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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ ОДБОР-
НИЦИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на вла-
ста на Наводна Република Македонија Се 
прогласува' Законот за избор и отповикување 
одборниците народните одбори, што го усвои 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 12 јули 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите 
одржана на 12 јули 1957 година. 

У бр. И 
13 јули 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание 
Лазар Колишевски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ ОДБОР-

НИЦИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Глава прва 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗБОР 

И ОТПОВИКУВАЊЕ 
Член 1 

Одборници во; општинскиот собор на на-
родните одбори'на општините избираат и ги 
отповикуваат граѓаните на Федеративна 
Народна Република Југославија што се за-
пишани во избирачки список на подрачјето 
на општината, а на основа општо, еднакво и 
непосредно избирачко право. 

Одборници во соборот на производителите 
на народните одбори на" општините избираат 
и ги отповикуваат производителите" што 
имаат општо избирачко право и кои што се 
запослени во производството, транспортот и 
трговијата на подрачјето на општината, а на 
основа непосредно избирачко право. 

Член 2 
Одборници во околискиот собор на наро-

ден одбор на околија избираат од редот на 

своите членови - општинските собори на на-
родните одбори на општините од подрачјето 
на околијата. 

Одборници во соборот на производители-
.те на народен одбор на околија избираат од 
редот на своите членови одборниците на со-
борот на производителите на народниот од-
бор на општината избрани во соодветната 
производители група (избирачко тело) од 
редот на членовите на избирачкото тело. 

"Член 3 
Изборот на одборниците во соборите на 

производителите на народните одбори на оп-
штините и околиите се врши по производи-
телни групи. ^ 

Производителите групи се: 
1) Групата на индустријата, трговијата и 

занаетчиството, која ги опфаќа работниците 
и службениците на работа во индустријата, 
рударството, шумарството, градежништвото, 
транспортот, поштанско-телеграфско-теле-
фонската служба, трговијата, угостителство-
то, комуналната дејност и занаетчиството, 
како и занаетчиите. 

2) Групата на селското стопанство, која ги 
опфаќа земјоделците што се членови на зем-
јоделските задруги и членови на нивните 
домаќинства што се бават со земјоделства, 
работниците и службениците на селско-сто-
панските добра, работниците и службеници-
те на земјоделските задруги и другите сел-
ско-стопански работници. 

Од вкупниот број членови на соборот на 
производителите на народен одбор на општи-
на односно околија во секоја чроизводителна 
група се избира оној број одборници што е 
сразмерен со учеството на групата во вкуп-
ниот општествен производ на општината од-
носно околијата утврден спрема последните 
службени податоци за извршувале на опште-
ствениот план на општината односно околи-
јата за претходната година. 

Производите леата група која според сво-
ето учество во вкупниот општествен произ-
вод на општината односно околијата не би 
можела да избира ниеден одборник, има пра-
во во соборот на производителите да избере 
еден одборник. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с.р. 

Член 4 
Бројот на одборниците на општински од-

носно околиски собор се утврдува со стату-
тот на општината односно околијата, со оглед 
на бројот на населението и сложеноста на 
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стопанските и другите односи на општината 
односно околијата, во следните граници: 

општината што има до 10.000 жители из-
бира од 20 до 50 одборници; 

општината што има над 10.000 жители 
избира од 30 до 70 одборници; 

околија што има до 200.000 жители изби-
ра од 40 до 75 одборници; 

околија што има над 200.000 жители из-
бира од 40 до 100 одборници. 

Бројот на членовите на соборот на произ-
водителите' не може да биде помал од три 
четвртини ни поголем од вкупниот број од-
борници НА ОПШТИНСКИОТ ОДНОСНО околискиот 
собор, што се утврдува со статутот на оп-
штината односно околијата. 

' Член 5 
Никој не може истовремено да биде член 

во обата собора на ист народен одбор. 
Член 6 

Изборот на одборниците и гласањето за 
отповикување се врши со тајно гласање и со 
гласачки ливчиња. 

Член 7 
Избирачите односно одборниците гласаат 

лично. 
Никој не може да гласа преку полномош-

ник. 
Секој избирач односно одборник има пра-

во само на еден глас и на исти избори може 
да гласа само еднаш. 

Член 8 
Ниеден граѓанин што по законот има из-

бирачко право не може да биде лишен од 
правото на гласање на избори или при гласа-
ње за отповикување, ниту спречен да гласа. 

Во времето од пет дена пред па до три 
дена по гласањето за избирање односно от-
повикување, државните органи и службе-
ните лица не можат да ги повикуваат изби-
рачите, освен ако е очигледно дека одзива-
њето на поканата не го спречува избирачот 
да го искористи своето избирачко1 право. 

Член 9 
Се осигурува „ слободата на определува-

њето на избирачите и тајноста на гласањето. 
Ниеден државен орган или службено ли-

це не може во никој случај да го повикува 
избирачот на одговорност поради гласањето 
миту од него да бара да каже за кого гласал 
или зашто не гласал, односно дали гласал за 
или против отповикувањето. 

Глава втора 
РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ 

Член 10 
Народните одбори се избираат за период 

од четири тдини. 
Размакот на времето! помеѓу денот на из-

борите за едниот и другиот собор на Народ-

ниот одбор не може да биде подолг од 15 
дена. 

Избоди за одборници на соборите на на-
родните одбори распишува соодветниот со-
бор на народниот одбор, 

Член 11 
Изборите за одборници на народните од-

бори се распишуваат и одржуваат пред ис-
текот на последниот ден на изборниот период 
за кој се избрани. 

Актот за распишување на општи избори 
се објавува во ,,Службен весник на НРМ" а 
за распишување на дополнителни и поновни 
избори во службениот гласник на околијата 

Член 12 
Извршниот савет може по потреба да 

распише општи избори за одборници на си-
те народни одбори или народни одбори од 
иста врста или за поедините собори на на-
родните одбори од целата територија на На-
родна Република Македонија или од поеди-
ните делови. 

Член 13 
Во случај распуштање на народен ^одбор 

односно поединечен собор на народен одбор 
од страна на Извршниот совет избори распи-
шува Извршниот совет. Актот за распушта-
њето мора да содржи и распишување на 
избори. 

Изборите, што се спроведуваат) по рас-
пуштање мораа,т да се одржат најдоцна два 
месеца од денот на распуштањето. 

Член 14 
Изборот на одборници за опш,тински со-

бори се врши во недела. Изборот за одбор-
ници за околиски собор може да се врши 
и во други денови. 

Избори на одборници за собори Ца произ-
водителите можат да се вршат и во разни 
денови по производителните групи. 

Денот на изборите се определува со актот' 
за распишување на изборите. 

Глава трета 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ИЗБОРИТЕ 
Член 15 

Со спроведувањето на избори за одборни-
ци на народните одбори како и гласањето) за 
нивното отповикување раководат изборни 
комисии и избирачки одбори. 

Член 16 
Изборните комисии се: 
1) Републичка изборна комисија со се-

диште во Скопје; 
2) околиски изборни комисии со седиште 

во седиштето на народниот одбор на околи-
јата; 

3) општински изборни комисии со седи-
ште во седиштето на народниот одбор на 
општината. 
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По исклучок, за две или повеќе помали 
општини на подрачјето на една околија мо-
же да се образува една општинска изборна 
комисија. 

Член 17 
Републичката изборна комисија се состои 

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

мисии се состојат од претседател, секретар 
и три члена. 

На претседателот и членовите на избор-
ните комисии им се определуваат заменици. 

Член 18 
Републичката изборна комисија ја име-

нува Извршниот совет. 
Околиските изборни комисии ги именува 

Републичката изборна комисија. 
Општинските изборни комисии ги имену-

ва Околиската изборна комисија. 
Околиската изборна комисија одредува 

во кои случаи за две или повеќе помали оп-
штини ќе се образува една општинска из-
борна комисија (чл. 16 став 2) и го одредува 
седиштето на таа комисија. 

Претседателите на Републичката, околи-
ските и општинските изборни комисии се 
именуваат од редот на судиите. За претсе-
дател на општинска изборна комисија и не-
гов заменик може да ,биде именувано лице 
на кое му е призната правна стручна спрема 
или лице што врши работи за кои се бара 
правна спрема. 

Составот и измените во составот ик Ре-
публичката и околиските изборни комисии 
се објавуваат во „Службен весник на НРМ% 
а составот и измените во составот на оп-
штинските изборни комисии се објавуваат 
во околиските службени гласници. 

Член 19 
Изборните комисии се цостојани и се од-

редуваат за период од четири години. 
Органите кои именуваат членови на ко-

мисијата можат истите да ги сменуваат и да 
именуваат други членови. 

Член 20 
Член на изборна комисија како' и негоз 

заменик, може да биде само граѓанин кој имч 
избирачко право. 

Членовите на изборна комисија и нивни-
те заменици не можат да бидат кандидати за 
одборници. Во случај на кандидирање ним 
им престанува должноста член односно за -
меник член во тие органи. 

Член 21 
Републичката изборна комисија: 
1) врши општо раководење со технички-

те подготовки за изборите и ги осигурува тие 
подготовки; 

2) им дава упатства на изборните комисии 
по сите прашања за спроведување на избо-
рите и гласањето за отповикување; 

3) врши надзор над работата на околиски-
те и општинските изборни комисии; 

4) врши и други задачи по одредбите на 
овој закон. 

Член 22 
Околиските изборни комисии: 
1) се грижат за техничките подготовки на 

изборите и гл,асањето за отповикување; 
2) го утврдуваат бројот на одборниците 

кој општинските собори и 'соборите на про-
изводителите на поедини народни одбори на 
општините од подрачјето на околијата го из-
бираат во околискиот собор односно во собо-
рот на производителите на народниот одбор 
на околијата; 

3) го раководат спроведувањето на избо-
рите на народниот одбор на околијата; 

4) ги објавуваат резултатите од изборите 
за одборници на народниот одбор на околи-
јата; 

5) вршат и други работи по одредбите на 
овој закон. 

Член 23 
Општинските изборни комисии: 
1) ги обавуваат техничките подготовки за 

изборите и за гласањето за отповикување; 
2).ги одредуваат избирачките места и ги 

именуваат избирачките одбори; 
3) ги примаат, потврдуваат и објавуваат 

кандидатурите за избор на одборници; 
4) ги утврдуваат и прогласуваат резулта-

тите на изборите за одборници на народните 
одбори на општините и на избраните одбор-
ници им изддваат потврди за изборот; 

5) распишуваат гласање за отповикува-
ње на одборници на народните одбори на оп-
штините; 

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

Член 24 
Со гласањето на избирачките места ра-

ководат избирачки одбори. Тие ја осигуру-
ваат правилноста и тајноста на гласањето1. 

Избирачкиот одбор се состои од претсе-
дател и два члена. 

На претседате-лот и на членовите на из-
бирачкиот одбор им се одредуваат заменици. 

Член на избирачки одбор и негов заме-
ник може да биде само граѓанин кој има из-
бирачко право. 

За член на избирачкиот одбор и за него?' 
заменик не може да биде именуван канди-
датот за одборник ниту одборникот за чие от-
повикување се гласа. Во случај на кандиди-
рани за одборник, на членот на избирачкиот 
одбор и неговиот заменик им престанува 
должноста во избирачкиот одбор. 

Членовите на избирачкиот одбор и нив-
ните заменици кога се работи за избор од-
носно гласање за отповикување на одбор-
ници на народни одбори на општини, мораат 
да бидат од подрачјето т изборната единица 
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на која се наоѓа избирачкото односно гласач-
кото место. 

Избирачкиот одбор за раководење со гла-
сањето при избор односно отповикување на 
одборници во собор на производители се име-
нува од редот на производителите на стопан-
ската организација во која е образувано из-
бирачкото место. 

Изборната комисија ќе му издаде на прет-
седателот на избирачкиот одбор акт за име-
нување на избирачкиот одбор. 

Член 25 
Органот за спроведување на избори и гла-

сање за отповикување полноважно одлучу-
ва, ако се присутни повеќе од половината 
негови членови. Одлуките се донесуваат сб 
мнозинство од гласовите на присутните чле-
нови. 

Член 26 
Изборните комисии и избирачките одбо-

ри се независни во својата работа од други-
те државни органа и работат по закон и дру-
ги прописи засновани на закон. 

Член 27 
Народните одбори и другите државни ор-

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

По барање од изборните комисии држав-
ните органи, како и стопанските и опште-
ствените организации се должни да им ги 
дадат сите податоци што им се потребни за 
нивната работа. 

Глава четврта 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИ 
СОБОР НА НАРОДЕН ОДБОР 

НА ОПШТИНА 
1. Избирачко право 

/Член 28 
Право да избираат одборници на општин-

ски собор на народен одбор на општина имаат 
сите граѓани на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија што се упишани во из-
бирачкиот список на подрачјето на општи-
ната за чиј народен одбор се врши изборот. 

За одборник на општински.собор на наро-
ден одбор на општина може да биде избран 
секој граѓанин на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија што има избирачко 
право. 

2. Изборни единици 
Член 29 

Изборите се спроведуваат по изборни 
единици. 

Член 30 
Изборните единици за избор одборници на 

народен одбор на општина се образуваат та-
ка што по правило секое населено место (се-

ло, населба) на подрачјето на општината е 
посебна изборна единица. Место чиј што 
број жители не е доволен за избор барем на 
еден одборник се спојува со соседното Јместо 
во една изборна единица. 

Во поголемите населени места можат за 
избор на одборници да се одредат дзе или 
повеќе изборни единици. 

Во една изборна единица може да се из-
бира еден или поголем број одборници, а нај-
многу пет одборници. 

Одделни делови од населените места не 
можат да се присоединуваат кон изборните 
единици образувани за соседни места, ниту 
изборна единица може да се образува од де-
лови на разни места. 

Член 31 
Изборните единици за избор одборници 

Јна општински собор на народен одбор на оп-
штина ги определува народниот одбор на 
општината, а бројот на одборниците КОЈ се 
избира во одделните изборни единици го 
определува околиската изборна комисија. 

Бројот на одборниците што се избираат 
во одделни изборни единици се определува 
сразмерно со бројот на жителите од подрач-
јето на изборната единица спрема вкупниот 
број жители на подрачјето на народниот од-
бор на општината за кој се врши избор и тоа 
така што секој одборник се избира приближ-
но на еднаков број избирачи во сите изборни 
единици. 

Член 32 
При одредувањето на изборните единици 

бројот на жителите се утврдува спрема по-
следниот попис на жителите. 

Решението за утврдување на изборните 
единици и бројот на одборниците што во нив 
се избира, народниот одбор односно' околи-
ската изборна комисија го објавува нај-
доцна пет дена по распишувањето' на избо-
рите. Објавувањето се врши по пат на оглас 
кој се истакнува на огласната табла на на-
родниот одбор на општината за кој се вршат 
изборите и на друг уобичаен начин. 

Секоја изборна единица мора да има свој 
реден број. 

3. Предлагање на кандидати 
Член 33 

Право на предлагање кандидати за одбор-
ници на општински собор на народен одбор 
на општина имаат избирачите на собири на 
избирачи како и со овој закон определениот 
број избирачи. 

Член 34 
На избори за еден народен одбор исто лице 

може да биде кандидат само во едра изборна 
единица. 

Исто лице не може да биде кандидат за 
одборник во општинскиот собор и соборот на 
производителите на ист'народен одбор. 
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а) од собири на избирачи 
Член 35 

Собири на избирачи за предлагање на 
кандидати се одржуваат по подрачја што ќе 
ги определи народниот одбор на општината 
(чл. 129 од Законот за народните одбори на 
општините). Подрачјето за кое се одржува 
собир на избирачи по правило се поклопува 
со изборната единица. Ако изборната ед,ини-
ца опфаќа две или поголем број^ населени 
места, собирите на избирачи по правило се 
одржуваат за секое населено место. 

Народниот одбор на општината најдоцна 
осум дена по распишувањето на изборите со 
оглас ќе објави за кое подрачје од поедина 
изборна единица ќе се одржуваат собири на 
избирачи за предлагање на кандидати. Огла-
сот за ова ќе се објави во седиштето на на-
родниот одбор на општината и во секое ме-
сто на подрачјето на изборната единица. 

Член 36 
Собирот на избирачи го свикува4 претседа-

телот на народниот одбор на онаа општина 
на чие подрачје се одржува собирот. 

Ако претседателот на народниот одбор 
на општината не свика собир на избирачи 
најдоцна триесет дена по распишувањето на 
изборите, собиру ќе свика во натамошниот рок 
од пет дена надлежната општинска изборна 
комисија. 

Свикувањето на собирот се објавува на 
уобичаениот начин, најдоцна три дена пред 
неговото одржување, со означувањето на 
дневниот ред на собирот. 

Времето и местото на о,држувањето на со-
бирот се определува така што да се овозмо-
жи присуството на што поголем број изби-
рачи. 

Член 37 
Собир на избирачи не може да се одржи 

ако на собирот не се присутни најмалку ед-
на десетина од вкупниот број избирзчи од 
подрачјето за кое се одржува собирот, со тоа -
што овој број не може да биде помал од пе-
десет. 

Ако собирот на избирачи не може да се 
одржи поради тоа што на собирот не е при-
сутен потребниот број избирачи, органот 
овластен за свикување на собирот ќе свика 
нов собир на избирачи. 

Право на одлучување на собир на избира-
чи имаат само лицата што имаат избирачко 
право, а се настанети на подрачјето за кое 
се одржува собирот. 

Член 38 
Претседателот на народниот одбор на оп-

штината или одборникот што ќе го опреде-
ли претседателот го отвора собирот на изби-
рачи и раководи со неговата работа до избо-
рот на претседателство на собирот. 

