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УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот Ш НРМ, а 
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот ша 
Народното собрание на НРМ> Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ го прогласува Законот за, из-
бор и опозив одборници на народните одбори, што 
го донесе Народното собрание на НРМ на седницата 
од 3 јули 1952 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР И ОПОЗИВ ОДБОРНИЦИ НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

ДЕЛ ПРВИ 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ 

Глѕва прва 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одборниците на народните одбори на општините 

и одборници!^ на околиските односно градските со-
бори на народните одбори на околиите односно гра-
довите граѓаните на Федеративна Народна Република 
Југославија, што се запишани во бирачкиот список 
настанете на подрачјето нз1 општината, околината од-
носно градот, ги избираат на основа општо, еднакво 
и непосредно избирачко право по одредбите на овој 
Закон. 

Одборниците на собор на производители ги из-
бираат производителите преку свои изборни колегии 
по одредбите на овој Закон. 

Член 2 
Изборите се вршат со тајно гласање и гласачки 

ливчиња 
Член 3 

На изборите за народен одбор на општина и за 
околиски (градски) собор секој избирач има право 
само на) еден глас и на едни исти избори да гласа само 
еден пат. 

Избирачите можда да гласаат аамо лично. 

Член 4 
Едно исто лице не може да биде едновремено од-

борник на околискиот (градскиот) собор и одборник 
на соборот на производители на еден исти народен 
одбор. 

Член 5 
Ниеден граѓанин што има избирачко право не мо-

же да биде лишен од правото на гласање при избори. 
Се обезбедува слободата! на определување на из-

бирачите и тајноста] на гласањето. Ниеден државен 
орган ви службено лице не може во никој случај из-

бирачите да ги повика на одговорност за гласањето 
нити од нив да бара! да' му кажат за кого гласале или 
зошто не гласале. 

На пет дена пред и три дена по изборите држав-
ните органи и службените лица не можат да ги пови-
куваат во државните надлештва и установи избирачите 
ако со тоа очевидно се спречава или смеќава изби* 
р;чот во ползувањето на избирачкото право. 

Член 6 
Изборите се вршат по изборни единици. 

Член 7 
За одборници на народен одбор се избрани кан-

дидатите што добиле најголем број гласови. 

Член 8 
На денот на изборите, на, денот пред изборите и 

на денот по изборите е завршено точењето или да>« 
вањето на алкохолни пијалоци на кој да било на-
чин. Оваа, забрана народниот одбор на општината 
односно градот ќе ја објави на своето подрачје нај-
малку на три дена пред денот н:а изборите. 

Глава втора 

РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 9 
Општи избори на одборници на народните одбо-

ри од иста степен на) целата, територија или само на 
еден дел од територијата на Народна Република Ма-
кедонија распишува Президиумот на Народното со-
брание со ука®. 

Избори за одборници на народен одбор на оти ги-
на и избори за одборници на околиски собор, во слу-
чај на истекување на мандатниот период, распишува 
со свое решение околискиот собор, а избори за од-
борници на градски собор, во случај на истекување 
ш) штетниот период, распишува со* свое решение 
градскиот собор. Избори за одборници на соборот на 
производители, во случај на истекување на мандат-
ниот период распишува со свое решение соборот на 
производителите на1 народниот одбор на околната: од-
носно градот. Органот што распишал избор должен е 
за тоа да; го извести Президиумот на Народното со-
брание. 

Ако изборите се распишуваат поради истекување 
мандатот на народен одбор или мандатот на околиски 
(градски) собор односно мандатот на собор т про-
изводители изборите мора да) се распишат и извршат 
пред да истече времето за кое е избран народниот од-
бор, околискиот или градскиот собор односно собо-
рот на) производителите, а) новоизбраниот народен од-
бор односно новоизбраниот собор се состанува и вле-
гува! во должност Бедната; по истекувањето на мандат-
ниот период на дотогашниот народен одбор односно 
дотогашниот собор 
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Член 10 
Президиумот на Народното собрание може да 

распишува општи избори за сите народни одбори од 
иста степен на1 целата територија или само на дел од 
територијата на Народна Република) Македонија и 
пред да истече времето за кое се избрани народните 
одбори. 

Член 11 
Во случај распуштање на народен одбор избо-

рите за нов народен одбор ги распишува Президиумот 
на Народното собрание. 

Член 12 
Во случај престанок на мандатот на поедини од-

борници поради опозивање или други разлози, избори 
распишува народниот одбор чиј член е одборникот, а 
избор на одборник на набоден одбор на општина рас-
пишува околискиот собор. 