Ако во смисла на член 36 став 2 од овој 
закон собирот ^о свикала општинската из-

борна комисија собирот го отвора и со него-
вата работа до изборот на претседателство 
раководи одборник на народниот' одбор на 
општината што ќе го определи општинската 
изборна комисија. 

Со работата на собирот на избирачи рако-
води претседателство на собирот, кое изби-
рачите го избираат на самиот собир од своја-
та средина. Претседателството на собирот се 
состои од претседавач и два члена. 

Собирот на избирачи избира од својата сре 
дина и два оверачи на записникот. 

Член 39 
По извршениот избор на претседател-

ството претседавачот ја објавува целта на 
свикувањето на собирот и начинот на него-
вата работа поради кое ќе ги прочита одреда 

, бите од член 35—45 од овој закон. 
Потоа по предлог од претседавачот се 

утврдува дневниот ред кој опфаќа: 
1) избор на кандидациона комисија; 
2) предлагање на кандидати од страна на 

избирачите; 
3) претрес по предлогот на кандидациона-

та комисија и утврдување на кандидатите. 
Член 40 

Собирот на избирачи избира од редот на 
присутните избирачи кандида,циона комиси-
ја, чија задача е врз основа на предлозите 
на избирачите да му'поднесе на собирот на 
избирачи конечен предлог за утврдување на 
кандидатската листа. 

Кандидационата комисија се состои од 7 
до 15 члена. 

Кандидациона комисија имаат право да 
предложат најмалку десет избирачи. 

По свршеното предлагање се пристапува 
кон гласање за изборот на кандидационата 
комисија. Гласањето се врши за предложе-
ните листи во целина и тоа јавно. 

Избрана е онаа кандидациона комисија 
што добила најголем број гласови. 

Кандидационата комисија избира свој 
претседател од редот на своите членови. 

Член 41 
Кандидати за одборници има право да 

предложи секој избирач, и тоа еден канди-
дат ако во соодветната изборна единица се 
избира еден одборник, а ако во соодветната 
изборна единица се избираат два или пого-
лем број одборници, секој избирач може да 
предложи најмногу толку канд,идати колку 
одборници се избираат во изборната единица. 

Предлозите се поднесуваат усно. 
Откако се заврши предлагањето на кан-

дидатите, кандидационата комисија се повле-
кува, ги испитува предлозите поднесени од 
страва на избирачите и составува предлог за 
утврдување на канд,идатите, кој може да ги 
опфати само кандидатите што ги предложи-
ле избирачите. 
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Член 42 
На членот на кандидационата комисија 

кој од страна на избирачите биде предложен 
за кандидат и се согласи да беде кандидат, 
му престанало членството во комисијата. 
Ако поради ова бројот на членовите на ко-
мисијата се намали под седум, наместо чле-
новите што им престанало членството ќе се 
изберат нови. 

Член 43 
Кога кандидационата комисија ја заврши 

работата, претседателот или некој друг член 
на комисијата му го соопштува на собирот 
предлогот на комисијата за утврдување на 
кандидатите со образложение за секој пред-
ложен кандидат. 

Собирот по ова води претрес по' предло-
гот на кандидационата комисија. Ако во те-
кот на претресот се изнесат некои, разлози 
против кандидатите што ги предложила кан-
дидационата комисија или се стават предло-
зи за други кандидати, кандидационата ко-
мисија задолжително ќе ги оцени истакна-
тите разлози и предлози и ќе му поднесе на 
собирот на избирачи свој конечен предлог. 
И овој предлог може да ги опфати само кан-
дидатите што ги предложиле избирачите. 

Член 44Г 
Собирот на избирачи гласа посебно за се-

кој од кандидатите што ги предложила кан-
дидационата комисија. Од ^предложените 
кандидати е прифатен секој оној кандидат 
за кого гласало мнозинството од присутните 
избирачи. По потреба се врши пребројување 
на гласовите. 

Ако за еден или повеќе кандидати кои 
не добиле мнозинство од гласовите сласале 
преку 40% од присутните избирачи, а мно-
зинство од гласовите добил само еден кан-
дидат односно помал број кандидати од бро-
јот на одборници кои се избираат, се при-
фатени и оние кандидати кои добиле преку 
40% од гласовите на присутните избирачи. 

Член 45 
За работата на собирот на избирачи се во-

ди записник кој го потпишуваат претседава-
чот, записничарите и оверачите на записни-
кот. 

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

Записникот на собирот на избирачи содр-
жи особено податоци за: денот и часот на 
почетокот и местото на одржувањето на со-
бирот; за кое подрачје собирот се одржу-
ва; кој го свикал и отворил собирот1; прези-
мето, татковото и роденото име на членовите 
на претседателството на собирот, . записни-
чарот и оверачите на записникот; вкупниот 
број на избирачите запишани во избирач-
киот список за подрачјето за кое се одржу-
ва собирот; бројот на присутните избирачи; 

дневниот ред на собирот'; составот на избра-
ната кандидациона комисија и кои кандида-
ти се предложени од . страна на избирачите: 
предлогот на канд,идационата комисија за 
утврдување на кандидатите; кои кандидати 
се прифатени; на кој начин е утврден ре-
зултатот од гласањето; други околности од 
Ѕначај за работата на собирот; и часот на 
свршетокот на собирот. 

Член 46 
На основа заклучокот на собирот на из-

бирачи се составува предлог на листата 
кандидати ВО' кој се внесува: 

1) називот на народниот одбор за кој се 
врши избор и денот на изборот; 

2) означување на изборната единица за 
која се поднесува предлогот на листата кан-
дидати; 

3) означување дека предлогот на листата 
кандидати е утврден на собир на избирачи 
и податоци во кое место и за кое подрачје 
собирот е'одржан и кога; 

4) презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на кан-
дидатите. 

Предлогот на листата кандидати го пот-
пишуваат претседавачот на собирот на из-
бирачи и претседателот на кандидационата 
комисија. Покрај нивните потписи се озна-
чува презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на секо-
го од нив. Нивните потписи мораат да бидат 
оверени од орган надлежен (за . оверување: 

Член 47 
Со предлогот на листата кандидати мора 

да се приложи: 
1) писмена изјава на секој кандидат за 

пристанок на кандидирањето, оверена од 
страна на орган надлежен за оверување; 

2) потврда од надлежниот народен одфор 
на општината дека секој кандз^ат е внесен 
во избирачкиот список. Оваа потврда може 
да се стави и н^ самиот предлог на листата 
кандидати; 

3) записникот за работата на собирот на 
избирачи. 

б) од група граѓани 
1 Член 48 

Предлогот на листа кандидати за избор 
на одборници во општински собор на наро-
ден одбор на општина што го поднесува гру-
па граѓани мора да биде потпишан најмалку 
од една десетина од сите запишани избирачи 
,на онаа изборна единица во која се врши из-
бор, со тоа што овој број не може да биде 
помал од педесет. 

Право на предлагање кандидати за од-
борници имаат само лицата што имаат право 
да избираат во изборната единица за која се 
предлага листата кандидати. 
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Член 49 
Предлогот на листата кандидати што го 

поднесува група граѓани мора да содржи: 
1) називот на народниот одбор за кој се 

врши избор и денот на изборите; 
2) означување н^ изборната единица за 

која се поднесува предлогот на листата кан-
. дидати како и денот на изборите; 

3) презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на? канди-
датите. 

Предлогот го потпишуваат сите предла-
гачи. Покрај потписите На секој предлагач 
мора да се означи неговото презиме, татко-
вото и родено име, занимање и местото на 
живеење. Потписите на предлагачите мораат 
да бидат оверени од органот надлежен за 
оверување. 

Член 50 
Со предлогот на листата кандидати мора 

да се приложи: 
1) писмена изјава од секој кандидат за 

пристанок на кандидирање, оверена од стра-
на на органот надлежен за оверување; 

2) потврда од надлежниот народен одбор 
на општината за секој кандидат и секој пот-
писник на предлогот на листата кандидати 
дека е воведен во избирачкиот список. Оваа 
потврда може да се стави и на самиот пред-
лог на листата кандидати; 

3) потврда од народниот одбор на општи-
ната за избирачкото право на потписниците 
на листата кандидати. Оваа потврда може 
да се стави и на самиот предлог на листата 
кандидати. 

4. Потврдување на листите кандидати 
Член 51 

Предлогот на листата кандидати на со-
бир на избирачи и предлогот на листата кан-
дидати на група граѓани се поднесува на 
потврда на надлежната општинска изборна 
комисија, и тоа најдоцна дваесет и еден ден 
пред денот на изборите. 4 

Изборната комисија ќе им издаде на под-
носителите потврда за примањето' на пред-
логот на листата хкандидати во која ќе го 
означи денот и часот на примањето на пред-
логот. 

Потписниците на предлог на листата кан-
дидати на собир на избирачите како и први-
те три потписници на предлог на листата 
кандидати што потекнува од група граѓани 
се сметаат како подносители на соодвет-
ниот предлог. 

Член 52 
Ист избирач може да биде предлагач са-

мо на една листа кандидати. Ако едно лице 
потпише како предлагач две или поголем 
број листи кандидати ќе се смета за пред-
лагач само онаа листа што е порано подне-
сена на потврдување. 

Член 53 
Општинската изборна комисија веднаш 

по примањето на предлогот на листата кан-
дидати ќе утврди дали истиот е поднесен во 
определениот рок и дали е составен по одред-
бите на овој закон. 

Ако најде само формални недостатоци, 
изборната комисија во рок од 24 часа по 
примањето на пред,логот ќе ги покани под-
носителите да ги отстранат недостатоците' 
во рок од три дена. 

Ако установи дека предлогот е поднесен 
по истекувањето на рокот, изборната коми-
сија ќе ја ^бие. листата кандидати и за тоа 
во рок од 24 часа ќе ги извести подносите-
лите со писмено решение. 

Член 54 
Ако за исто лице биде поднесена канди-

датура за одборник на општинскиот собор и 
соборот на производителите на ист народен 
одбор, изборната комисија ќе ја отфрли по-
доцна поднесената листа кандидати и за тоа 
во рок од 24 часа ќе1 го извести подносителот. 
Предлагачите на отфрлената листа кандида-
ти имаат право најкасно 15 дена пред денот 
на 'изборите на изборната комисија да и пред-
ложат друг кандидат. 

Член 55 
Ако за едно лице се поднесени кандида-

тури за две или поголем број изборни едини-
ци на ист народен одбор, изборната комиси-
ја ќе ја отфрли кандидатурата што е по-
касно поднесена и за тоа во рок од 24 часа 
(ќе го извести подносителот. Предлагачите 
наI отфрлената кандидатура имаат право нај-
доцна 15 дена пред изборите да и предложат 
на изборната комисија друг кандидат. 

Член 56 
Ако предлогот, на листата кандидати не-

ма недостатоци или ако недостатоците бидат 
отстранети во определениот рок, изборната 
комисија ќе го потврди предлогот на листа-
та кандидати во рок од 48 часа и веднаш ќе 
ги извести подносителите со писмено реше-
ние. Во решението за потврдувале на пред-
логот ќе се означи времето кога предлогот е 
потврден и кој е по ред. 

Ако изборната комисија утврди дека 
предложениот кандидат не може по законот 
да биде биран за одборник или ако Подно-
сителите на листата кандидати не постапат 
по нејзината покана во смисол на член; 53 
од овој закон, таа во рок од 24 часа ќе го 
одбие предлогот на листата кандидати и за 
тоа ќе ги извести подносителите со писмено 
решение. 

Член 57 
Ако предлогот на листата кандидати им 

бил вратен на подносителите за отстранува-
ње на формални недостатоци и подносите-
лите во определениот рок постапиле по забе-
лешките на изборната комисија, ќе се смета 
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дека предлогот е поднесен во времето" кога 
првпат бил поднесен на изборната комисија. 

За потврдувањето на листата кандидати 
изборната комисија ги обавестува подноси-
телите со решение кое се објавува на оглас-
ната табла Е О1 нејзините службени простории. 
Ова објавување го заменува доставувањето 
на решението. 

Член 58 
Против решението за одбивање на пред-

логот на листата кандидати подносителите 
имаат право на жалба до Советот за управни 
спорови на Врховниот суд на НРМ во рок; 
од 48 часа од приемот на решението. Сове-
тот за управни спорови на Врховниот суд на 
НРМ ќе донесе решение во рок од 48 часа 
од приемот на жалбата/ 

Член 59 
Ако умре некој кандидат од потврдената 

листа кандидати предложена од собир на из-
бирачи, избирачите можат на собир на из-
бирачи наместо умрениот кандидат да и пред-
ложат на надлежната изборна комисија на 
потврда друг кандидат по одредбите на член 
35—47 од овој закон. 

Ако умре некој кандидат од потврдената 
листа кандидати предложена од група гра-
ѓани, наместо умрениот кандид,ат избирачите 
можат да и предложат на надлежната избор-
на комисија на потврда друг кандидат. Пред-
логот на потврда на нов кандидат мора да 
биде потпишан од определен број избирачи 
(член 48) од кои најмалку половината мораат 
да бидат истите предлагачи што го потпи-
шале предлогот на листата кандидати со ко-
ја бил кандидиран умрениот кандидат. 

Предлогот за потврдување на. нов канди-
дат наместо умрениот мора да и се поднесе 
на изборната комисија најдоцна десет дена 
пред изборите. 

Чден 60 
Собирот на избирачи што ја предложил 

листата кандидати, може да ја повлече пот-
врдената листа кандидати. 

Две третини од предлагачите на ,чистата 
кандидати поднесена од група граѓани можат 
да ја повлечат потврдената листа кандидати. 

Член 61 
Ако еден од кандидатите од потврдената 

листа кандидати умре во време од десет де-
на пред изборите или потврдената кандида-
тура биде повлечена та поради ова бројот 
на предложените кандидати од предложена-
та листа кандидати биде помал од бројот на 
одборници што се избираат во таа изборна 
единица, или ако сите предложени листи ј 
кандидати бид,ат одбиени, изборите ќе се 
одложат и спроведат во втората наредна не-
дела на основа преостанатите потврдени' кан-
дидатски листи кандидати ако ги има, и 
накнадно потврдените листи кандидати. 

Нови предлози на листи кандидати се 
поднесуваат најдоцна пет дена%)! Д е н о т од-
реден за спроведувањето на изборите. 

Изборната комисија ќе постапи итно со 
таквите предлози на листи кандидати во 
смисла на одредбите од овој закон за потвр-
дување на листи кандидати. 

Член 62 
Веднаш по свршувањето на постапката за 

потврдување на предлозите на листите кан-
дидати, а најдоцна на петнаесет дена пред 
денот на изборите надлежната општинска 
изборна комисија ќе ги огласи сите потврде-
ни листи кандидати. 

Огласот на листите кандидати содржи: 
1) назив на народниот одбор за кој се вр-

ши избор и денот на изборот; 
2) за секоја изборна единица презимето, 

татковото и роденото име, занимањето и ме-
стото на живеење на сите кандидати и тоа 
прво на кандидатите^^ од потврдената листа 
кандидати на собир на избирачи а потоа на 
кандидатите од другите потврдени листи 
кандидати, по оној ред по кој листите за 
соодветната изборна единица се потврдени, 
а кандидатите од истата листа се редат она-
ка како што во неа се наредени; 

3) назив на изборната комисија што' ги 
потврдила листите и имињата на членовите; 
на комисијата. 

На чело на ли,ста што е усвоена од со-
бир на избирачи ќе се стави „Листа канди-
дати на собир на избирачи", а на чело на 
листа од група граѓани ,,Листа кандидати на 
група граѓани". Листите мораат да бидат 
јасно' одвоени и посебно нумерирани. 

Изборната комисија ќе обезбеди, со сора-
ботка на народниот одбор на општината,. 
огласот да биде изложен на подрачјето на 
изборната единица за која листата кандида-
ти: е поднесена и тоа најдоцна осум дена 
пред изборите. На секое избирачко место ќе 
му се достави најмалку по еден примерок од 
огласот за секоја потврдена листа најдоцна 
на осум дена пред изборите. 

Во случаите од член 59 и 61 од овој закон 
изборната комисија ќе ги објави потврдени-
те листи кандидати најдоцна пет дена пред 
изборите. 

5. Избирачки места и изборен материјал 
Член 63 

Гласањето на изборите за одборници на 
општинскиот собор на народните одбори на 
општините се врши на избирачки места. Из-
бирачките места ги определува општинската 
изборна комисија по предлог од народниот 
одбор на општината. Избирачките места се 
определуваат најдоцна петнаесет дена пред 
денот на изборите. 

На секое избирачко место на подрачјето 
на една општина изборната комисија му 
определува реден број. 

I 
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Најмалку на пет дена пред денот на из-
борите изборната комисија ќе објави зо си-
те изборни единици кои избирачки места се 
установени, со означување кои избирачи ќе 
гласаат на кое избирачко место. 

Член 64 
Избирачките места се определуваат така 

што на едно избирачко место да гласаат при-
ближно петстотини избирачи. Во болници-
те, санаториумите, породилиштата, инвалид-
ските домови и сличните установи во кои има 
повеќе од дваесет и пет избирачи, ќе се уста-
нови посебно избирачко место. Избирачкото 
место се определува во посебна просторија 
на погодна зград,а што им е лесно достапна 
на избирачите. 

Во избирачкото место ќе се обезбеди по-
себна просторија или дел од просторијата 
во која ќе се врши гласањето и овој ,дел ќе' 
се уреди така што никој од другиот дел на 
просторијата да не може да види како из-
бирачот го пополнува гласачкото ливче. 