Член 13 
Изборите се вршат во недела. 
Денот на изборите се одредува со указот одно-

сно решението за распишување на изборите. 

Член 14 
Указот за распишување избори се објавува во 

,,Службен весник нп НРМ" најмалку пет недели пред 
денот одреден за изборите. 

Решението за распишување на избори се обавува 
со оглас во рокот од претходниот став. Овој оглас 
ќе се истакне во сите места на подрачјето т народ-
ниот одбор за кој се вршат изборите и на друг воо-
бичаен начин. Ако- Народниот одбор има) свој службен 
весник решението за! распишување на избори ќе се 
објави и во тој весник. 

Глава трета 

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 15 
Изборите за, одборници на народните одбори на 

општините и околиите ги спроведуваат око тиски из-
борни комисии, изборите з^ одборници на народ-
ните одбори на градовите ги спроведуваат градски из-
борни комисии. Изборните комисии се состојат од 
претседател и четири члена. Претседателот и члено-
вите на изборните комисии имаат свои заменици. 

Член односно заменик член на изборна комисија 
може да биде секој државјанин на Федер°тигт^ На-
родна) Република Југославија! што има избирачко 
право. 

Претседателот и членовите на изборните комисии 
и нивните заменици ги именува Президиумот на1 На-
родното собрание по предлог од народниот одбор ич 
околината! односно градот. 

За претседател на изборна комисија) и негов за-
меник се одредува претседателот или судија на око-
лиски или окружен суд. 

Член 16 
Изборните комисии во својата работа; се незави-

сни од сите други државни органи и поступа ат само 
по закон и другите прописи донесени т основа за-
конот. 

Член 17 
Изборните комисии се постојани и се одредуваат 

за период од четири години. Президиумот на Народ-
ното собрание има првво целата комнен!а или поеди-
ните нејзини адрови да ги разреши од должност и 

пред да истече рокот за кој се именовани и место нив 
да именува други. 

Член 18 
Членовите и замениците членови на изборните 

комисии не можат да бидат кандидати за одборници. 
Во случај на кавдидува!ње ним им престанува долж-
носта член или заменик член во изборната комисија. 

Член 19 
Изборната комисија е надлежна! 
1) да се грижи за техничко подготвување на 

изборите, а особено за обезбедување на изборниот 
материјал (гласачките ливчиња] и друго); 

2) да ги прима!, потврдува и објавува листите на 
кандидати; 

3) да ги одредува гласачките места и Да постав 
ву ва бирачки одбори; 

4) да ги утврдува и прогласува резултатите од 
изборите; 

5) т избраните одборници да им издава увере-
нија за) изборот; 

6) да врши други работи одредени со овој Закон. 

Член 20 
За да се обезбеди правилноста и тајноста на гла--

сањето и правилноста На работата на! гласачките ме-
ста се образуваат бирачки одбори, Бирачките одбори 
се состојат од претседател и два члена. На претседа-
телот и на членовите на бирачките одбори им се одре-
д у в а заменици. 

Бирачките одбори за секое гласачко место ги по-
ставува! надлежната изборна комисија. 

Членовите на бирачките одбори и нивните заме-
ници мора да имаат избирачко право и да се настане-
ни на подрачјето на Народниот одбор на општината 
односно НЗЈ чие подрачје се наоѓа гласачкото место. 

На претседателот на 6 ирачки от одбор изборната 
комисија ќе му предаде акт за поставување на бирач-
к о г одбор. 

Кандидатите за одборници не можат да бидат 
членови ни заменици членови на бирачкиот одбор за! 
изборната единица во која се кандидуваат. 

Член 21 
На гласачките места бирачките одбори непосред-

но и самостојно го раководат гласањето и поступа ат 
по прописите на законот. 

Член 22 
Изборните комисии можат полноправно да одлу-

чуваат ако се присутни повеќе од половината Пленови 
на! комисијата. При еднаква поделба на гласовите се 
смета за примено решението за кое гласал претседа-
телот на' борачкиот одбор. 

Бирачките одбори можат полноправно да одлучу-
ваат ако се присутни сите членови на одборот. 

Своите одлуки изборните комисии и бирачките 
одбори ги донесуваат со мнозинство од гласовите на! 
присутните членови, 

Гламја! четврта 

ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА НАРОДЕН ОДБОР НА 
ОПШТИНА И НА ОКОЛИСКИ (ГРАДСКИ) СОБОР 

1) Избирачко право 

Член 23 
Право да избираат во народен одбор на општина 

и во околиски (градски) собор имаат сите граѓани на 
Федеративна Народну Република Југославија) што де 
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воведени во борачкиот список за подрачјето на одбо-
рот за кој се вршат изборите. 