Член 65 
Најдоцна три дена пред денот на избори-

те подносителите на секоја потврдена листа 
кандидати можат да и пријават на надлеж-
ната изборна комисија по еден претставник 
на својата листа и негов заменик за секое 
,избирачко место. За претставник на листа-
та кандидати и негов заменик може да биде 
предложено само лице што има избирачко 
право. 

За секој пријавен претставник и заменик 
претседателот на општинската изборна ко-
мисија ќе издаде најдоцна 48 часа по прима-
њето на предлогот посебно уверение што ќе 
му служи на претставникот односно неговиот 
заменик како легитимација за учество во 
работата на избирачкиот одбор. 

Претставниците на кандидатите имаат 
право да учествуваат во работата на избирач-
киот одбор, но без право на одлучување. 

Член 66 
Народниот одбор на општината е должен 

заедно со избирачките одбори да определи 
во близината на избиралиштето погодно' ме-
сто за кое јавно можат да се изложуваат 
изводите од огласот на потврдените листон 
кандидати за соодветната изборна единица 
и изборните пароли. Тоа место ќе им се ста,-
ви на располагање на претставниците на ли-
стите кандидати најдоцна на 48 часа пред 
денот на изборите. 

Член 67 
Општинската изборна комисија, со сора-

ботката' на народниот одбор на општината, 
навреме ќе приготви за секоја изборна еди-
ница потребен број гласачки кутии и отпе-
чатени гласачки ливчиња со кои ќе се гла-
са на изборите, како и другиот изборен ма-
теријал. 

Член 68 
Секое гласачко ливче содржи: 
1) назив на народниот одбор за кој се вр-

ши избор и денот на изборот; 
2) означување на изборната единица и' 

колку одборници се избираат во неа; 
3) презиме, татково и родено име, зани-

мање и место на живеење на сите кандидати 
од сите потврдени листи за соодветната из-
борна единица. Кандидатите во гласачкото 
ливче се наведуваат по оној ред како што се 
наведени во огласот за потврдување на ли-
стите кандидати. Пред името на секој канди-
дат се става реден број. 

Изборната комисија ќе го овери секое 
гласачко ливче, со својот печат, а ако нема 
свој печат со печатот на Народниот одбор на 
општината. 

Член 69 
Спроти денот на изборите во 15 часот, 

претседателот и членовите на избирачкиот 
одбор односно нивните заменици ќе се соста-
нат во просторијата1 во која ќе се гласа и ту-
ка од народниот одбор на општината ќе при-
мат на реверс кутија за гласање, соодветен 
број гласачки ливчиња, "оверен извод од по-
стојаниот избирачки список во кој\ се вне-
сени сите избирачи од подрачјето на тоа из-
бирачко место, оверен оглас за потврдување-
то на сите листи кандидати и друго што е 
потребно. Членовите на одборот се должни 
да ја прегледаат кутијата за гласање и да ги 
пребројат гласачките ливчиња. Потоа изби-
рачкиот одбор ќе ја стави кутијата на, место-
то на кое утредента ќе се гласа, а пред ку-
тијата на виден начин ќе го стави огласот на 
изборната комисија за потврдување на ли-
стите кандидати. 

Член 70 
Кога избирачкиот од,бор ќе уред,и се што 

е потребно за гласање', ќе состави за тоа за-
писник. 

Овој записник го потпишуваат сите чле-
нови на избирачкиот одбор и нивните заме-
ници, како и присутните претставници на 
листите кандидати. Потоа избирачкиот од,бор 
ќе ги затвори прозорците, јќе ја заклучи про-
сторијата и запечати вратата, а клучот ќе го 
земе претседателот на1 избирачкиот одбор. 
По ова избирачкиот одбор ќе определи стра-
жа, што непрекинато ќе ја чува зградата од-
носно просторијата определена за гласање. 
Поставената стража до седум часот на де-
нот на изборите никого и ни под каков да 
било изговор не ќе пушта во просторијата 
определена за гласање.; 

6. Г л а с а њ е 
Член 71 

На денот на изборите, во седум часот, ќе 
се состане избирачкиот одбор пред вратата 
на просторијата определена за гласање, ќе 
провери дали печатите на вратата се исправ-
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да, ќе ја отвори просторијата и ќе влезе во! 
неа. Откако се увери дека кутијата за гла-
сање е- празна и дека се е во ред, ќе состави 
записник во кој ќе ја изнесе најдената сос-
тојба. Записникот ќе го потпишат сите чле-
нови на избирачкиот одбор и присутните 
претставници: на листите кандидати. Претсе-
дателот на избирачкиот одбор веднаш; потоа 
ќе објави дека се пристапува кои гласање. 

Член 72 
За сето време на гласањето мораат да би-

дат присутни сите членови на избирачкиот 
одбор односно нивните заменици. Ако не-
кој претставник нћ листа кандидати го на-
рушти избиралиштето тоа ќе се забележи 
во записникот, но гласањето ќе се продолжи 
и без него. 

Член 73 
Претседателот на избирачкиот одбор се 

грижи, со помошта на другите членови на од-
борот, за одржување на ре!дот и мирот за вре-
ме на гласањето. По потреба претседателот! 
ќе побарај помош од органите на Народната 
милиција, која, кога ќе дојде на избиралиш-
тето стои под Негово раководство. 

Член 74 I 
Никој не може Д,а стапи на избиралиш-

тето под оружје или со опасно орудие, освен 
во случаите предвидени во претходниот член. 

Член 75 
Во просторијата во која се гласа избира-

чите влегуваат по ред еден по 'друг, но така 
што во просторијата за гласање не можат да 
бедат во исто време повеќе од десет изби-
рачи. 

Члешѕ 76 
Секој избирач кога ќе влезеа во простори-

јата во која се гласа, пристапува кон масата' 
Ш избирачкиот одбор' и по барање од прет-
седателот гласно го изговара, така да го чу-
јат сите други членови на, избирачкиот од-
бор, своето презиме, татково и родено име и 
занимање, а во местата во кски -'има повеќе! 
избирачки! места и улицата и бројот на сво-
јот стан. Претседателот по потреба ќе го ле-
гитимира избирачот или на! друг начин ќе го 
утврди неговиот Идентитет. 

Потоа претседателот ќе утврди дали ли-
цето е внесело во изводот на избирачкиот 
список. Ако најде дека е внесено, претседа-
телот ќе го заокружи во изводот од избирач-
киот список редниот број на лицето', како 
знак дека пристапило кон гласање. 

Потоа претседателот ќе му го објасни на 
избирачот начинот на гласањето и ќе му да-
де гласачко ливче. 

Член 77 
Членовите на избирачкиот одбор се дол-

жни на избирачот, ако тој побара, повторно 
да му го објаснат начинот на гласањето, а осо! 
бело ќе внимаваат никој да не му пречи на 

избирачот при пополнувањето на гласачкото 
ливче и во потполност да биде обезбедена 
тајноста на гласањето. 

На избирачкото, место1 е забранета секаква 
агитација за поедини кандидати. 

Член 78 
Кога избирачот ќе земе гласачко ливче, 

оди во заградената просторија определена за 
пополнување на гласачките ливчиња. 

Избирачот може да гласа само за кандида-
тите чии имиња се внесени во гласачкото 
ливче. ^ 

Гласачкото, ливче се пополнува на тој на-
чин што избирачот го заокружува редниот 
број пред името на кандид,атот за кого сака, 
;ца гласа. 

Избирачот може да гласа само за толку 
кандидати колку одборници се избираат во 
соодветната изборна^ единица: 

Откако го пополни гласачкото ливче, из-
бирачот ќе го свитка преку половината така 
што имињата на кандид,атите да бид,ат во 
внатрешната 1 страна, на свитканото ливче, 
потоа ќе пријде кои масата на избирачкиот 
одбор, ќе му покаже на одборот дека во рака-
та има само едно гласачко ливче'и ќе го пуш-
ти (свитканото ливче во кутијата! за гласање. 

Член 79 
Избирач кој поради некоја телесна мана 

или поради тоа што е неписмен! не може Да 
гласа на начинот определен во претходниот 
член, има право со себе да доведе пред из-
бирачкиот одбор лице кое место него ќе го 
пополни гласачкото ливче односно ќе го 
спушти ливчето во кутијата за (гласање. За 
ова избирачкиот одбор ќе донесе одлука и ќе 
ја внесе во записникот. 

Член 80 
Откако ќе сврши со гласањето' избирачот) 

е должен да се отстрани од избиралиштето. 
За избиралиште се смета зградата и нејзи-
ниот двор. 

Член 81 
Избирачкиот одбор не може да му го ус-

крати гласањето на лице ќор (е запишано во 
изводот од избирачкиот список, како и на ли-
це што по законот е овластено да гласа со, 
потврда дека е внесено во /избира,чкиот спи-
сок. Ако некој член на избирачот одбор или 
претставник на листа кандидати има нешто' 
да забележи за одд,елни избирачи, тоа ќе се' 
внесе во записникот за гласање. 

Член 82 
Ако некој избирач се јави да гласа а на 

неговото име веќе некој гласал, претседателот 
на избирачкиот одбор ќе нареди д,а се внесе 
во записникот за гласање презимето, татко-
вото и роденото име, занимањето и местото 
на живеење на1 лицето, но не ќе му дозволи 
да гласа. 
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Член 83 
Членовите н-а избирачкиот одбор и; нив-

ните заменици како и претставниците на ли-
стите кандидати и (нивните заменици што не 
се внесени во изводот на избирачкиот спи-
сок за избирачкото место на кое ја вршат 
својата должност, имаат право да гласаат на 
тоа избирачко место ако поднесат потврда де-
ка се внесени во- постојаниот избирачки спи-
сок на подрачјето на народниот одбор за кој 
се вршат изборите. 

Во записникот за гласана ќе се забележи 
'презимето, татковото и роденото име на се-
кој' член на избирачкиот одбор и претставник 
на листа кандидати што гласал а не е внесен 
во избирачкиот список за тоа избирачко ме-
сто, со точно означување на решението од-
носно уверението на основа на кое е назна-
чен за член на избирачкиот одбор односно 
за претставник на листата кандидати или 
за заменик. 

Член 84 
Избирачите' што гласаат со потврда дека 

се внесени: во постојаниот избирачки список, 
гласаат за кандидатите од потврдените лис-
ти кандидати во изборната едрилица на чие 
подрачје се наоѓа избирачкото место во кое 
гласаат. 

Член 85 
Гласањето трае непрекинато до 19 часот. 

Само во случај на неред избирачкиот одбор 
може да го запре гласањето додека редот не 
се воспостави:. Времето за кое гласањето мо-
рало да биде запрено и развозите за запираг-
ње на гласањето' се внесуваат во записникот 
за гласање. 

Во 19 часот се затвора избиралиштето те 
никои не се пушта внатре, но ќе им се дозволи: 
да гласаат на избирачите што се нашле во 
зградата од носно во дворот. Ако гласањето по-
ради; неред 'било запрено повеќе од еден час, 
гласањето ќе се продолжи за толку време 
колку што траело запирањето. 

Член! 86 ! 

За време на гласањето се води записник. 
Во записникот се внесуваат сите чиненици 
што се важни за гласањето!. Членовите на 
избирачкиот одбор и претставниците на лис-
тите кандидати можат да) бараат Да се вне-
сат во записникот определени чииеници. 

Сите членови на избирачкиот одбор мора-
ат да го потпишат записникот. Записникот 
го потпишуваат и претставниците на листи-
те кандидати, но доколку тие не го потпишат, 
записникот важи и: без (нивните потписи. 

Секој член на избирачкиот одбор односно 
(Претставиш: (на листа кандидати може да)1 

даде во записникот свое одвоено мислење или 
свои забелешки на записникот. 

7) Утврдување на резултатот од гласањето 
на избирачките места 

Член 87 
По свршеното гласање избирачкиот одбор 

прво ќе ги изброи неупотребените гласачки 
ливчиња, ќе ги стави во посебен: плик и пли-
кот ќе го залепи и запечати. 

По ова избирачкиот одбор на основа изво-
дот од избирачкиот список и на основа пот-
врдите со кои гласале избирачите што (не 
биле внесени во избирачкиот список, ќе ут-
врди колку вкупно избирачи гласале. Потоа 
избирачкиот одбор ќе ја отвори кутијата и ќе 
пристапи кон броење на гласовите. Броењето 
на гласовите се в рти на следниот начин: 
претседателот или еден од членовите на из-
бирачкиот одбор вади од кутијата за гласа-
ње едно по едно гласачко ливче и од секое 
гласачко ливче ги чита имињата на канди-
датите за кои избирачот гласал и ги одво-
јува ение гласачки ливчиња што се прогла-
сени за неважни; друг член на избирачкиот 
одбор бележи за секој кандидат посебно кол-
ку гласови добил, како и колку ливчиња се 
прогласени за неважни; секое прочитано лив-
че претседателот му го предава на третиот 
член на избирачкиот одбор. 
4 Претседателот секое гласачко ливче ќе1 
им го покаже на претставниците на листите 
кандидати што го бараат тоа, 

За неважни се сметаат гласачките ливчи-
ња на кои се заокружени редните броеви 
пред имињата на повеќе кандидати отколку 
што' се избираат одборници во соодветната из-
борна единица, непотолнсетите и измачкаеите 
ливчиња, ,како и ливчињата гиго се така по-
полнети што да не може со сигурност да се 
утврди за кои кандидати избирачот гласал. 

Ако при ова се појави разлика помеѓу бро-
јот на гласовите по изводрт од избирачкиот! 
список, односно помеѓу збирот од тој број и " 
бројот на избирачите што гласале со потврда' 
од една страна и бројот на гласовите по гла-
сачките ливчиња од друга, страна, важи ре-
зултатот од гласањето по гласачките лив-
чиња. , 

Член 88 
Кога избирачкиот одбор ќе го утврди ре-

зултатот од гласањето, ќе внесе во записни-
кот за гласање особено": колку избирачи по 
изводот од избирачкиот список има на тоа) 
избирачко место, колку избирачи гласала по 
изводот од избирачкиот I список, колку гласаа 
ле со потврда и колку вкупно, колку гласови 
добил секој кандидат а ќолку гласачки ливг-
чиња се прогласени за неважни. Во записни-
кот ќе се внесат и одвоените мислења на чле-
новите на избирачкиот одбор. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
на одборот и присутните претставници на ли-
стите кандидати. 

Секој член на избирачкиот одбор и прет-
ставник: на листите кандидати може да стави 
забелешка на записникот. 



Бр. 20 - Стр. 352 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 16 јули 1957 

На претставниците на листите кандидати 
ќе им се издаде, по нивно барана, потврда за 
резултатот од гласањето. 

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

Член 89 
По завршеното пребројување на гласови-

те, записниците со изводот од избирачкиот 
список, потврдите на основа на кои гласале 
избирачите кои не биле внесени во избирач-
киот список: за соодветното' избирачко место' 
и сите употребени гласачки ливчиња ќе! се 
стават во посебен1 плик, кој ќе се залепи и 
запечати: и адресира до надлежната општин-
ска изборна комисија. Во овој плик ќе се ста-
ват, сосема одвоено и: неупотребените гласач-
ки ливчиња. 

Избирачкиот одбор потоа (најбрзо и до нај-
краток пат ќе го достави пликот со' изборните 
акти на надлежната општинска изборна ко-
мисија. 

Член 90 
По завршеното^ утврдување на резултати-

те на гласањето, а најдалеку утредента изби-
рачкиот одбор е должен, да му, го /врати из-
борниот материјал на народниот одбор од ко-
го го примил ма,теријалот, за кое народниот 
одбор ќе му издаде на избирачкиот одбор 
потврда. 

8) Утврдување на резултатите од изборите 
Член 91 

Резултатот од изборот за одборници во 
секоја изборна единица го утврдува надлеж-
ната општинска изборна комисија на, основа 
добиените изборни: акти. 

Член 92 
Надлежната изборна комисија ќе утврди 

претходно колку вкупно избирачи гласале во 
изборната единица, колку гласа добил во це- ( 
лата изборна единица секој кандидат, Како и 
колку неважни ливчиња има, та врз основа 
на тоа ќе утврди кој кандидат е избран За 
одборник. 

Избрани се оние кандидати кои добиле нај 
голем брод гласови. 

Кога во изборот учествувал само еден кан-
дидат истиот е избран за одборник ако за, не-
го гласало мнозинството! од сите избирачи од 
изборната единица. Истото важи и во случај 
кога во изборите учествувале повеќе' канди-
дати но помалку од двојниот број одборни-
ци што се избираат. 
. Ако во случајот од претходниот став ни 

еден кандидат не го добие потребното мнозин-
ство изборот се повторува. На повторниот из-
бор се избрани за одборници оние кандидати 
кои добиле^ најголем 'број гласови. 

Ако во' изборот учествувале најмалку два-
пати поголем број кандидати од, бројот на 
одборниците што се избираат, за одборници 

се избрани кандидатите што добиле најголем 
број гласови. 

Ако во изборната единица во која се из-
бира, само еден одборник, два или повеќе од-
борнички кандид,ати добијат ист број гласови 
ќе се извршат повторни избори. 

Повторни избори ќе се извршат и во слу-
чај кога во изборната единица во која се из-
бираат два или повеќе одборници ако! два 
или'повеќе канд,идати што доаѓаат во обзир 
за доделување на одборничкиот мандат до-
биле еднаков број гласови. Во ово-ј случај ќе 
се извршат повторни избори помеѓу кандида-
тите што добиле исти број гласови. 