Право да бидат избрани во народен одбор на оп-
штина) и околиски (градски) собор имаат сите држав-
јани на Федеративна Народна Република Југославија, 
што. имаат избирачко право. 

2) Изборни единици 

Член 24 
Изборите за народни одбори на општини и из-

борите за! околиски (градски) собор се врошт по из-
борни единици. Изборните единици за народните од-
бори на! општини се образуваат така што секое место 
(село, населба) сочинува посебна изборна единица!. 

Поголемите места можат по потреба да се делат 
на две или повеќе изборни единици, а малите места 
и населби можат да се спојуваат во една изборна 
единица. , 

Поедините делови од места не можат д I се пре-
спојуваат кон изборни единици на други места, а не 
можат ни делови од разни места да се спојуваат во 
една изборна единица!. 

Во едва изборна единица не може да се избираат 
повеќе од девет одборници. 

Член 25 
Бројот на одборниците на околиски собор што го 

избираат поедините општини се одредува сразмерно 
со бројот на жителите на општината во однос на 
вкупниот број на жителите на околната. Секоја оп-
штина избира најмалку еден одборник. 

Општините што избираат повеќе од еден одбор-
ник, се делат на две или повеќе изборни единици и 
тоа така што во секоја изборна единица да се избере 
по правило еден а највеќе три одборника. При оваа 
поделба ќе се води сметка секое меао (село,! што по 
бројот на своите жители избира баре еден одборник 
да сочинува посебна) изборна единица. 

Член 26 
Градските општини со посебни права се делат во 

изборни единици како за избор на одборници на око-
лискиот собор така и зи избор одборници на својот 
народен одбор. 

За избор одборници на градски собор односниот 
град се дели на изборни единици. 

При поделбата на градските општини и градовите 
во изборни единици ќе се води сметка секое подрачје 
на општината односно градот за кое се одржува по-
себен собор на избира1чи да сочинува посебна изборна 
единица односно тие подрачја! во целина да влезат во 
изборната единица. 

Во една иста изборна единица во градските оп-
штини со посебни прашаа и во град може да се избе-
рат највеќе три одборници. 

Член 27 
Изборните единици и бројот на одборниците што 

се избираат во поедини изборни единици ги одредува: 
1) околината изборна, комисија — за избор од-

борници на народен) одбор на) општина и за избор од-
борници на околиски совет и тоа по сослушана на на-
родниот одбор на општината 

2) градската изборна комисија — за избор од-
борници на градското веќе, и тоа по сослушање на 
народниот одбор на градот. 

Бројот на одборниците што го избираат поедини-
те изборни единици се одредува со обзир на односот 
на бројот на) жителите на подрачјето од изборната 

единица према вкупниот број од жителите на подрач-
јето в1.; народниот одбор за кој се избираат одборни-
ци те, и тоа така што секој одборник да го избира една-
ков или приближно еднаков број избирачи во сите из-
борни единици. 

Решението за утврдување изборните единици и 
бројот на одборниците што се избираат во нив, го 
објавува органот што го донел решението и тоа нај-
доцна пет дена по распишувањето на изборите. Ова 
објавување се врши со оглас кој се објавува на ©глас-
ните табли на народниот одбор за кој се вршат избо-
рите преку печатот или на друг вообичаен начин. 

Против решението со кое се утврдуваат изборни-
те единици и бројот на одборниците, народниот од-
бор и организациите можат да поднесат приговор до 
Президиумот на Народното собрание во рок од 8 дена 
од приемот на решението. 

Член 28 
При утврдувањето на изборните единици бројот 

ш жителите се смета според податоците од последниот 
попис на жителите земајќи го во обзир и зголемување-
то на жителите ако во меѓувреме™ настапиле во пого-
лема мерка поради вонредни околности (изградување 
на индустрија!, изведување на поголеми работи и ел.). 

Член 29 
Секоја изборна единица мора да има свој реден 

број. 

3) Предлагање, потврдување и објавување 
на листата кандидати 

Член 30 
КЈандидувањето на одборници за народните од-

бори на општините и за; околиски (градски) собори се 
врши на собори на избирачите или со писмена канди-
датура од страна на одреден број избирачи. 

За кандидувѕње одборници соборите на избирачи 
се одржуваат по изборни единици. 

Член 31 
Соборот на избирачи го свикува претседателот на 

народниот одбор на онаа: општина или град за чие под-
рачје се одржува соборот. 

Свикувањето на соборот на избирачи се објавува 
на вообичаениот начин најдоцна на 48 часа пред него-
вото одржување и со означување на предлогот за дне-
вен ред на соборот. 

Член 32 
Соборот на избирачи за кандидување на одборни-

ци може да се одржи с^мо ако присуствува бар една 
десетина од вкупниот број на, избирачите од изборната 
единица за која се одржува соборот. Доколку едната 
десетина од вкупниот број избирачи изнесува испод 50 
избирачи, собор на избирачи за кандидување на одбор-
ници може да се одржи само ако присуствуваат нај-
малку 50 избирачи. 

На соборот на избирачи има право да учествува, 
работи и гласа секој избирач што е запишан во бирач-
киот список за изборната единица за која се одржува 
соборот. 

Член 33 
Соборот на избирачи го отвора и до изборот на 

претседателство на соборот го раководи претседателот 
Ш) родниот одбор на општината или градот. Претсе-
дателот може во тоа да го замени одборник што ќе го 
одреди тој. . ( 

Соборот на избирачи го раководи претседателство 
што на сбборот го избираат избирачите од својата! сре-
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дина. Претседателството на собор на избирачи се со-
стои по правило од претседавач и два члена на прет-
седателството. 

Член 34 ^ ' 
По извршениот избор на| претседателството, прет-

седавачот ќе објасни зошто е свикан соборот и во таа 
цел ќе ги прочита одредбите од член 30—43, 47, 49 и 
50 на овој З&жон. 

Потоа, по предлог од претседавачот се утврдува 
дневниот ред кој опфаќа: 

1) избор на кгндидациона комисија; 
2) предлагање на кандидати од страна на изби-

рачите; * | 
3) претресување на предлогот на листата канди-

дати поднесен од страна на кандиданионата комисија 
и утврдување на кандидатите. 

Член 35 
За да се утврди предлогот на листата на канди-

дати соборот избира к анди даци она комисија во состав 
најмалку 9 а) највеќе 21 член. Во комисијата се изби-
раат и 4 до 10 заменици на членовите н,а кандидатс-
ката комисија, 

Право да предложат кандидациона комисија имаат 
најмалку десет избирачи. 

Откако се заврши предлагањето на: членови и за-
меници членови на кандидациона комисија, се врши 
гласање за избор ни комисијата. Гласањето се врши 
со дигање рака, а по потреба и на друг начин згоден 
да може со сигурност да се утврди за која кандида-
циона комисија се изјасниле поверната избирачи. Ако 
има повеќе предложени кандидациони комисии за сите 
се гласа едновремено. 

. Избрана е онаа комисија што добила највеќе гла-
СОВИ. ' ј ј I ј 

Кандидационата комисија си избира! свој претсе-
дател помеѓу членовите на комисијата. 

Член 36 
Предлог за кандидати има право на кандидациона 

^а комисија да и' поднесува секој избирач, со тоа што 
секој поедин избирач може дај предложи по еден ка нди 
дат ако во изборната единица се избира еден одборник, 
а по два ако се избираат повеќе одборници. Освен по-
едините лица, предлог за кандидати можат да; подне-
суваат и групи граѓани од најмалку пет избирачи кои 
можат да предложат толку кандидати колку одборни-
ци се избираат во изборна;! а единица. Предлозите се 
поднесуваат усно. 

По завршеното предлагање на кандидати соборот 
ја прекратува својата работа најмалку за еден час. 

Член 37 
Додека трае прекидот во работата на соборот, 

кандидационата комисија ги испитува предлозите за 
кандидати поднесени од избирачите, а има право и сама 
да предложи и други кандидати, па потоа составува 
свој предлог на листа кандидати. 

Предлогот на кандидационата, комисија, мора да со-
држи најмалку двапати поголем број кандидати од бро-
јот на одборници^ што се избира во изборната еди-
ница!. 

Предлогот ца листата кандидати од групи граѓани 
мора да содржи најмалку толку кандидати колку од-
борници се избираат во изборната единица. 

Член 38 
Кога соборот ја продолжи работата, претседате-

лот или еден од членовите на кандидатон а та комисија 

им го соопштува на избирачите предлогот на листата 
кандидати од кандидатската комисија изнесувајќи ги 
разлозите зошто комисијата ги предлага поедините кан-
дидати и зошто во предлогот не ги внела поедините 
кандидати што ги предложиле избирачите. 