Член 93 
Ако надлежната избореа комисија утврди 

такви неправилности во спроведувањето на 
изборите на одделни избирачки места или во 
целата изборна единица кои што1 битно вли-
јаеле или могле да влијаат на резултатот од 
изборите ќе ги поништи изборите во оние из-
)бирачки1 места 'на кои неправилностите се1 
случиле. 

Член 94 
За својата работа изборната комисија во-

ди записник: во кој особено' ќе внесе: колку 
кандидати имало во секоја изборна единица 
и презимето', татковото' и роденото име и мес-
тото на живеење на секој кандидат; колку 
одборници се избираат по! изборните единици; 
колку избирачи има во избирачкиот список и 
колку избира,чи гласале; колку гласови добил 
секој кандидат; бројот на неважните гласач-
ки ливчиња; презимето, татковото и роденото 
име, занимањето и местото на живеење на 
кандидатите што се избрани за одборници. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
^а -изборната комисија. Секој член'на избор-
ната комисија има право да одвои мислење и 
да стави забелешка. 

Член; 95 
По завршената работа општинската избор-

на комисија ќе го извести народниот одбор 
на општината за кој изборите се вршени за 
вкупниот резултат од изборот, како и за тоа 
колку гласа добил секој кандидат и кои кан-
дидати се избрани. Еден примерок од овој 
извештај изборната комисија ќе и 'достави и 
на околиската изборна комисија. 

Народниот одбор на општината ќе го обја-
ва извештајот на изборната комисија на сво-
јата огласна табла и на друг погоден начин 

Изборната комисија, со извештајот по од-
редбите на став 1 од овој член, ќе му ги пре-
даде на народниот одбор за кој се вршат из-
борите и сите (изборни акти. 

Околиската изборна комисија ќе ги објави 
резултатите од изборите за, сите' народни од-
бори на општините од подрачјето на околи-
јата во службениот гласник на околијата. 

Изборната комисија ќе им издаде на из-
браните одборници уверенија дека се избрани. 
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Глава петта 
ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СОБОРОТ НАј 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ^ НА НАРОДЕН ОДБОР 

НА ОПШТИНА 
1) Избирачка право 

Член 96 
Одборниците за собојзфт на производите-

лите на народен одбор' на општината ги изби-
раат непосредно, одделно' за секоја произво-
д и т е л и група, прои,зводителите сразмерно 
со учеството на производиггелната група во 
вкупниот општествен производ на општи-
ната (чл. 3). 

Право да избираат одборници во соборот 
на производителите имаа,т работниците^ слу-
жбениците на стопанските ^ е ш р к ј а ^ а и 
стопанските установи, земјоделците што се 
членови на, земјоделските задруги и членови-
те на нивните домаќинства што ср бават со 
(зеЈмјоделство, работниците и: службениците; 
на селскостопанското добра, работниците и: 
службениците на земјоделските задруги, дру-
гите селскостопански работници, работници-
те и службениците запослени во занаетчис-
ките дуќани и занаетчиските задруги, како и 
занаетчиите. 

Избирачко право за избирање на одбор-
ници во соборот на производителите имаат 
сите производители наведени во претходниот 
став под услов Да имаат општо избирачко 
право. 

За одборник во соборот на производители-
те може да биде избран производител, кој 
има општо избирачко право и припаѓа на 
производителната група за која се врши из-
борот и е запослен во стопанската организа-
ција во која се врши изборот. За одборник 
може да биде избран и функционер на синди-
кална или задружна организација што за 
функционер е избран од производителите. 

Член 97 
За утврдување на избирачкото' право за 

избор одборници на соборот на производите^ 
лите на народниот одбор на општината, во рок 
од пет дана по распишувањето на изборите во 
секоја стопанска организација се образува ко-
мисија за изработка на избирачкиот список. 
Оваа комисија ќе се! обрабува и во посебните 
работни единици на стопанските организации 
што се наоѓаа,т вон седиштето на стопанската 
организација. 1 

Комисијата за изработка на избирачкиот 
список, се состои од претседател: и два члена. 

Комисијата ја именува управниот одбор на 
стопанската организација односно задругата 
односно органот на 'управувањето на стопан-
ската установа. 

Народниот одбор на, општината во соглас-
ност со управниот одбор на стопанската орга,-
низација односно задругата односно органот 
на управување на стопанската установа за, 

ѕ две или повеќе стопански организации од ис-
^ тото место до кои се запослени помалку од 

дваесет производители, може да образува 
заедничка комисија за изработка на изби-
рачкиот список. 

Во избирачкиот список се вн,есуваат сите 
производители кои по одредбите јна овој за-
кон имаат избирачко право за избор одбор-
ници на собор на, производителите. Членовите 
на селанските работни1 задруги зачленети и 
во општа земјоделска задруга се внесуваат 
само во! избирачкиот список на селанската 
работна задруга. 8 

Избирачкиот список мора да се изработи 
во рок 'од десет дена од распишувањето на 
изборите. 1 

Член 98 
Штом комисијата за изработка на изби-

рачкиот список го изготви избирачкиот спи-
сок, ќе го изложи во соодветните стопански 

1 организации три дена. 
За овие три дена додека избирачкиот спи-

сок е изложен секој производител, кој има 
избирачко право, може да стави приговор зо-
што тој или некој друг производител, што ИМЈЧ 
избирачко право не е внесен во избирачкиот 
список, игли зошто е внесено! лицето кое по-
законот не може да беде внесеш. Покрај ова 
можат да се стават и забелешки за неправил-
но внесување на податоците. 

Приговорите на избирачкиот список се 
поднесуваат писмено или, усно на кој да било 
член на комисијата. 

По приговорите претходно решава коми-
сијата за изработка на избирачкиот список, а 
доколку комисијата Не ги уважи приговорите 
и' ги доставува на решавање На општинскава 
комисија за избирачки списоци. Решението 
на оѓцпт^сккта^комненј а за избирачки спи-
соци е конечно'. 

Кога ќе бидат расправени сите приговори, 
комисијата за изработка на избирачкиот спи-
сок составува конечен избирачки список што 
го потпишуваат членовите на комисијата а 
го потврдува општинската комисија за изби-
рачки списоци. 

Комисијата за изработка на избирачкиот 
список: ја известува општинската изборна ко-
мисија за бројот на избирачите по конечниот 
избирачки список, и истиот ќе му го достави 
на избирачкиот одбор кога овој ќе биде обра-
зуван. Ако" во стопанската организација бидат 
образувани две или повеќе избирачки места 
комисијата за изработка на избирачкиот спи-
сок за секое избирачко место' ќе состави из-
вод од избирачкиот список. 

2) Распоред на кандидатите по производи-
телните групи 

Член 99 
Одборниците ВО' соборот на производите-

лите се избираат по- производителни групи 
(чл. 3). 

Ако' на начинот одреден во чл. 3 од 
овој' закЈн не биде распореден вкупниот број 
мандати, преостанатите мандади и! се . до-
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делуваат на онаа група, која има поголем 
остаток 'на вредноста на општествениот про-
извод. 

Член 100 
Околиската изборна комисија го утврду-

ва бројот на одборниците што го избира секо-
ја производителна група. 

Во рамките на секоја произвоДителна гру-
па одборниците се избираат по нормата еден 
одборник на еднаков број производители. 

3) Изборни единици 
Член 101 

Изборните единици и бројот на одборни-
ците што се избираат во одделните изборни 
единици се утврдува на следниот начин: прво 
се определува бројот на производителите! од 
производителната група на кој, согласно член 
3 став 2 од овој закон, се избира еден одбор-
ник (количник). Количникот се определува 
на тој начин што вкупниот број производи-
тели од производителската група се дели со 
вкупниот број одборници што се избираат во-
лулата. 

Стопанската организација од соодветната 
производителна група која што има најмал-
ку толку производители колку што' изнесува 
количникот, претставува посебна изборна 
единица и во неа се избираат толку одборни-
ци колку пати количникот се содржи во вкуп-
ниот број на производителите на стопанската 
организација, но најмногу пет. Ако во стопан-
ската организација треба да се избираат по- ј 
веќе од пет одборници, истата ќе се подели 
на две или повеќе изборни единици и тоа по 
правило по) одделенијата), погоните и другите 
работни единици на стопанската организа-
ција. 

Стопанските организации кои немаат тол-
ку производители колку изнесува колични-
кот ќе се групираат во заеднички изборни 
единици и тоа така што во една изборна еди-
ница да може според количникот да се из-
бира еден до најмно-гу Iпет Одборници. 

Изборните единици внатре во стопанската 
организација и заедничките изборни единици -
се утврдуваат по сослушувањето на управ-
ниот одбор на стопанските' организации од-
носно задругите, при кое ќе се води сметка 
за предлозите на овие организации. 

Ако- по одредбите на став 1 и 2 од овој 
член не се распоредат сите сдборнички ман-
дати што и припаѓаат на производителната 
Група, преостанатите одборнички мандати ќе 
се доделат по ред на оние изборни единица 
кои имаат најголем остаток. 

Член 102 
Под стопанска организација во смисла на 

одредбите од овој закон се разбираат и усга-
Новите што' се бават исклучиво или претеж-
но со стопанска дејност. 

Член 103 
Работните единици на стопанските орга-

низации (погоните, градилиштата, филијали-
те итн), кои што се наоѓаат вон местото во 
кое е седиштето на стопанската организација 
на која и припаѓаат, се третираат како по-
себни стопански организации во смисла на 
овој закон.4 

Член 104 
Изборните единици за избор одборници во 

соборот на производителите на народниот од-
бор на општина ги определува народниот од-
бор на општината, а бројот на одборниц,ите 
кој се избира во поедините изборни единици 
го определува околиската изборна комисија. 

Решението за утврдување на изборните 
единици и бројот на одборниците што1 во нив 
се избира, народниот одбор на општината од-
носно околиската изборна комисија се должни 
да ги донесатЈД објават; најдоцна пет дена по 
распишувањето на изборите. Ова објавување 
се врши преку оглас кој им се доставува и на 
стопанските организации. 

При одредувањето на изборна единица, 
која се образува со спојување на две или по 
веќе стопански организации, изборната ко-
мисија ќе ги земе предвид предлозите на сто-
панските организации. 

4) Предлагање на кандидати 
Член 105 

Право да предлагаат кандиддти за одбор-
ници на соборот на производителите имаат 
производителите на собирите на избирачи, 
како и со овој закон одредениот број на про-
изводители. 

а) од собири на избирачи во стопанските 
организации 

Член 106 
Собирите на избирачи во стопанските ор -

ганизации на кои се врши предлагање на кан-
дидати за одборници на соборот на производи-
телите се одржуваат по' стопанските органи-
зации на соодветната изборна единица. 

Собирот на избирачи во стопанската орга-
низација го сочинуваат сите работници и 
службеници запослени во таа стопанска орга-
низација односно сите членови на земјодел-
ската задруга и членовите на нивните дома-
ќинства што се бават со земјоделство, како и 
работниците и службениците на задругата. 
Во стопанските организации во кои се запо-
слени односно зачленети повеќе од триста 
производители собирите на избирачи можат 
да се одржуваат по поедини погони, одделе-
нија и други работни единици. Ако во една 
стопанска организација се запослени односно 
зачленети помалку од педесет производите-
ли, тие одржуваат заеднички собир со про-
изводителите од други стопански организа-
ции на изборната единица. 

Општинската изборна комисија, најдоцна 
петтибт ден по објавување на одлуката за 
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определувањето на изборните единици, со 
оглас ќе објави во кои стопански организации 
се одржуваат собири на избирачи, во кои сто-
пански организации собирите се одржуваат 
по одделенија., погони и други работни еди-
ници и во кои од. тие единици и за кои сто-
пански организации се одржува заеднички 
собир и во која од тие организации. 

Член 107 
Собирот на избирачи во стопанска орга-

низација го свикува претседателот на работ-
ничкиот совет на стопанската организација 
односно претседателот на управниот одбор 
на земјоделската задруга, а во стопанските 
организации, што немаат работнички совет 
— претседателот на управниот одбор, односно 
раководителот на стопанската установа или 
работната единица за која се одржува по-
себен собир на избирачи. 

Ако за повеќе стопански организации се 
одржува заеднички собир на избирачи, соби-
рот го свикува соодветниот претставник на 
онаа стопанска организација во која се одр-
жува собирот. 

Ако овластениот претставник на стопан-
ската организација не го свика собирот нај-
доцна триесеттиот ден по распишувањето на 
изборите, собир ќе свика, во натамошен рок 
од пет дена, општинската изборна комисија. 

Свикувањето на собирот на избирачи се 
објавува во стопанските организации најдоц-
на на 48 часа пред неговото одржување во 
сите погони и работилници на стопанските 
организации односно работни единици на 
задругата, со назначување на дневниот ред, 

Член 108 
Собирот на избирачи свикан за предлага-

ње кандидати на одборници, може да се одр-
жи ако се присутни најмалку една десетина 
од вкупниот број производители на изборна-
та единица што имаат право на учество на 
собирот на избирачи, но овој бро) не може 
да биде помал од педесет производители, Ако 
вкупниот број производители што имаат пра-
во на учество на собирот на избирачи е по-
мал од сто, собирот може да се одржи само 
ако се присутни најмалку една третина , од 
вкупниот број производители кои имаат 
право да учествуваат на собирот. 

Ако собирот на избирачи не може да се 
одржи затоа што не е присутен потребниот 
број избирачи, органот овластен за свикува- ј 
ње на собирот ќе свика нов собир на изби- Ј 
рани. 

Право на одлучување на собирот на изби-
рачи во стопанска организација имаат само 
работниците и службениците на работа во 
стопанската организација за која се одржува 
собирот односно членовите на земјоделската 
задруга за која се одржува собирот, члено-
вите на нивните домаќинства кои се бават со 
земјоделство и работниците и службениците 
на задругата, а кои што имаат избирачко 
право, 

Член 109 
Собирот на избирачи во стопанска орга-

низација го отвора и со неговата работа до 
изборот на претседателство раководи прет-
ставникот на стопанската организација што 
го свикал. Ако во смисла на член 107 став 
3 од овој закон собирот го свикала општин-
ската изборна комисија, собирот го отвора и 
со неговата работа до изборот на претседа-
телство раководи производителот што ќе го 
определи изборната комисија. 

Раководителот на стопанската организа-
ција во која се одржува собирот на избирачи 
односно претседателот на земјоделската за-
друга е должен да обезбеди записничар, но 
собирот може да избере друго лице за запис-
ничар. 

Член 110 
По изборот на претседателството претсе-

дателот ја објавува целта на свикувањето на 
собирот и начинот на неговата работа и за 
таа цел ќе ги прочита, одредбите на членови-
те 35 до 45 и 106 до 109 од ОВОЈ закон. 

Член 111 
На основа заклучокот на собирот на из-

бирачи се составува предлог за утврдување 
на листата кандидати која содржи: 

1) назив на народниот одбор за кој се вр-
ши избор; 

2) означување на производствната гру-
па во која се врши изборот, изборната едини-
ца и денот на изборот; 

3) означување дека предлогот на листата 
кандидати е утврден на собир на избирачи во 
стопанска организација и податоци во кое 
место, во која стопанска организација и за 
кои стопански организации и кога е одржан1 

собирот; 
4) презиме, татково и родено име и ме-

стото на живеење на секој кандидат, како 
и означување на стопанската организација во 
која секој од нив е запослен односно зачле-
нет. 

Предлогот на листата кандидати ко пот-
пишува претседавачот на собирот на изби-
рачи и претседателот на кандидационата ко-
мисија. Покрај нивните потписи се означува 
презимето, татковово и роденото" име, зани-
.мањето и местото на живеење на секого од 
нив, Нивните потписи мораат да бидат ове-
рени од страна на орган надлежен , за ове-
рување. 

Член 112 
Со предлогот на листата кандидат мора 

да се приложи: 
1) писмена изјава од секој кандидат за 

пристанок на кандидирањето; оверена од ор-
ганот надлежен за оверување; 

2) потврда од надлежниот орган на народ-
ниот одбор на општината, за секој кандидат 
дека е внесен во избирачкиот список. Оваа" 
потврда, може да се стави и на самиот пред-
лог на листата на кандидати; 
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3) потврда од стопанската организација за 
кандидатот дека е запослен односно зачле-
нет како производител, во стопанската орга-
низација на соодветната производители гру-
па. Ако кандидатот е функционер на синди-
кална или задружна организација ќе се при-
ложи потврда од надлежниот орган на 
народниот одбор на општината дека канди-
датот е внесен во опш,тиот избирачки список, 
како и потврда од соодветната -Јрганизација 
дека кандидатот за функционер е избран од 
производителите; 

4) записникот за работата на собирот на 
избирачи. 

б) Од страна на група производители 
Член 113 

Предлогот на листа кандидати за избор на 
одборници во соборот на производители што 
го поднесува група на производители мора 
да биде потпишано најмалку од педесет про-
изводители запослени односно зачленети во 
стопанските организации кои сочинуваат из-
борна единица. 

Предлогот на листата кандидати што го 
поднесува група производители мора да со-
држи, покрај она што е пропишано во член 
49 од свој закон, за секој кандидат како и за 
секој предлагач и означување на стопанската 
организација во која тој е запослен односно 
зачленет. 

Член 114 
Со предлогот на листата кандидати мора 

да се приложи: 
1) писмена изјава од секој кандидат за 

пристанок на кандидирањето, оверена од 
страна на орган надлежен за оверување; 

2) потврда од надлежниот орган на народ-
ниот одбор на општината за секој кандидат 
дека е внесен во избирачкиот список. Оваа 
потврда може да се стави и на самата канди-
датска листа; 

3) потврда од стопанската организација 
дека кандидатот е запослен односно зачленет 
како производител во стопанската организа-
ција на соодветната производители група. 
Ако кандидатот е функционер на синдикал-
на или задружна организација ќе се при-
ложи потврда од соодветната синдикална од-
носно задружна организација дека кандида-
тот за функционер е избран од производи-
телите. 

5) Потврдување на листите кандидати 
\ Член 115 

Листите кандидати предложени од собири 
На избирачи во стопанските организации и 
листите кандидати предложени од група 
производители и' се поднесуваат на потврду-
вање ца надлежната општинска изборна ко-
мисија најдоцна на дваесет и еден ден пред 
денот на изборите. 

Потписниците на предлогот на листа кан-
дидати на собир на избирачи, како и првите 
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три потписници на предлогот на листа кан-
дидати што потекнува од група производи-
тели, се сметаат за подносители на соодвет-
ниот пред-лог. 

Член 116 
На основа примените листи кандидати а 

откако установи дека во низ нема недоста-
тоци или дека се отстранети установените 
недостатоци, изборната комисија ќе ја потвр-
ди кандидатурата на сите оние кандидати 
што ги исполнуваат условите пропишани со 
овој закон. 

Ако надлежната изборна комисија утврди 
дека некој кандидат по законот не може да 
биде избран за одборник, или ако подноси-
телите на предлогот во одредениот рок не 
постапат по нејзината покана, таа ќе ја од-
бие потврдата на листата кандидати и за тоа 
со писмено решение ќе ги извести подноси-
телите на соодветниот предлог. 

Член, 117 
Изборната комисија ќе ги извести стопан-

ските организации за потврдените листи на 
кандидати за изборната единица во која вле-
гуваат поедини стопански организации. 

6) Избирачки места и изборен материјал 
Член 118 

Гласањето на изборите за одборници на 
соборот на производителите се врши на по-
себни избирачки места во стопанските орга-
низации. Избирачките места ги определува 
општинската изборна комисија по предлог од 
стопанската организација. 

Избирачките места се определуваат така 
што на едно избирачко место да гласаат при-
ближно петстотини избирачи, при кое за се-
која стопанска организација (претпријатие, 
установа, земјоделска задуга), во која се за-
послени односно зачленети најмалку дваесет, 
произврдители се образува посебно избирач-
ко место. За две или повеќе стопански орга-
низации од иста изборна единица во која се 
запослени односно зачленети помалку од 
дваесет производители се образува заеднич-
ко избирачко место. 

Член 119 
Во стопанските организации, во кои се 

образуваат две или повеќе избирачки места 
за избор на одборници на соборот на произ-
водителите, комисијата за изработка на изби-
рачките списоци, за секое избирачко место 
ќе состави извод од избирачкиот список и ќе 
му го достави на избирачкиот одбор. 

Член 120 
Гласачкото ливче за избор одборници за 

соборот на производителите, покрај она што 
е ^про-пишано во член 68 на овој закон, мора 
да содржи и означување на производителна-
та група во која се избира одборникот и озна-
чување на стопанската организација во која 
кандидатот е запослен односно зачленет. 
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7) Г л а с а њ е 
Член 121 

Времето за гласање на секое избирачко 
место го определува избирачкиот одбор во 
согласност со изборната комисија така, што да 
им се овозможи гласањето на сите избирачи 
кои гласаат на тоа избирачко место. 
8) Примена на одредбите на глава четврта 

Член 122 
Доколку со одредбите на оваа глава не е 

инаку пропишано, при изборот на одборници 
за собор на производителите сходно ќе се 
применуваат одредбите од глава четврта на 
овој закон. 

Глава шеста 
ИЗБИРАЊЕ ОДБОРНИЦИ НА НАРОДЕН 

ОДђОР НА ОКОЛИЈА 
1) Избирање одборници на околиски собор 

Член 123 
Општинскиот собор на секоја општина ! 

избира одборници во околискиот собор сраз- ^ 
мерно со бројот на жителите од подрачјето на 
општината. Општинскиот собор на секоја 
општина избира најмалку еден одборник. 

Член 124 
Бројот на одборниците што општинските; 

собори на поедини општини ги избираат во' 
околискиот собор го утврдува околиската 
изборна комисија спрема податоците од по-
следниот попис за бројот на жителите на 
околијата и секоја поедина општина. 

Околиската изборна комисија е должна 
решение од претходниот став да донесе во 
рок од 15 дена по распишувањето на избори-
те за општинските собори на народните од-
бори на општините од подрачјето на око-
лијата. 

Решението на околиската изборна коми-
сија му се доставува на народниот одбор на 
секоја општина на подрачјето на околијата, 
како и на народниот одбор на околијата. 

Против ова решение општинскиот собор 
може да изјави жалба до Републичката из-
борна комисија, чија одлука е конечна. 
2) Избор на одборници во соборот н^ произ-

водителите на народен одбор на околија 
^ Член 125 

Соборена производителите на народните 
одбори на секоја општина избираат одборни-
ци во соборот на производителите на народ,-
ниот одбор на околијата сразмерно со бројот 
на производителите во соодветната произво-
дителна група на подрачјето на општината. 

Секоја општина по правило избира нај-
малку еден одборник во соборот на произво-
дителите на народниот одбор на околијата 
во онаа производителна група на коза и при-
паѓа мнозинството од членовите на соборот 

на производителите на народниот одбор на 
општината. 

Со примената на претходниот став не мо-
же да се зголеми вкупниот број одборници 
во соборот на производителите на народниот 
одбор на околијата. 

Член 126 
Бројот на одборниците што избирачкото 

тело на поедините општини го избира во со-
борот на производителите на народниот од-
бор на околија го утврдува околиската из-
борна комисија спрема последните службе-
ни податоци за бројот на производителите на 
секоја производителна група на подрачјето 
на околијата и на подрачјето на секоја оп-
штина. 

Во рамките на вкупниот број одборници 
кои и припаѓа на индустриската односно сел-
ско-стопанска производителка група, прво на 
секоја општина во ксЈја мнозинството члено-
ви на соборот на производителите го сочину-
ваат одборници избрани во соодветната гру-
па и се одредува да избира по 'еден одборник, 
а преостанатиот број одборници им се Доде-
,лува на поедините (општини сразмерно со! 

'бројот на производителите од соодветната 
група на нивното подрачје. Ако бројот на оп-
штините во кои мнозинството членови на со-
борот на производителите го сочинуваат од-
борници избрани ,во соодветната група е по-
голем од вкупниот број одборници, што и 
припаѓа на таа група, мандатите им се доде-
луваат првенствено во оние општини1 на, чие 
подрачје е запослен односно зачленет пого-
лемиот број производители од соод,ветната 
група. 

Бројот на одборниците кој соборот на про-
изводителите на поедините општини го изби,-
ра во со-борот на производителите на! народ-
ниот одбор на околијата го/утврдува околис-
ката изборна комисија. Против одлуката за 
тоа соборот на производителите' може да из-
јави жалба ДО! Републичката изборна коми,-
сија, чија одлука е конечна. 

Член, 127 
Околиската изборна комисија е должна во 

рок од 15 дена по' распишувањето на избо-
рите за соборите на производителите на на-
родните одбори на општините да донесе ре-
шение со кое ќе го утврди бројот на одбор-
ниците кој општинските собори на произво-
дителите го избираат во соборот на произво-
дителите на народниот одбор на околијата. 

Решението на околиската изборна коми-
сија му се доставува над секој ,народен одбор 
на општина на подрачјето на околијата и на 
народниот одбор на околијата. 

Против ова решение соборот на произво-
дителите на народниот одбор на општината 
може да изјави жалба до' Републичката из-
борна комисија, чиј,а одлука е кон,ечна. 
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Член, 128 
Ако соборот н,а производителите на наро-

ден одбор на општина кој врши избор има 
само еден одборник во! соодветната произ-
водите лна група, тој одборник: без избор ста-
,нува член на соборот на производителите на, 
народниот одбор на околијата на истата про-
изводителска група. 

Ако изборното тело на народен одбор на 
општина се состои од два одборника а во со-
г деветката производителна група треба да се 
избере еден одборник во соборот на" произ-
водителите на народниот1 одбор на околијата 
од таа производителна група, одборникот што,' 
ќе биде член на народниот одбор на околијата 
го одредуваат тие самите. 

3) Заеднички одредби 
/ 

Член 129 
Избирањето на одборници во околискиот 

собор и во соборот на производителите на на-
родниот одбор на околија, ќе се врши најдоц-
на на еден месец од денот на изборот на од-
борници во народниот одбор на општината. 

Избирањето на одборници во ОКОЛИСКИОТ 
собор се врши на седница на општинскиот со-
бор, а изборот на одборници во соборот на, 
производителите на народен одбор на око-
лијата се врзни на седница на соборот на про-
изводителите на народниот одбор на општи-
ната. 

Изборот на одборници, во соборот на про-
изводителите на народниот одбор на околија 
се врши одвоено за секоја производителна 
група. 

Со изборот раководи претседателот на на-
родниот одбор. 

Член 130 
Претседателот на народниот одбор го из-

вестува соборот за бројот на одборниците што 
во соодветниот собор на народниот одбор на 
околијата го избира секој собор и го објасну-
ва начинот на избирањето'. 

Член 131 
Секој член на соборот има право да пред-

ложи еден или повеќе кандидати. Бројот на, 
кандидатите може да биде и поголем од бро-
јот на одборниците, што тој собор односно из-
бирачкото те л о-на соодветната производител^ 
на група ги избира за одборници во народ-
ниот одбор на околијата. 

По свршувањето на кандидирањето прет-
седателот на народниот одбор' ќе утврди кои 
пленови на соборот се предложени за канди-
дати и, кој е нивниот редослед. Редоследот се 
утврдува према редот по кој кандида,тите се 
предложени од страна на членовите на со-
борот. 

Член 132 
Гласачкото ливче за избор на одборници 

во народниот одбор на околијата го содржи: 

1) називот на народниот одбор на општи-
ната со назначување н,а соборот кој врши из-
бор; 

2) називот на народниот одбор на околи-
јата со назначување на соборот (за кој се вр-
ши избор; 

3) презимето, татковото' и роденото име и 
местото на живеење на сите кандидати. Кан-
дидатите на гласачкото л,ивче се наведуваат 
по редот што е утврден по ст. 2 од претход-
ниот член. Пред името на секој /кандидат се 
става реден број. 

Гласачкото ливче за избор на одборници 
во соборот на производителите' н,а! народниот 
одбор на околијата содржи и; означување на 
про изв одат еле ата група за која се врши из-
борот. 

Член 133 
Секој член на соборот, односно на избор-

ното тело добива по едно гласачко ливче. 
Предавањето на гласачкото ливче го утвр-

дува претседателот на народниот одбор на 
тој начин што во списокот на одборниците на 
народниот одбор на општината го заокружу-
ва редниот број пред името' на членот на со-
борот на кој му го предал гласачкото ливче. 

1 Член 134 
Секој член на соборот гласа за толку кан-

дидати колку тој собор односно тоа избирач-
ко тело избира одборници во околискиот! 
собор односно во соборот на производителите 
на народниот одбор на околијата. 

Гласачкото ливче се пополнува на тој на-
чин што избирачот го' заокружува редниот 
број пред имињата на оние кандидати за од-
борници за кои сака да гласа. 

Член 135 
Откако го пополни гласачкото ливче из-

бирачот го. свиткува преку половината така 
што имињата на кандидатите да останат на 
внатрешната страна на свитканото ливче, 
потоа ќе пријде до масата на претседателот 
на народниот одбор на кого му покажува де-
ка во раката има само едно' гласачко ливче 
и свитканото ливче ќе го спушти во кутија-
та за гласање. , -

Член 136 
По свршеното гласање се пристапува кон 

утврдување на резултатите од изборите. 
Претседателот на народ(ниот одбор и два 

члена на ; соборот што ќе ги 'одреди соборот, 
ш бројат гласовите и тоа на следниов начин: 
претседателот на народниот одбор вади од 
кутијата за гласање едно го едно гласачко 
ливче и од секое гласачко ливче ги чита ими-
њата на кандидатите за кои избирачот гла-
сал, еден член: на соборот бележи, за секој 
кандидат одделно колку гласови добил, секое 
прочитано ливче претседателот му го преда-
ва на третиот член на соборот. 

Непополнетите и измачените гласачки 
ливчиња, гласачките ливчиња на кои е зао-
кружен поголем број кандидати отколку што 
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се избираат одборници како и оние ливчиња 
кои се така пополнети да не може со сигур-
ност да се утврди за кој кандидат избирачот 
гласал се сметаат за неважни. 

Член 137 
За одборник на народен одбор на околија 

е избран оној кандидат кој добил мнозинство 
од гласовите на сите членови на соборот од-
носно мнозинство од гласовите на сите од-
борници на соодветната производителна гру-
па. 

Ако потребното мнозинство не го добил 
толкав број кандидати колку одборници се" 
избираат, изборот се повторува помеѓу кан-
дидатите кој добиле најголем број гласови, 
со тоа што предлагачите можат да ги пов-
лечат поедините кандидатури односно со тоа 
што поедините кандидати можат да одуста-
нат од кандидатурата. 

Изборот се повторува на истата седница 
на соодветниот собор на народниот одбор на 
општината. 

Член 138 
Резултатот од изборот претседателот на 

народниот одбор го соопштува на седница на 
општинскиот собор односно на седница на 
соборот на производителите на народниот од-
бор на општината. 

Член 139 
Во записникот за седницата на соборот на 

која се врши избор на одборници на народ-
ниот одбор џа околијата се внесува особено: 

1) вкупниот број на членовите и бројот 
на присутните членови на општинскиот со-
бор односно на секоја производители група 
на соборот на производителите на народниот 
одбор на општината; 

2) бројот на одборниците што ги избира 
соборот односно! избирачкото тело во соодвет-
ната производители група на соборот на 
производителите на народниот одбор на око-
лијата; 

3) имињата на членовите на соборот, кои 
заедно со претседателот на народниот' одбор 
раководат со изборот; 

4) презимето и роденото име на секој пред-
лагач на одделни кандидати, како и податоци 
за предложените кандидати (чл. 132 т. 3); 

5) податоци за извршеното гласање и не-
важните гласачки ливчиња; 

6) резултатите од изборот, 
Во записникот се внесуваат и сите други 

работи што се од важност за извршените из-
бори. 

Член 140 
Претседателот на народниот одбор на оп-

штината на избраните одборници во народ-
ниот одбор на околијата им издава потврда 
за изборот. 

Член 141 
Записникот за седницата на соборот на на -

родниот одбор на општината на која е из-

вршен избор за одборници на народниот од-
бор на околијата заедно со списокот на од-
борниците (чл. 139) и другиот изборен мате-
ријал се доставува на околиската: изборна 
комисија. 

Член 142 
Околиската изборна комисија утврдува 

дали изборот на одборници во народниот од,-
бор на околијата во се е извршен по одред-
бите на овој закон. 

Ако изборната комисија во спроведува-
њето на изборите утврди неправилности кои: 
битно влијаеле или може да влијаат врз ре-
зултатот од изборите, ќе се поништат избо-
рите и ќе се одреди спроведување на повтор-
ни избори во соборот на народниот одбор на 
општината, во која дошло до тие неправил-
ности. 

Член 143 
За својата работа изборната комисија во-

ди записник во кој ќе се внесе особено: 
1) колку кандидати биле во општинскиот 

собор односно во соборот на производителите 
на народниот одбор на општината одвоено во 
производителните групи, како и презимето, 
татковото име и роденото име и местото' на 
живеење на секој кандидат; 

2) вкупниот број на одборници на општин-
скиот собор и за соборот на производителите 
на народниот одбор на општината по произ-
водителите групи, како и бројот на одборни-
ците кои присаствувале на изборот на од-
борниците во народниот одбор на околијата; 

3) вкупниот број дадени гласови во собо-
рот на народниот одбор на општината, бројот 
на дадените гласови за поедините мандати и 
бројот на неважните гласачки ливчиња; 

4) презимето, татковото и роденото име на 
кандидатите избрани за одборници во окснли-
скоит собор односно во соборот на произво-
дителите одвоено по производителни групи 
на народниот одбор на општината. 

Во записникот се внесуваат и другите чи-
леанци што се од важност за извршените 
избори. 

Записникот го потпишуваат сите членови 
на изборната комисија. Секој член на избор-
ната комисија има право да одвои мислење 
и да стави забелешка. 

Член 144 
Изборната комисија на основа на изборни-

те акти ќе му поднесе на народниот одбор на 
околијата / извештај за резултатот на избо-
рот. Со извештајот ќе ги достави и сите из-
борни акти. 

Член 145 
Околиската изборна комисија извештајот 

за изборот јќе го објави во службениот глас-
ник на околијата. 
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Глава седма 
ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

1) Повторни избори 
Член 146 

Повторни избори се вршат: 
1) ако надлежната изборна комисија ги 

поништи изборите порад,и неправилности при 
спроведувањето на изборите; 

2) ако два или повеќе кандидати што до-
ѓаат во обзир са доделување на одборнички-
от мандат добиле еднаков број гласови; 

3) ако во постапката за верификација на 
мандатите се поништи изборот на некој од-
борник поради неправилности во спроведува-
њето на изборите. 

Член 147 
Ако изборите се поништат поради непра-

вилности во спроведување на изборите на по-
едините избирачки места. Повторните избо-
ри се вршат само на оние избирачки места 
во кои имало неправилности. 

Член 148 
На повторните избори гласањето се врши 

по постојните листи кандидати, како и по 
накнадно потврдените ако ги има. 