Потоа, се отвора дискусија по предлогот на листата. 
По завршената дискусија кандидационата комиси-

ја се повлекува и, земајќи ги предвид мислењата за 
поедините кандидати изнесени во текот на дискусијата, 
го утврдува својот конечен предлог од листа канди-
дати и на соборот му го соопштува со своето образло-
жение, па потоа се врши гласање за« предлогот на, ли-
стата1, Ј . 

По предлогот на листата кандидати се гласа во 
целина. Избирачите гласаат со дигање рака. 

Предлогот на листата кандидати е усвоен ако за 
него се изјасниле мнозинството од присутните избира-
чи. Ако е потребно ќе се изврши пребројување на гла-
совите. 

Член 39 
За да! се состави предлог на листата,, кандидациона 

та комисија! може да бара соборот на избирачите да се 
одложи и тоа најмногу за! три дена. 

Член 40 
Ако соборот на избирачи ве го усвои предлогот 

на листата кандидати што го поднела кандидатската 
комисија, на, истиот собор ќе се избере нова, кандида-
т о т комисија. Понатамошната постанка во врска со 
кандиду ва њето и работата на соборот на избирачи се 
врши по претходните прописи, со тоа што соборот на 
избирачите може за гласање по листата да се одложи 
најмногу за: два дена1. 

Одредбата од претходниот став во се' важи и во 
случај ако соборот на избирачите не го прими цредло-
гот на) листа кандидати што му го поднесе втората кан-
дидатска комисија. 

Член 41 
Кандида ци о ната комисија може за кандидати за 

одборници да предложи и лица што се нејзини членови, 
но на, овие, ако пристанат на кандидатурата, им преста-
нува членството во кзандидационата! комисија и месото 
нив во к а нд и даци онатај комисија! влегуваат нивните за-
меници. Ј 

Ако кавдидавдонагга комисија предложи за канди-
дати за, одборници поголем број од членовите на ко-
мисијата' отколку што изнесува бројот на заменици ге 
членови на комисијата, комисијата, тоа му го соопшту-
ва на соборот и соборот избира нова кандидациона ко-
мисија. Во новата комисија не можат да бидат избрани 
лица што првата комисија ги предложила за кандидати 
за одборници. 

Член 42 ~ 
За работата на собор на избирачи се води запис-

ник. Записникот го потпишуваат претседавачот, запис-
ничарот и оверачите на записникот. 

Претседателот на народниот одбор е должен за 
соборат на избирачи да обезбеди лице за водење и со-
став на записникот. Обата оверачи т записникот изби-
рачите ги избираат на соборот од својата средина вед-
наш по отворањето на соборот. 

Член 43 
Записникот на собор на избирачи содржи особено 

податоци: за местото и часот на почетокот на соборот 
на избирачите; за која изборна единица собор|от се 
одржува!, кој ги свикал и отворил; семејното, татково-
то и роденото име на членовите на претседателството, 
записничарот и избраните оверачи на) записникот; вкуп 
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ниот број да избирачите запишани во бирачкиот спи-
сок за изборната единица, точниот или бед приближни-
от број на присутните избирачи; примениот дневен ред; 
предлозите за избор кандидатот) комисија;, составот 
на избраната! кандидациона комисија; предлозите за 
кандидати и предлогот на листата кандидати од страна 
на кандидатот та комисија; резултатот од гласањето 
на соборот на избирачи по предлогот н)а кандида ци опа-
та комисија; на кој начин е утврден резултатот од гла-
сањето; часот на свршувањето на соборот. 

Член 44 
На основа одлуката на соборот на избирачите за 

утврдување на1 кандидатите, се составува предлог на 
листава кандидати. Предлогот содржи: 

1) назив на народниот одбор за кој се врши из-
борот; 

2) означување на изборната единица за која се 
поднесува предлогот на листата! кандидати; 

3) денот во кој е одржан соборот на избирачите 
на кој е усвоен предлогот на листата кандидати; 

4) денот на изборите за кои се поднесува предло-
гот на листата кандидати; 

5) семејното, татковото и роденото име, занима-
њето и местото на живеење на кандидатите. 

Предлогот на листата кандидати го потпишуваат 
прво претседателот, а потоа, с^те членови на кавдидаи 
циоодта комисија. 

Член 45 
Покрај квддидовањето на собор на избирачи по 

претходните одредби, кандидати за избор на одборници 
може да предложи и одреден број граѓани. 