Предлозите на нова листа кандидати се 
поднесуваат најдоцна на десет дена пред де-
нот определен за спроведување на повтор-
ните избори, а нови предлози на листи кан-
дидати за избор одборници на народен одбор 
на околија се поднесуваат на седницата на 
соборот на народниот одбор на општината на 
која се врши повторниот избор. 

Член 149 
Во случај на повторен избор на одборник 

кандидатите од потврдената листа на канди-
дати можат да оду станат од кандидирањето. 

Повторни избори за одборници на народен 
одбор на околија распишува околиската из-
борна комисија а повторни избори на одбор-
ници на народен одбор на општина распи-
шува општинската изборна/комисија. 

Член 150 
Повторни избори за одборници на општин-

ски собор на народен одбор на општина се 
вршат втората наредна недела по одржани-
те избори, а повторни избори за одборници на 
соборот на производителите на народен од-
бор на општината се вршат во рок од; 7 до 14 
дена од денот на одржувањето на изборите. 

Повторни избори за одборници на народ,ен 
одбор на околија се вршат во рок од 14 дена 
од одржаните избори. '' 

Повторен избор во случаите од точ. 3 на 
член 147 од овој Закон се врши во рок од 60 
дена од денот кога е одржана седницата на 
соборот на која е извршена верификација на 
мандатите. 

Денот во кој ќе се вршат повторните из-
бори се одредува со решението за распишу-
вање на повторните избори. 

Член 151 
Денот во кој ќе се извршат повторни из-

бори изборната комисија ќе те објави нај-
доцна 5 дена пред денот одреден за тие из-
бори. 

Општинската изборна комисија ќе ги ог-
ласи постојните кандидатски листи, како' и 
новите доколку ги има,. 

2) Дополнителни избори 
Член 152 

Дополнителни избори се вршат кога на 
одборникот м,у престане мандатот поради 
смрт или во други случаи предвидени со за-
кон. 

Избирање на одборник за упразнето! ме-
сто нема да се врши, ако до истекот на ман-
датот на народниот одбор на општината не 
преостанува повеќе од шест месеци. 

Член 153 
Дополнителните избори ги распишува со-

борот на народниот одбор во кој останало 
упразнето одбориичко' место. Изборите мора 
да се одржат најдоцна во рок, од два месеца 
сметано од денот кога соодветното одборни-
ка место останало упразнето. 

Одлуката за дополнителни избори ќе се 
објави во службениот гласник на околијата 
најдоцна 15 дена пред денот, одреден за из-
бори. 
3) Примена на одредбите на глава четврта 

до шеста 
Член 154 

Доколку со одредбите на оваа глава не е1 

инаку определено^ ќе се применуваат одред-
бите од глава четврта до шеста на овој закон 

Глава осма 
ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОДБОРНИЦИТЕ НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
1) Општи одредби 

Член 155 
Одборниците за својата работа одговара-

ат на избирачите. 
Избирачите имаат право да го отповикаат1 

одборникот ако тој веќе не ја ужива нив-
ната доверба. 

Член 156 
Одборник на народен одбор на општина 

е отповикан, ако за отповикувањето гласа 
мнозинството од сите избирачи на изборната 
единица односно! изборното тело' во кое е' 
избран. 

Ако на одборник на народен одбор на оп-
штина што е избран за одборник во народен 
одбор на околија, по пат на отповикување 
му престане мандатот на одборник на наро-
ден одбор на општина, нему му престанува 
и мандатот на одборник на народниот одбор 
на околијата. 
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Член на народен одбор на околија е от-
повикан од должност во тој одбор' ако за от-
повикувањето гласале мнозинството од сите 
членови на околискиот собор односно изби-
рачкото тело кое го избрало, но1 со тоа нему 
не му престанува мандатот на член на на-
родниот одбор на општината. 

Член 157 4 
Одборникот кој е отповикан престанува 

да биде одборник од денот јао кој е извршено 
гласањето за отповикување. 

Член 158 
Право да покренат постапка за отпови-

кување имаат: 
1) собирите на избирачи; 
2) определен број на изибрачи односно 

производители; 
3) соборот на народниот одбор чиј член е 

одборникот. 
Член 159 

' Гласањето за отповикување е тајно и се 
врши со гласачки ливчиња. 

2) Покренување на постапка за отповикување 
Член 160 

Постапка за отповикување член на оп-
штинскиот собор се покренува по предлог од 
собирот на избирачи на изборната! единиц,а 
во која е избран или по.предлог од една тре-
тина на избирачите на таа изборна единица. 

Постапка за отповикување на член на со-
борот на производителите на народен одбор 
на општина се покренува по предлог од со-
бирите На избирачи во стопанските органи-
зации на соодветните производители^ групи 
во изборната единица во која е избран или 
по предлог од најмалку една третина од из-
бирачите на ж таа изборна единица. 

Постапка за отповикување се покренува 
по предлог од собирите! на избирачи само ако' 
на собирите кои предлагаат отповикување 
биле присутни најмалку една третина од сите 
избирачи на изборната единица. 

Постапка за отповикување одборник на 
народен одбор на општина се покренува по 
,предлог од соборот чиј член е1 одборникот, 
ако одборникот неоправдано отсуствува нај-
малку шест месеци непрекинато од, седници-
те на народниот одбор' односно' соборот чиј 
што е член или ако воопш,то) не учествува во 
работата на народниот одбор односно негови-
те органи во кои е избран. 

Член 161 
Свикување на собир на избирачи за под-

несување на предлог за почнување постапка 
за отповикување на одборник на 'народен од-
бор на општина можат - најмалку педесет 
избирачи настанати во изборната единица во 
која одборникот е избран. Предлог за сви-
кување на собир му се поднесува на претсе-
дателот на народниот одбор на општината. 

Свикување на собир на избирачи; во сто-
панска организација за поднесување предлог 
за почнување на постапка, за отповикување 
одборник на соборот на производителите мо-
жат дѓс предложат најмалку педесет произ-
водители запослени односно зачленети во 
стопанската организација н;а соодветната из-
борна единица за која се одржува собирот на 
избирачи,. Предлог за свикување на собир на 
избирачи му се поднесува на претседателот 
(на работничкиот совет на стопанската орга-
низација, односно на претседателот на управ-
ниот одбор на земјоделската задруга, а а,ко) 
стопанската организација нема работнички 
совет — на претседателот на управниот од-
бор односно на раководителот н,а стопанската 
установа или работната единица за која се 
одржува собирот. 

Предлог за свикување собир' на избирачи 
се по-днесува писмено. 

Член: 162 
По предлог од избирачите собир' на изби-

рачи свикува ,претседателот на народниот од-
бор на општината односно овластениот прес-
тавник на'стопанската организа,ција,, на кого 
му е упатен предлог за свикување н,а собир. 

Ако претседателот на народниот1 одбор од-
носно претставникот на стопанската органи-
зација на кого му е упатен предлогот, не сви-
ка собир н,а избирачи кај доцнеа петна,есет дена 
од денот на поднесувањето на предлогот, со-
бир можат да свикаат самите избирачи што 
го предложиле свикувањето! на собирот. За 
свикувањето на собирот тие се должни пис-
мено да ја известат општинската изборна ко-
миси,ја. 

Член 163 
Претседателот на народниот одбор на оп-

штината ш,то го свикал собирот н,а избирачи 
или одборникот што ќе го определи тој од,-
носн,о овла,стениот преставник на стопанска-
та организација што (го свикал собирот на 
избирачи в01 стопанската организација, го 
отвора собирот и раководи со' неговата рабо-
та до изборот на претседателство на собирот. 

Ата собирот го' свикале група избирачи 
односно група производители собирот го 
отвора и до избор на претседателство на со-
бирот со неговата работа раководи избирач 
што' ќе го' определат избирачите кои го сви-
кале собирот. 

Член, 164 ( 
По извршениот избор на претседателство 

на собирот претседавачот ја објавува целта 
на свикувањето на собирот и повикува еден 
од предлагачите што предложиле да се свика 
собир да го изнесе и образложи предлогот за 
почнување на постапка за отповикување на 
одборникот. 

Собирот потоа го претресува, предлогот и 
по завршениот претрес се пристапува кон 
гласање за или против подн,есување на пред -
лог за отповикување. 
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Гласањето се врши ,со кревање на рака. 
Предлогот за почнување на постапка за 

отповикување е усвоен ако за него гласа 
мнозинство од присутните избирачи. По по-
треба се врши пребројување на гласовите. 

Член 165 
Ако собирот на избирачи не го усвои 

предлогот за почнување на постапка за отпо-
викување, истите избирачи не можат повтор-
но да поднесат предлог за свикување на 
нов собир за почнување постапка за отпови-
кување на истиот одборник, пред истекот на 
една година од денот на одржаниот собир. 

Член 166 
За работата на собирот на избирачи се во-

ди записник кој го потпишуваат претседава-
чот, записничарот и оверачите на записникот. 

Записникот содржи особено податоци, за 
денот и часот на почетокот на одржаниот со-
бир; за која изборна единица односно за кои 
стопански организации се одржува собирот; 
по чиј предлог е свикан собирот; кој го сви-
ка,л и отворил собирот, презимето-, татковото! 
и роденото име на членовите! на претседател-
ството на собирот, записничарот и оверачите 
На записникот; вкупниот број избирачи на 
изборната единица за која се одржува соби-
рот односно вкупниот број производители 
што имаат право на учество' на собирот; 
бројот на присутните избирачи; дневниот ред 
на собирот, презимето, татковото и роденото 
име на одборникот чие отповикување се 
предлага и на кој одбор односно собор му 
припаѓа; резултатот од гласањето по пред-
логот за почнување на постапка за отпови-
кување и разложите за почн,ување ѕ на оваа 
постапка ако предлогот е усвоен; на кој на-
чин е утврден резултатот на гласањето; дру-
гите околности од значај за работата на со-
бирот, и часот на свршувањето на собирот. 

Член 167 
Ако собирот на избирачи го усвои пред-

логот за почнување на постапка за отпови-
кување на одборникот, се составува предлог 
за отповикување. 

Предлогот за отповикување го составува 
претседателството на собирот, но собирот мо-
же да определи тоа да го направат три други 
избирачи присутни на собирот. 

Предлогот за почнување на постапка за 
отповикување го потпишуваат членовите на 
претседателството или други три избирачи 
присутни на собирот што ќе ги определи со-
бирот. Нивните потписи мораат да бид,ат 
оверени од страна на органот надлежен за 
оверување. 

Член 168 
Предлог за отповикување на одборник на 

општински собор на народен одбор на општи-
на кој што1 го поднесува група избирачи мора 
да биде потпишан најмалку од една третина 
од вкупниот број избирачи внесени во изби-
рачкиот список на подрачјето на изборната 

единица во која е избран одборникот чие от-
повикување се предлага. 

Потписите на предлагачите мораат да би-
дат оверени од страна на органот надлежен 
за оверување. 

Предлогот за отповикување мора покрај 
другото што е пропишано по чл. 171 од овој 
Закон да содржи и потврда од народниот од-
бор на општината дека предлагачите се за-
пишани во избирачкиот список. 

Со1 предлогот за отповикување мора да се 
приложи потврда од народниот одбор на оп-
штината за вкупниот број избирачи во из-
борната единица. , 

Член 169 
Предлогот за отповикување на одборник: 

избран во соборот на производителите на на-
родниот одбор на опиената ш,то го цоднесу-
ва група производители мора да биде пот-
пишан најмалку од една третина од вкуп-
ниот број производители што имаат избирач-
ко право во изборната единица во која е 
избран одборникот чие отповикување се 
предлага. 

Предлогот за отповикување што го подне-
сува група производители мора покрај дру-
гото што е пропишано во член 171 од овој 
закон да содржи и потврда на народниот од-
бор на општината за секој потписник дека е 
внесен во избирачкиот список за избор одбор-
ници на соборот на производителите во .соод,-
ветната изборна единица. Потписите на пред-
лагачите мораат да бидат оверени од страна 
на органот надлежен за оверување. 

Со предлогот за отповикување мора д д се 
приложи потврда од соодветните стопански 
организации, кои ја сочинуваат изборната 
единица, за вкупниот број производители за-
послени односно зачленети во тие стопански 
организации. 

Член 170 
Секој член на собор на народен одбор на 

општина има право да бара на дневен ред на 
седница на соборот да се стави расправање за 
предлог за отповикување на член на соборот 
од разлозите наведени во став 4 од член 160 
од овој закон. 
3) Содржина на предлогот за отповикување 
и органот на кој му се поднесува предлогот 

Член 171 
Предлогот за отповикување мора да со-

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

на живеење на одборникот чи,е отповикува-
ње се предложува, како и1 означување на на-
родниот одбор односно соборот чиј е член; 

2) означување на изборната единица во 
која е избран одборникот чие отповикување 
се предлага; 

3) разлазите поради кои се предлага отпо-
викувањето. 
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Покрај потписот на секој потписник на 
предлогот за отповикување, мора да се озна-
чи презимето, татковото и роденото име, за-
нимањето и местото на живеење на потпис-
ниците, а ако предлогот за отповикување го 
поднесува група производители за секој од 
нив, ќе се означи и стопанската организаци-
ја во' која е запослен, односно зачленет. 

Кон предлогот за отповикување што го 
поднесува собир на избирачи мора! да се при-
ложи и записникот за работата на собирот на 
избирачи. 

Кон предлогот за отповикување што го 
поднесува собор на народен одбор на општи-
на, мора да се приложи заверен препис од 
записникот за седницата на тој собор, на која 
е донесен заклучокот за покренување на по-
стапка за отповикување. 

Член 172 
Предлогот за отповикување се поднесува 

писмено. 
Предлогот за отповикување; на одборник 

избран во народен одбор на општина и' се 
поднесува на надлежната околиска изборна 
комисија. 

Член 173 . 
Изборната комисија претходно ќе испита 

дали поднесениот предлог за отповикување 
е составен' согласно одредбите на овој закон 
не навлегувајќи во испитување на оправда-
носта на разлозите изнесени во предлогот за 
отповикување. 

Ако предлогот содржи само' формални не-
достатоци, "изборната комисија ќе им го вра-
ти предлогот на подносителите за да ги от-
странат недостатоците и истовремено (ќе им 
одреди рок во кој тоа мора да биде извршено." 

Изборната комисија ќе го одбие предлогот 
што не ги исполнува условите предвидени во 
овој закон и за тоа ќе ги извести подносите-
лите на предлогот. На истиот начин ќе се 
постапи ако предлагачите во определениот 
рок не ги отстранат формалните недостатоци. 

Како подносители на предлогот се сме-
таат потписниците на предлогот на собир на 
избирачи, а ако предлогот го поднесува гру-
па граѓани односно група производители, три-
те први по ред потписници на предлогот. 

Против решението на изборната комисија 
со кое се одбива предлогот за отповикување 
подносителите имаат право на жалба до со-
ветот за управни спорови на Врховниот суд 
на НРМ. Жалбата се поднесува во рок од 
48 часа од приемот на- решението, а реше^ 
нието по жалбата советот за управни спо-
рови на Врховниот суд на НРМ ќе го донесе 
во рок од 48 часа од приемот на жалбата. 

Член 174 
Кога изборната комисија утврди дека 

предлогот за отповикување на одборник од-
говара на одредбите на овој закон, ќе го пот-
врди предлогот и ќе распише гласање за 

отповикување во изборната единица, во која 
е избран одборникот. 

Решението за распишување на гласање за 
Отповикување го содржи и презимето, татко-
вото и роденото име на одборникот со озна-
чување на: изборната единица и денот одре-
ден за гласање. 

Член 175 
За распишување на гласање за отповику-

вање изборната комисија го известува собо-
рот на народниот одбор на кој му припаѓа 
одборникот чие отповикување е предложено 
а го известува и самиот одборник. 

Решението на изборната комисија за рас-
пишување на гласање за отповикување се 
објавува во службениот гласник: на околијата 
најдоцна 15 дена пред денот определен за 
гласање. 
5) Гласање за отповикување на одборници 

и утврдување резултатот од гласањето 
Член 176 

Гласањето за отповикување се врши на 
избирачки места во изборната единица РО ко-
ја е избран одборникот. 
- Изборната комисија е должна најмалку 

осум дена пред денот определен за гласање 
да ги утврди избирачките места и за секое 
избирачко место "да именува избирачки од-
бор што ќе раководи со гласањето. 

Член 177 
Изборната комисија е должна да издаде 

оглас за тоа дека е определено гласање за 
отповикување. 

Овој оглас мора да го содржи презимето, 
татковото и роденото име на одборникот за 
чие отповикување се гласа, означување па 
народниот одбор и соборот на народниот од-
бор чиј член е одборникот, како и означува-
ње на изборната единица во која се врши 
гласање и денот на гласањето. 

Изборната комисија ќе обезбеди огласот4 

за определување на гласање за отповикува-
ње да биде објавен најдоцна осум дена пред 
денот определен за гласање во сите места 
односно стопански организации од подрачјето 
на изборната единица во која е избран од-
борникот. 

Член 178 
Најдоцна три дена пред денот на гласа-

њето за отповикување, одборникот за чие 
отповикување се гласа и подносителите на 
предлогот за отповикување можат на над-
лежната изборна комисија да и' пријават по 
еден свој претставник за секое избирачко 
место и негов заменик. За, претставник на од-
борникот' односно подносителите на предло-
гот и за негов заменик можат да бидат пред-
ложени само лица кои имаат избирачко пра-
во. Претседателот на изборната комисија, нај-
доцна 48 часа по примањето на пријавата, ќе 
издаде за секој пријавен претставник и/за-
меник уверение на основа на кое тие ќе 
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можат да учествуваат во работата на изби-
рачкиот одбор, но без право на одлучување 

Одборникот за чие отповикување се гласа 
и подносителите на предлогот за отповикува-
ње можат да пријават свој претставник и 
негов заменик и за изборната комисија. 