Предлог на листа кандидати за избор на одборни-
ци може да поднесе најмалку една десетина од сите 
запишат избирачи од онаа изборна единица: во која 
се врши изборот, со тоа што за избор одборници на 
народен одбор на општина тој број не смее да: биде 
пома|д од 50 а не мора да биде поголем од 100, а за 
избор одборници на околиски (градски) собор не смее 
да биде помал од 100 ни морја до биде поголем од 200. 

Предлогот на) листата, кандидати во смисла на овој 
член мора да ги содржи сите податоци од член 44 став 
1 точка 1, 2, 4 и 5 а го потпишуваат сите предлагачи. 

Член 46 
Потписите на членовите на кандидационата коми-

сија) од предлогот на листата кандидати усвоен на со-
бор на избирачи, како и потписите на сите предлагачи 
на предлогот на листа кандидати што го поднесува од-
реден број избирачи, мора! да бидат оверени од органот 
надлежен за оверавање или од народниот одбор на 
општината или градот на чие подрачје се наоѓа избор-
ната единица за која се поднесува предлогот на ли-
стата! кандидати. 

Првите три потписници на предлогот на листата 
кандидати се сметаат за; подносители на предлогот на 
листата! и полноправно ја претставуваат канли да ци ода-
та! комисија односно предлагачите. 

Член 47 
Предлогот на листата; кандидати составен и потпи-

шан согласно член 44 и 45 од овој Закон, на кој се пот 
шестте од членовите на кандидационата комисија! од-
носно предлагачите оверени согласно член-46 од овој 
Закон, и се поднесува во два примерка на надлежнава 
изборна комисија на! потврдување. 

Кон предлогот на) листата кандидати ќе се при-
ложи: 

1) писмен иристанок за кандидување од секој кан* 
дидат оверен од органот надлежен за оверавање; 

2) потврди од надлежната комисија за бирачки 
спискови дека кандидатите уживаат избирачко право; 

3) потврда од надлежнава комисија за бирачки 
спискови дека секој од потписниците на предлогот на 
листата кандидати е заведен во бирачкиот список на 
подрачјето на народниот одбор за кој се вршат избо-
рите. 

4) потврда од надлежниот народен одбор на оп-
штината или градот дека секој потписник на предлогот 
на листа кандидати е наставен на подрачјето на избор-
ната единица за која се поднесува; листата. 

Како потврда во смисла на точка) 3 и 4 од прет-
ходниот ста® се смета и потврдата! дека потписниците 
на предлогот се заведени во бирачкиот список што 
надлежниот народен одбор ја стева при оверавањем 
на потписите. 

Кон предлогот на листата кандидати што е усвоен 
на собор на избирачи ќе се приложи и препис од за-
писникот за работата на соборот на, избирачи оверен 
од народниот одбор на општината' односно градот на 
чие подрачје соборот е одржан. 

Член 48 
Пр?во на предлагање кандидати за избор на одбор 

ници има!ат само лицата што се воведени во бирачкиот 
список на изборнава единица! за која1 се врши изборот 
на одборници. 

Член 49 
Еден ист бирач може да биде предлагач само на 

еден предлог на листа) кандидати за избор одборници на 
еден исти народен одбор. Ако едно исто лице како 
предлагач потпише два или повеќе предлози на листи 
кандидати за одборници на еден исти народен одбор 
се смета дека го поднел предлогот што е порано под-
несен на потврдување. 

Член 50 
Сите предлози на листи кандидати и' се поднесу-

ваа^ за! потврдување на надлежната изборна комисија 
најдоцна 20 дена пред денот на изборите. 

За приемот на предлог на листа кандидати избор-
ната комисија! им издава на подносителите потврда во 
која го означува денот и часот на приемот. 

Член 51 
Бедната по приемот на листата1 изборната коми-

сија ќе утврди дали листата е составена по одредбите 
на овој Закон. Ако најде формални недостатоци што 
можат да се отклонат, комисијата за нив без одлагање 
ќе ги обавести подносителите и ќе ги повика недоста-
тоците во еден одреден рок да ги отклонот 

Член 52 
Ако потоа, утврди дека половината или повеќинзта 4 

од предложените кандидати од елен исти предлог на-
днета кандидати немаат право да бидат избрани, коми-
сијата во рок од 24 ча!са ќе го одбие предлогот и за тоа 
веднаш ќе ги обавести подносителите со посебно ре-
шение. Против ова решение подносителите имаат пр^-
во даV изјават жалба во рок од 24 ча)са од приемот на 
решението. 

Ако утврди дека еден или повеќе кандидати не-
маат право да бидат избрани за одборници на народ-
ниот одбор, комисијата во рок од 24 ч>а!са ќе им изда-
де на подносителите посебно решение за тоа. Канли -
дационата комисија односно подносителите на предло-
гот на листа имаат право во рок од 24 ча!са' од приемот 
на решението да предложат други кандидати наместо 
одбиените кандидати или против решението да изјават 
жалба, 
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Во случај кандидатот да умре или изгуби избирач-
ко право пред денот на изборите, кандидатската! ко-
мисија односно подносителите на листата! кандидати 
можат наместо таков кандидат да и' предложат на над-
лежната изборна! комисија друг кандидат. Предлогот 
мора да, И' се предаде на изборната1 комисија! најдоцна 
3 дена пред изборите. 

Изборната комисија! со предлог од претходниот 
став ќе постапи најбр1зо во смисла! на! прописите за по-
тврдување на листа кандидати. 

Член 53 
Ако во предлогот на листа кандидати нема недо-

статоци или ,ако недостатоците бидат отклонети, из-
борната, комисија во рок од 24 часа ќе ја! потврди ли-
стала!, ќе го означи денот и чаѓсот кога е примен пред-
логот од листата и кој е по ред. За потврдувањето на 
предлогот на листата, комисијата веднага ќе ги оба-
вести подносителите со решение. 

Член 54 
Подносителите на предлогот на листа кандидати 

што го поднела група: граѓани можат предлогот д'а го 
повлечат до денот на изборот. 

Член 55 
Бедната по извршувањето на постапката за потвр-

дување на предлозите на листа: кандидати, а најдоцна 
15 дена! пред изборите, надлежната! изборна комисија 
ќе ги: огласи сите потврдени листи. 

Огласот на листата кандидати ќе содржи податоци: 
1) за називот на народниот одбор за1 кој се врши 

изборот и денот на! изборот; 
2) за' секоја изборна! единица! семејното, татково-

то и роденото име, занимање и местото на живеење 
на бите кандидати по редот на приемот на потврдени-
те листи и тоа прво на' кандидатите од собор на> изби-
рачи, а) потоа на кандидатите од другите листи канди-
дати. Кандидатите од поедините листи се наведуваат 
по редот по кој се наведени во односната листа; 

3) за називот на изборната комисија) што ја по-
тврдила! листата! и имињата на нејзините членови. 

На чело на листа! усвоена на собор н,а1 избирачи се 
ставаат зборовите: „Листа кандидати на: соборот на) из-
бирачи", а на чело на! другите листи зборовите: „Листа! 
кандидати на! група граѓани". Листите ќе бидат јасно 
одвоени и посебно нумерирани. 

Во соработка со народниот одбор на околината од-
носно градот, изборната комисија! ќе обезбеди огласите 
на листите кандидати да бидат изложени во> сите места 
на подрачјето на! народниот одбор за кој се вршат из-
борите и тоа! најдоцна осум дена пред денот на избо-
рите. На секое гласачко место ќе му се достави нај-
малку по еден примерок од огласот на/ секоја потврде-
на листати г м најмалку осум дека пред денот на! из-
борите. 

4) Глашчки места! и изборен материјал 

Член 56 
Гласањето на изборите за) одборници на народен 

одбор на општина односно на околиски (градски) со-
бор се врши на гласачки места; што ги одредува! над-
лежната! изборна комисија по предлог од.народниот од-
бор на општината1 односно градот на чие подрачје се 
вршат изборите. 

Најмалку на пет дена пред изборот изборната ко-
мисија ќе обја(ви во сите изборни единици кои гласачки 
места се установени и кои избирачи ќе гласаат на по-
едините гласачки места, 

Член 57 
Гласачките места се одредуваат така што на едно 

место да гласаат приближно ЗОО избирачи. Во болни-
ците, санаториумите, породилиштата; инвалидските до 
мови и сличните установи во кои има! повеќе од 25 из-
бирачи ќе се установат посебни гласачки места. 

За гласачки места ќе се одредуваат згодни згради 
што им се лесно приступали ма' избирачите: 

На секое гласачко место ќе се обезбедат посебни 
простории или дел од просторијата! во која се гласа ќе 
се уреди, така што избирачите да можат потполно не-
смеќа&ано и при полно емство на тајноста! на гласање-
то, да! го пополнат гласачкото ливче. 

Член 58 
Најдоцна три .дена, пред денот на изборот подно-

сителите на, секоја потврдена' листа кандидати можат на 
надлежната изборна) комисија да и' пријават по еден 
претставител на својата листа и негов заменик за секое 
гласачко место во односната изборна единица!. 