Член 179 
1На секое избирачко место ќе се стави ку-

тија за гласање за отповикување на која ќе 
се истакне огласот за определување на гла-
сањето за отповикување. 

Член 180 
За отповикувањето се гласа со гласачки 

ливчиња. 
Во гласачките ливчиња ќе се внесе пре-

зимето, татковото и роденото име и местото 
на живеење на одборникот за чие отповику-
вање се гласа, а под неговото име ќе се от-
печатат, горе и долу, зборовите ,.за отпови-
кување" и „против отповикувањето'5. 

Претседателот на избирачкиот1 одбор на 
секој гласач ќе му даде гласачко ливче. 

Ако гласачот гласа за отповикување на 
одборникот ќе ги заокружи зборовите ,,за 
отповикување", а ако гласа против неговото 
отповикување ќе ги заокружи зборовиве 
,,против отповикувањето". 

Гласачките ливчиња на кои не се заокру-
жени зборовите „за отповикување" ни збо-
ровите ,.против отповикувањето", како и 
гласачките ливчиња кои се така исполнети 
што не може со сигурност да се утврди пали 
избирачот гласал за или против отповикува-
ње, се сметаат за неважни. 

Член 181 
По завршеното гласање се врши пребро-

јување на гласачките ливчиња и се утврду-
ва бројот на ливчињата на кои се гласало^ за 
отповикувањето, бројот на ливчињата на кои 
се гласало против отповикувањето, како и 
бројот на Неважните ливчиња. 

По завршеното пребројување, ќе се вне-
се во записникот за работата на избирачкиот 
одбор колку избирачи има на гласачкото ме-
сто по изводот од избирачкиот список, колку 
избирачи гласале, бројот на гласачките лив-
чиња СО1 кои е гласано за отповикувањето, 
бројот на гласачките ливчиња со' кои е гла-
сано против отповикувањето и бројот на не-
важните ливчиња. 

По завршената работа избирачкиот о,дбор 
1ќе го објави, пред зградата на избирачкото 
место,' резултатот од гласањето. 

Избирачкиот одбор, веднаш и по нај-
краток пат, записникот за гласањето со гла-
сачките ливчиња и другиот изборен матери-
јал ќе и' го ,постави на општинската изборна 
комисија. 

Член 182 
На основа материјалот примен од изби-

рачкиот одбор изборната комисија ќе утврди 
колку вкупно избирачи гласале во изборната 

единица, колку вкупно гласале за отпов.ику-
вањето а колку против отповикувањето!, бро-
јот на неважните гласачки ливчиња како и 
вкупниот број на избирачите запишани во из-
бирачкиот список во' целата изборна единица 
и на основа на ова ќе установи дали одбор-
никот е отповикан. Овие податоци комисија-
та ќе ги внесе во записникот з̂а својата 
работа. 

Член 183 
Изборната комисија е должна без одла-

гање да му достави Тна соборот, на кој му при-
паѓа одборникот за чие отповикување се гла-
сало, извештај за резултатот со сите акти 
што се однесуваат на постапката за отпови-
кување. 

Изборната комисија за резултатот од гла-
сањето за отповикување ќе го извести од-
борникот за чие отповикување се гласало, а 
резултатот од гласањето ќе го објави, и во 
изборната единица во која е вршено' гласа-
њето за отповикување. 

6) Разрешување на член на нареден одбор 
на околија 
Член 184 

Општинскиот собор, односно' избирачкото 
тело што избрало одборник во околискиот 
собор односно во соборот на п р о и з в о д и т е л и 
на народниот одбор на околијата може да го 
разреши од должноста тој одборник ако ис-
тиот пет или повеќе пати наред неоправдано 
отсуствува од седниците на соборот, коми-
сиите или советите на народниот одбор на 
околијата чиј е член. 

Со разрешувањето од, д,олжноста член на 
народниот одбор на околијата на одборникот 
не му престанува мандатот во народниот од-
бор на општината. 

Наместо разрешениот член на народниот 
одбор на околија, општинскиот собор односно 
избирачкото тело ќе избере др^г член по 
постапката пропишана во овој закон. 

7) Применување на одредбите на глава 
четврта до шеста 

Член 185 
Доколку со одредбите од оваа глава не е 

инаку опред,елено, за гласањето за отпови-
кување на одборници, за утврдување на ре-
зултатот од гласањето сходно' ќе се прила-
гаат одредбите од глава четврта до глава 
шеста на овој закон. 

Глава деветта 
ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

1) Приговори и жалби 
Член 186 

Поради неправилности во работата на со-
бир на избирачи на кој е извршено кандиди-
рање или предложено отповикување на од-
борник, како и поради неправилности во 
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работата на избирачкиот одбор при избор 
односно отповикување на одборник, секој 
кандидат односно одборник чие отповикува-
ње се предлага како и секој избирач имаат 
право да поднесат приговор до надлежната 
изборна комисија. 

Ако надлежната изборна комисија утврди 
таквиу неправилности во работата на собирот 
на избирачи односно избирачкиот одбор кој 
битно влијаеле или можеле да влијаат врз 
утврдувањето на - листата кандидати односно 
врз спроведувањето на изборот, ќе ја пониш-
ти 4 работата на собирот на избирачи 4 и ќе 
определи во определен рок да се свика нов 
собир на избирачи односно ќе го поништи 
изборот на соодветното избирачко' место на 
кое имало неправилности односно ќе ги по-
ништи изборите извршени во собор на народ-
ниот одбор. По приговорите за неправилности 
во работата на собир на избирачи изборната 
комисија одлучува до потврдувањето на пред-
логот на листата кандидати, а по приговорите 
за неправилности во' работата на избирач-
киот одбор до утврдувањето на резултатот 
на изборите. 

Надлежната изборна комисија ги прима 
поднесените приговори и одлучува за нив се 
до утврдувањето на резултатот од изборите. 

Приговорите кои поради неправилности зо 
работата се поднесуваат на изборната коми-
сија, не ја прекинуваат работата на избирач-
киот одбор односно работата на општинскиот 
собор или избирачкото тело кое врши избор. 

Член 187 
Поради неправилности во работата на из-

бирачкиот одбор, општинскиот собор однос-
но избирачкото тело на народниот одбор на 
општината или општинската изборна коми-
сија како и против решенијата на општин-
ската изборна комисија секој кандидат и се-
кој избирач има право на жалба др околис-
ката изборна комисија, доколку за решава-
њето на жалбата не е надлежен Советот за 
управни спорови на Врховни,от суд на НРМ. 

Поради неправилности во работата' на око-
лиската изборна комисија и против одлуките 
на истата комисија секој кандидат и секој 
избирач има право на жалба до Републичка-
та изборна комисија доколку за решавање по 
жалбата не е надлежен Советот; за управи!: 
спорови на Врховниот суд на НРМ. 

Жалбата се поднесува до околиската од-
носно Републичката изборна комисија до де-
нот на изборите, а потоа на соборот на над-
лежниот народен одбор до' денот ца соста-
нокот на верификационата комисија. 

2) Кривични одредби 
Член 188 

Со парична казна или затвор до ̂ една го-
дина ќе се казни за кривично дело? 

1) кој со поткупување влијае на избирач 
при избори или отповикување на одборници 
да гласа за или против определен кандидат, 

односно за или против отповикувањето на 
одборникот, или воопшто да не гласа, или да 
потпише предлог на листата кандидати или 
предлог за отповикување, или да одрече да-
ден потпис за такви предлози; 

2) избирач кој повеќе од еден пат гласа 
или се обиде да гласа при избори за и,ст со-
бор на народен одбор или за отповикувале 
на одборник; 

3) избирач кој при избори или гласање за 
отповикување гласа или се обиде да гласа 
наместо друг избирач под негово име; 

4) кој на избиралиште или на седница на 
собор на народен одбор на општина на која 
се врши избор на одборник во народен одбор 
на околија дојде под оружје или со некакво 
опасно орудие, како и кој без покана од прет-
седателот на избирачкиот одбор нареди да се 
доведе оружана сила на избиралиштето, или 
ја доведе без негова наредба; 

5) кој уништи, скрие, оштети или однесе 
некаква исправа за избори или гласање за 
отповикување, или некаков предмет што слу-
жи за избор или гласање за отповикување. 

Член 189 
Со парична казна д,о 20.000 динари или со 

затвор до два месеца ќе се казни за кривич-
но дело: 

1) кој при гласањето непристојно се држи; 
2) кој, откако гласал односно откако се 

утврди дека не е внесен во' избирачкиот спи-
сок по опомена од претседателот на избирач-
киот одбор, не се уклони од избирали штето; 

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

4) член на избирачки одбор или изборна 
комисија како и секое друго лице кое на кој 
да било начин ја повреди тајноста на гласа-
њето. 

Член 190 
За кривично дело.фалсификување, повре-

дување слободата на определувањето на из-
бирачите, спречување на службени лица во 
вршењето на службени работи,, навреда или 
клевата на член на претседателството на 
собир на избирачи или член на избирачки 
одбор или изборна комисија во вршењето' на 
нивната службена должност, како и за било 
кое друго кривично д,ело предвидено во; Кри-
вичниот законик, што е сторено во врска со 
избор или отповикување на одборници, сто-
рителот ќе се казни по одредбите на Кривич-
ниот законик. 

Член 191 
Сите дејанија казниви по овој закон или 

по Кривичниот законик што се сторени на 
избиралиште односно' на седница на собор 
на народен одбор на општина на која се вр-
ши избор на одборник на народен 
одбор на околија, ќе се внесат во запис-
никот за работата на избирачкиот1 одбор од-
носно во записникот за седницата на соборот 
на народниот одбор на општината со озна-
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чување презимето, татковото и роденото име, 
занимањето и местото на живеење на сто -
рителот. 

Откако ќе ја сврши својата работа, избор-
ната комисија ќе состави извод од примените 
записници за сите казниви дејанија,, ако ги 
имало, и овие изводи ќе му ги достави на јав-
ниот обвинител за покренување на кривич-
на постапка. 

Глава десетта 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 192 
Додека не бидат избрани: собори на про-

изводителите во сите народни одбори на оп-
штините, работите кој по овој закон му се 
дадени во надлежност на собор на производи-
телите на народен одбор на општина ги; вр-
ши народниот одбор на општината во сегаш 
ниот состав. 

Член 193 
Упатства за извршување на овој закон 

донесува Извршниот совет. 

Член 194 
Со влегувањето во сила на овој закон 

престанува важноста на Законот за избор и 
отповикување одборници на народ,ните одбо-
ри од 15 септември 1953 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 29/53). 

Член 195 
Овој закон влегува во сила со денот на 

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

105. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОРУЖЈЕТО 
Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на вла-
ста на Народна Република Македонија се 
прогласува Законот за оружјето, што го 
усвои Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 јули 1957 година. 

У бр. 13 
13 јули 1957 година ' 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с.р, Љупчо Арсов, с.р. 

ЗАКОН ЗА ОРУЖЈЕВО 

I. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Оружје може да се држи или носи само 
врз основа на дозвола за држење и дозвола 
за носење на оружје (во натамошниот текст 
— дозвола за оружје). 

За произведување оружје како и за по-
правање и преправање на огнено оружје во 
вид, на занает, потребна е дозвола. 

Дозволите од став 1 и 2 од овој член се 
издаваат по одредбите од овој закон. 

Член 2 
Како оружје во смисла на овој закон се 

смета: 
1) огнено оружје, како и сите видови лад-

но оружје; 
2) сите видови бомби и други направи што 

содржат распрскате,^^: материи или гас што 
е наменет за вршење напад. 

Огнено оружје во смисла на овој закон е 
оружје што со развивање на експлозивни 
гасови или воздушен притисок низ цевката 
исфрла зрно или сачма. 

Под ладно оружје се подразбираат сите 
средства чија основна намена е нанесување 
телесни повреди, како што се: бодежи, бајо-
нети, боксорини, ками и слично. 

Не се сметаат' како ладно' оружје сред-
ствата и алатите кои, иако можат да бидат 
наменети за нанесување телесни повреди, 
имаат друга основна камена, како што се: 
алатите за работа и средствата наменети за 
употреба во домаќинството, земјоделството 
спортот и слично. 

Член 3 
Одредбите од овој закон не се однесу-

ваат НА; 
1) оружјето што ја сочинува опремата на 

оружаните сили на ФНР1 и оружјето што го 
носат припадниците на ЈНА и службениците 
на внатрешните работи по прописите на сво-
јата служба; 

2) оружјето што има историска или умет-
ничка вредност ако како такво не е во упо-
треба и се чува во музеи или приватни куќи. 

Член 4 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи ќе определи за кои видови оружје 
може да се издаде дозвола по член 1 од овој 
(закон. 

Државниот секретаријат за внатрешни 
работи може да определи поедини видови 
оружје да се произведуваат, држат и носат 
и без дозвола. 
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П. 
Д О З В О Л И 

Член 5. 
Дозволи за држење и носење на оружје 

можат да се издаваат на физички лица. 
На правни лица може да се издаваат доз-

воли за држење на оружје. 

Член 6 
На лица што имаат оружје може да им 

беде издадена дозвола за држење или дозво- ̂  
л а за носење на оружјето. 

Лицето на кое му е издадена дозвола за 
,држење оружје не може оружјето,'за кое му 
е издадена дозволата, да го изнесува од про-
сториите во кои живее, односно во- кои има 
седиште и од местото што со тие простории 
сочинува потесна целост. 

Лицето на кое му е издадена дозвола за 
носење на оружје може оружјето за кое му 
е издадена таа дозвола да го носи со себе1. 

Член 7 
Дозвола за оружје издава органот на упра-

вата надлежен за внатрешни работи на на-
родниот одбор на околијата на чие подрачје 
има пребивалиште односно седиште лицето 
на кое му се издава дозволата. 

Дозвола за произведување на оружје и 
дозвола зд вршење поправки и преправки на 
огнено оружје во вид на занает, со претход-
но прибавено одобрение од органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на на-
родниот одбор на околијата, издава надлеж- ^ 
ниот орган на чие подрачје се оснива, однос-
но се наоѓа стопанското претпријатие или 
занаетчиската работилница за која се издава 
дозволата. 

Против решението со кое се одбива изда-
вањето на дозволата од став 1 односно на 
претходното одобрение од став 2 на овој член 
може странката да поднесе жалба во рок од 
15 дена до Државниот секретаријат за внат-
решни работи. 

Член 8 
Дозволата за оружје се издава со важ-

носта за одредено време. 
Лицево на кое му е издадена дозвола со 

одреден рок на важност должно е пред исте-
чувањето на рокот да побара продолжување 
на важноста на дозволата, односно да пријави 
дека не сака понатаму да држи оружје. 

Од оправдани причини органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи да изда-
де дозвола за оружје и со неодреден рок на 
важност. 

Член 9 
Лицата на кои им е издадена дозвола за 

произведување на огнено оружје и вршење 
преправки и поправки на огнено оружје во 
вид на занает, се должни да ја подложат на 
испитување сигурноста на огненото' оружје 
што го произведуваат односното огненото 

оружје на кое се вршат поправки или пре-
правки на битни делови, пред нивното пу-
штање во ромет. 

Лицата од претходниот став се должни 
за произведеното односно поправеното и пре-
правеното оружје да водат пропишана еви-
денција. 

Член 10 
Дозвола за оружје нема да се издава на: 
1) лице помладо од 18 години; 
2) лице душевно болно или со заостанат 

душевен развој; 
3) лице протиќ кое се води кривична по-

стапка; 
4) лице спрема кое со правосилно реше-

ние е изречена заштитна мерка протерува-
ње, додека трае оваа мерка; 

5) лице осудено на казна строг затвор, 
казна затвор во траење подолго од шест 
месеци и казна ограничување на граѓанските 
права, додека траат овие казни; 

6) лице кое било осудено на казна строг 
затвор или затвор во траење подолго од шест 
месеци за кривично дело' извршено со зло-
употреба на оружје, за времето додека не се 
рехабилитира. 

Органот над,лежен за издавање дозвола 
може да одбие издавање на дозвола и на ли-
це за кое, со оглед на неговото' држење и пове 
дени е, наоѓа дека не треба да му се издаде 
дозвола. Решението со кое . се одбива изда-
вањето, на дозволата по овој став не мора да 
биде образложено. 

На правни лица може да се издаде дозво -
ла за држење оружје ако е тоа потребно за 
обезбедување на имотот со кои тие управу-
ваат или за вршење на задатоци од нивната 
редовна работа. 

Правните лица што ќе добијат дозвола за 
држење н^ оружје по џретходдиот став, со 
претходна согласност на органот на управата 
надлежен за внатрешни работи на народниот 
одбор на околијата, ќе им издад,ат писмено 
овластување на лицата рѓа кои тоа оружје им 
се поверува на ракување. Ова овластување 
не може да се издад,е на лице од став 1 и 2 
о^ овој член. 

Соодветниот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи контролира дали оруж-
јето, за кое правното лице, добило дозвола за 
држење, се чува правилно. 

Член 11 
Дозвола за оружје, како и самото оружје 

за кое гласи дозволата, ќе се одземе од: 
1) лице кое станало душевно неспособно; 
2) лице кое со своите постапки во врска 

со држењето на оружје ја загрозува безбед-
носта на својата околина или укажува на 
возможност за злоупотреба на оружјето; 

3) лице кое биде осудено за кривично де-
ло на казна строг затвор или казна затвор во 
траење подолго од шест месеци, а од деја-
нието со кое кривичното дело е сторено, мо -
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же да се заклучи дека набавката или пона-
тамошното држење оружје од страна на тоа 
лице би можело да претставува опасност; 

4) лице против кое со правосилно реше-
ние е, изречена заштитна мерка протерување. 

Дозволата за оружје со одреден рок на 
важност може да биде одземено заедно со 
оружјето за кое гласи, ако пред истечување 
на рокот на важноста не се бара продолжу-
вање, односно држателот на оружјето не при-
јави дека понатаму не сака да држи оружје. 

Дозволата за држење и дозволата за носе-
ње војничко оружје, пиштоли и револвери 
што не спѓаат во војничко оружје, како и 
оружјето за кое таквата дозвола гласи, ќе се 
одземе од лицето на кое му била издадена, 
ако надлежниот орган најде дека повеќе не; 
постојат причини тоа лице понатаму да го 
држи наведениот вид оружје. 

Дозволата за оружје, како' и оружјето за 
кое дозволата гласи, ќе се одземе ако оруж -
јето е изработено нестручно или се установи 
дека оружјето е изабено до таа мерка што 
претставува опасност за лицето кое ракува 
со него. 

Пред одземањето оружјето по претход-
ниот став, органот надлежен за одземање ќе 
прибави мислење за оружјето од стручно 
лице кое е овластено за произведување, од-
носно за вршење поправки и преправки на 
оружје. 

Член 12 
Ако лицето' на кое му е издадена дозвола-

та за оружје, умре, неговите наследници мо-
жат во одреден рок да побараат дозвола за 
оружје или оружјето да го отуѓат. Ако до-
звола за држење не биде издадена и оруж-
јето во1 одреден рок не биде отуѓено, тоа ќе 
се одземе. 

Член 13 
Решение за одземање на дозволата и 

оружјето по член 11 и 12 на овој закон доне-
сува органот на управата надлежен за внат-
решни работи на народниот одбор на околи-
јата. 

Против решението од претходниот став 
странката има право на жалба во рок од 15 
дена до Државниот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

Член 14 
Оружјето одземено по член 11 став 1, 2 

и 3 и член 12 од овој закон, се предава на 
трговско претпријатие што е овластено за 
промет со оружје за комисионо продавање) во 
полза на лицето од кое оружјето е одземено. 
За одземеното војничко оружје надомест ќе 
се исплати само на лице кое докаже дека 
оружјето го набавило од сопствени средства. 

Оружјето што е одземено! по член 11 став 
4 од овој закон комисиски ќе се уништи. 

Член 15 
Туѓите државјани кои привремено бора-

ват во ФНРЈ можат, за време на престојот 

во нашата земја, дд држат и носат ловечко 
оружје без дозвола предвидена по овој закон, 
ако е тоа запишано во нивните патни исправи. 

Ш. 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Со парична казна до 10.000 динари или 

со затвор до 30 дена ќе се казни за прекр-
шок: 

1) лице кое без дозвола произведува оруж-
је или без дозвола во вид на занает се зани-
мава со поправка или преправка на огнено 
оружје; 

2) лице овластено за произведување оруж-
је, односно за вршење поправки на огнено 
оружје, ако произведеното' или поправеното 
оружје не го подложи на испитување на не-
говата сигурност или ако за произведеното 
односно поправеното или преправеното оруж-
је не води или неуредно води одредена еви-
денција; 

3) лице кое без дозвола држи или носи 
оружје; 

4) лице кое оружјето, за кое добил доз-
вола, го продаде, подари или даде на послуга 
на лице ш,то рема дозвола за држење оружје. 

За прекршок по овој член правните лица 
јќе се казнат со парична казна до 50.000 дин. 

Против лица спрема.кое е изречена казна 
за прекршок по точка 2 од овој член, може 
да се изрече заштитна мерка одземање на 
дозволата за произведување оружје, односно 
дозволата за вршење поправки и преправки 
на оружје во вид на занает. 

Против лице спрема кое е изречена казна 
за прекршок: недозволено произведување на 
оружје по точ. 1 или продавање или подару-
вање оружје на лице што нема дозвола по 
точ. 4 од овој член, ќе се изрече заштита 
мерка одземање на оружјето. 

Против лице спрема кое е изречена казна 
за прекршок неводење или неуредно водење 
евиденција на произведеното оружје по' точ. 
2, држење или носење оружје без дозвола по 
точ. 3, или давање на послуга оружје на ли-
це кое нема дозвола по точ. 4 од овој член, 
може да се изрече заштитна мерка одземање 
на оружјето. 

IV. 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Лица што се занимаваат со произведува-

ње, поправка или преправка на оружје во 
вид на занает, се должни во рок од еден ме-
сец по влегувањето во сила на овој закон да 
му поднесат на надлежниот орган молба за 
добивање дозвола по чл. 7 од овој закон. 
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Член 18 
Со влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат досегашните прописи 
за набавка, држење и носење на оружје. 

Член 19 
Поблиски одредби за спроведување на 

овој закон ќ,е пропише Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

106. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ ШТЕТИ 
Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се прогла-
сува Законот за спречување на полските 
штети, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седница-
та на Републичкиот собор одржана на 28 јуни 
1957 година и на седницата на Соборот на 
производителите одржана на 28 ј̂ уни 1957 
година. 

У бр. 10 
б јули 1957 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ ШТЕТИ 

Член 1 
За да се спречи причинување на штета 

во земјоделството сите полски имоти се за-
штитуваат според одредбите на овој закон. 

Член 2 
Под полски имот во смисла на овој закон 

се подразбираат: 
земјоделските површини без оглед за која 

гранка на земјоделството се ползуваат, како 
што се: посевите, насадите, ливадите, пасиш-
тата и слично: 

земјиштата засадени со земјоделски кул-
тури, кои се наоѓаат на подрачјата на градо-
вите и другите населени места; 

објектите што служат за земјоделско про-
изводство (насипи, канали, јазови, полски 
патчиња, колиба, огради и слично), како и 
средствата и направите за земјоделско произ-
водство; 

еобраниот посев и плод додека се наоѓаат 
на земјоделската површина, 

Член 3 
Под полска штета во смисла на овој закон 

се подразбира: 
уништување на посеви, садници, забрани 

и направи на земјоделски површини; 
противно на установениот ред преминува-

ње пеш или со превозно средство, како и те-
рање на добиток преку туѓо обработено или 
за обработување приготвено земјиште или 
пуштање ца добиток да пасе на такво земји-
ште односно на ливада или пасиште; 

оставање на отв,орено поле на добиток без 
чувар или со малолетник или друго неспо-
собно лице без надзор, ако добитокот напра-
ви штета; 

фрлање или растурање на камења, земја 
и разни отпадоци на туѓо земјиште; 
растурање, расфрлување или урнување на 
туѓи полски плодови собрани в поле (крсте-
ни, пластови, камари и стогови на сено, сла-
ма, трева, овоштија и слично); 

преместување, урнување, уништување 
или оштетување на ограда од полски имот 
(плот, жива ограда) и поставен знак, или ко-
либа и други слични постројки што служат 
за сместување на земјоделски алати, сред-
ства и прибори или собрани плодови; 

прекопување, закопување, засипување или 
на друг сличен начин оштетување на туѓи 
полски посеви, полско пат^е, насип, јаз или 
канал на туѓ полски имот; 

кинење, искорнување, ископување или 
оборување на туѓи полски плодови, зарзават1 

или трева; 
искршување, исечување, искршување или 

на друг сличен начин оштетување на туѓо 
овошно дрво, лоза или друг насад; 

искршување, расипување или на друг на-
чин онеспособување за употреба на туѓ зем-
јоделски алат, справа или прибор што се чу-
ва в поле. 

Член 4 
За спречување на полските штети се гри-

жат народните одбори на општините. 
Во склад, со одредбите на овој закон на-

родните одбори на општините одредуваат 
мерки за спречување на полските штети со 
оглед на посебните услови и потреби на под-
рачјето на општината. 

Член 5 
Народните одбори на општините во извр-

шувањето на овој закон можат да установу-
ваат права и должности на граѓаните, а осо-
бено: 

во поглед користењето' на месните пасиш-
та и утрини; 

во поглед сезонското преминување преку 
туѓи полски имоти; . -

во поглед пасењето на добиток пред и по 
свршената жтева; 

во поглед преземањето на мерки за обез-
бедување на одделни полски земјишта што 
се особено загрозени од добиток. 
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Поблиски прописи за работите од прет-
ходниот став донесува Секретаријатот за 
земјоделство на Извршниот совет. 

Член 6 
Непосредната заштита на полските имоти 

ја вршат полските чувари. 
Полските чувари во вршењето на служ-

бата гаѓаат својство на службени лица. 
Член 7 

За полска чувар може да биде примено 
лице што свршило најмалку основно четири-
годишно училиште и го отслужило воениот 
срок во кадарот или се оспособило да ракува 
со оружје. 

Член 8 
Полскиот чувар го прима месниот одбор, 

односно за седиштето на народниот одбор на 
општината претседателот на народниот одбор 
по заклучок на собирите на избирачи со пие -
мен договор. Со договорот помеѓу другото се 
одредуваат видот, големината и начинот на 
плаќањето на наградата на полскиот чувар, 
времето на траењето на наградата на пол-
скиот чувар, времето на траењето на дого-
ворот, како и подрачјето^ на кое тој ќе ја 
врши должноста. 

За сопствениците и корисниците на имо-
тите договорот го потпишува претседателот 
на месниот одбор, односно претседателот на 
народниот одбор на општината. 

Се овластува Секретаријатот на земјод-
делевте на Извршниот совет да донесе по-
блиски прописи за извршување работите од, 
овој член. 

Член 9 
Наградата на полските чувари предвиде-

на со договорот ја плаќаат сопствениците на 
имотите. ^ 

Член 10 
Селско-стопанските организации, земјо-

делските задруги и установите што имаат 
полски имоти, за чување надвие имоти мо-
жат да имаат свои полски чувари. 

Наградата на полските чувари од пред-
ниот став ја плаќа селско-стопанската орга-
низација, земјоделската задруга и уста-
новата. 

Член И 
За вршење на својата должност полските 

чувари имаат легитимација што ја издава ор-
ганот на управата на нродниот одбор на оп-
штината надлежен за работите на општата 
управа. 

Полските чувари како обележје на сво-
јата функција носат на левата рака црвена 
трака. 

Полските чувари по правило се вооруже-
ни со огао-стрелно оружје. 

Поблиски прописи за носењето и употре-
бата На огно-стрелното оружје на полските 

чувари донесува Државниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Член 12 
За повреда на службената должност, до-

колку дејството не претставува кривично 
дело, полскиот чувар одговара дисциплински 
и материјално според прописите што важат 
за државните службеници. 

Член 13 
Полскиот чувар е должен: 
редовно да го обиколува подрачјето со кое 

е задолжен; 
да ги спречува сите дејства што лтожат 

да им причинат штета на полските имоти и 
да го известува народниот одбор на општи-
ната, односно месниот одбор и сопственикот, 
односно корисникот на полскиот имот за се-
која забележена штета, без оглед дал п сто-
рителот на штетата е познат, 

да се грижи за пронајдување на сторите-
лот на полската штета и против него да под-
несува пријава; 

да известува за појава на билни болести 
и штеточини кои можат да го намалам или 
уништат приносот од полскиот имот. 

Член 14 
Полскиот чувар особено е овластен: 
1) да го фати и предаде на надлежниот 

орган на народниот одбор на општината и во 
најблискиот местен одбор добитокот што ќе 
го фати во полска штета без чувар; 

2) на надлежниот орган на народниот од-
бор на општината да му го спроведе секое 
лице што ќе го фати во полска штета ако-
ова не му е познато или на друг начин не мо-
же да го утврди неговиот идентитет; 

3) на лицето' што ќе го фати во полска 
штета привремено да му ги одземе плодови-
те што ги прибавило, како предметите кои се 
употребени, прибавени или настанале со 
причинувањето на полската штета. ' 

За одземените плодови односно предмети 
полскиот чувар издава потврда, а истите за-
едно со пријавата веднаш ги предава на над-
лежниот орган на народниот одбор на општи-
ната. 

Член 15 
- Сопствениците на полските имоти, како и 

секое друго лице, можат да го фатат и да 
му го спроведат на надлежниот орган на на-
родниот одбор на општината односно' во нај-
блискиот местен одбор добитокот ш,то ќе го 
затечат во полска штета во било чиј имот, 
ако фатениот добиток е без чувар или него-
виот сопственик не е познат. 

Член 16 
За прекршок ќе се казни со парична каз-

на до 10.000 динари или со казна затвор од 
15 дена лицето кое: 

1) уништува посеви, садници, забрани 
или направи на земјоделски површини; 
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2) противно на установениот ред премине 
пеш или со превозно средство, тера добиток 
преку туѓо Обработено или за обработување 
приготвено земјиште или пушта добиток да 
пасе на такво земјиште односно ливада или 
пасиште; 

3) фрла или растура на туѓо земјиште ка-
мења, земја и разни отпадоци; 

4) растура, расфрлува или урнува туѓи 
полски плодови собрани в поле (крстини, пла-
стови, камари и стогови на сено, слама, гре-
ва, овоштија и слично); 

5) премести, урне,к уништи или оштети, 
ограда на туѓ полски имот (плот, жива огра-
да) и поставен знак. или колиба и други слич-
ни изградени простории што служат за сме-
стување на земјоделски алати, средства и 
прибори или собрани плодови; 

6) прекопа, закопа, засипе или на друг 
начин оштети туѓи полски посеви, полско 
патче, насип, јаз или канал на туѓ полски 
имот; 

7) скине, искорне, ископа или обере туѓи 
полски плодови, зарзават или трева; 

8) искрши, исече, искине или на друг на-
чин оштети туѓо овошно дрво, лоза или дру-
ги насади; 

9) скрши, расипе или на некој друг на-
чин направи неупотреба туѓ земјоделски 
алат, справа или прибор што се чува в поле; 

10) на. отворено поле остави добиток без 
чувар, или остави со добитокот малолетник 
без надзор, или друго неспособно лиц'?, што 
не одговара за прекршок, а добитокот напра-
ви штета на туѓ полски имот, или ваквото 
лице со некое забрането дејство причини 
штета на туѓ полски имот. 

Родителот односно старателот на мало-
летникот што ја пропуштил должноста да се 
грижи за него, а овој сторил прекршок од 
точка 1—9 од предниот став ќе се казни со 
парична казна до 10.000 дЈтари, 

Освен казната, под условите од Основниот 
закон за прекршоците, за прекршоците на-
ведени во став 1 од рвој член ќе се изрече и 
заштитна мерка одземање на предметите со 
кои е сторен прекршокот. 

Член 17 
Добитокот фатен во полска штета без 

чувар,-како и добитокот чиј сопственик е не-
познат го презема на чување народниот од-
бор на општината, или по негово овластување 
месниот одбор на чие подрачје добитокот е 
фатен. - 1 

Народниот одбор на општината односно 
месниот одбор Штом ќе прими таков добиток! 
на чување тоа ќе го објави на својата огласна 
табла или на друг вообичаен начин и исто-
времено ќе го повика сопственикот во срок 

од седум дена од денот на објавувањето да 
си го земе добитокот. 

Ако сопственикот се јави во срокот одре-
ден во претходниот став и докаже дека е 
сопственик: на добитокот, добитокот ќе му се 
предаде по наплатување на трошоците за 
чувањето, фаќањето и објавувањето. 

Ако сопственикот не се јави во1 срокот 
одреден со став 2 од овој член или се јави а 
одбие да го земе добитокот, или не докаже 
дека добитокот е негов, истиот ќе се прода-
де според прописите за принудна наплата на 
државните барања и парите добиени од про-
дажбата, по одбивањето^ на трошоците од 
предниот став и надоместувањето на штета-
та, ќе се чуваат во депозит. 

АКО сопственикот во срок од една година 
од денот на објавувањето не го подигне депо-
нираниот износ од продадениот добиток, из-
носот ќе се внесе во полза на фондот пред-
виден во чл. 9 од Основниот закон за прекр-
шоците. 

Член 18 
Одредбите на овој член ќе се применуваат 

и на сопствениците односно држателите на 
птици (живина и други птици), кучиња и пи-
томи зајаци, ако овие причинат полска штета 

Член 19 
Пријавите за прекршоци од овој закон се 

земаат во брза постапка и по нив решенија 
во прва степен се донесуваат најдоцна во срок 
од 30 дена од денот на примањето на при-
јавата. 

Член 20 
Административно-казкената постапка за 

прекршоците по овој закон ја води општин-
скиот судија за прекршоци според прописите 
на Основниот закон за прекршоците. 

Месниот одбор може за поедина полска 
штета да образува комисија за проценување 
на штетата. Својот наод комисијата го утвр-
дува записнички. Записникот има доказна 
сила на мислење на вештаци. 

Член 21 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите на Законот за 
сузбивање на полската штета („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 16/50) и сите други пропи-
си донесени во врска со него. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македо-нија", 
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107. 
На основа точка IV од Одлуката за уки-

нување и оснивање на околиски и окружни 
судови во Народна Република Македонија и 
за територијалната надлежност на тие судо-
ви („Службен весник на НРМ" бр. 38/55) 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА 

НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 
I. 

Окружниот суд во Титов Велес ќе отпоч-
не со работа на 16 јули 1957 година. 

П. 

Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во ,,Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр, НО 
13 јули 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

1 Васил Ѓоргов, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 
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чување на полските штети — — — — 369 
Закон за спречување на полските штети 369 

107. Одлука за отпочнување со работа на 
Окружниот суд во Титов Велес — — — 372 

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

при Народната банка - Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" П (3167) - Скопје 