Најдоцна 48 часа од приемот на пријавата!, избор-
ната комисија ќе му издаде на секој пријавен претстав-
ник на листа или на неговиот заменик увереле што ќе 
му служи како доказ за! правото' да присуствува на1 гла-
сањето и работата! на бирачкиот одбор на односното 
гласачко место. 

Член 59 
Народниот одбор на општината односно градот е 

должен заедно со поедините бирачки одбори да одреди 
во близината на1 гласачкото место згодно место на кое 
бирачкиот одбор ќе изложи извод од огласот за потвр-
дување на листата кандидати за! односната! изборна; еди-
ница. Тоа место ќе им се стави на' располагање ш» прет-
ставниците на листите најдоцна 48 часа пред изборите 
за да ги изложат изборните пароли.-

Член 60 
Изборниот материјал го обезбедува! народниот од-

бор на околијата односно градот во* соработка со из-
борната! комисија. 

Народниот одбор на околната односно градот бла-
говремено ќе го приготви за секоја изборна единица 
потребниот број на пе чате ни гласачки ливчиња со кои 
ќе се гласа на изборите, како и другиот изборен ма-
теријал. * 

Член 61 
Гласачкото ливче содржи: 
1) назив на народниот одбор за, кој се вршат из-

борите и денот на изборите; 
2) колку одборници се избираат во односната из-

борна единица; 
3) семејното, татковото и роденото име, занима-

њето и местото на живеење на< сите кандидати од по-
тврдените листи за односната изборна единица. Канди-
датите се наведуваат на глаШчкото ливче по оној ред 
по кој се наведени во огласот на изборната комисија 
за потврдување на1 листите кандидати. Пред името на 
секој кандидат се става реден број. 

Изборната комисија ќе га овери секое гласачко 
ливче со печатот на! народниот одбор на општината, од-
носно градот. 

Ако во еден исти ден се вршат избори за народни 
одбори од разни степени или избори за обата собори 
на еден исти околиски (градски) народен одбор гла-
сачките ливчиња за поедините одбори односно собори 
мораат да бидат во различна боја. 

Член 62 
Спрема денот на изборот во 15 часот претседате-

лот и членовите на бирачкиот одбор ц нивните заме-
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ници ќе се сос! шат во зградата во кој а ќе се гласа и 
тука од народниот одбор на општината односно гра-
дот ќе примат на реверс: кутија за гласање, потребен 
број гласачки ливчиња, оверен извод од постојаниот 
бирачки список во кој се внесени избирачите од подрач 
јето на тоа гласачко место, оверен оглас за потврдува-
њето на сите листи кандидати и се' друго што е по-
требно'. Членовите на бирачкиот одбор се должни да 
ги пребројав гласачките ливчиња и да ја прегледаат 
кутијата з;а гласање. Потоа бирачкиот одбор ќе ја ста-
ви кутијата на местото на кое утредента ќе се гласа 
а до неа на виден начин ќе го постави огласот за по-
тврдување на листата кандидати. 

Член 63 
Кога би рач ки от одбор приготви се' што е потреб-

но за гласање, ќе состави за тоа записник. 
Овој записник го потпишуваат членовите на би-

рач ки от одбор и претставниците на листите кандида-
ти »ако се присутни. Потоа бирачкиот одбор ќе ги за-
твори прозорците, ќе излезе од гласачката соба, ќе ја 
заклучи и запечати вратата, а клучот ќе го земе прет-
седателот на бирачкиот одбор. Потоа бирачкиот одбор 
ќе одреди стража што непрекидно ќе ја чува зградата 
одредена за гласање, 

5) Гласање 

Член 64 
На денот на изборите, во 7 часот, ќе се состане 

бирачкиот одбор во зградата одредена за гласање пред 
вратата) од бирачката соба, ќе ја отвори собата и ќе 
влезе во неа'. Откако се увери дека кутијата и се' дру-
го е во ред, ќе состави за тоа записник во кој ќе ја из-
ложи најдената состојба. Овој записник ќе го потпи-
шат сите членови на) бирачкиот одбор и присутните 
претставници на листите кандидати, па* ве дна га по тоа 
претседателот на борачкиот одбор ќе објасни дека се 
пристанува кон гласањето. 

Член 65 
За сето време на гласањето мора да бидат присут-

ни сите членови на бирачкиот одбор односно нивните 
заменици. Ако некој претставник за листа, кандидатки 
го напушти гласачкото место, тоа ќе се забележи во 
записникот, но гласањето продолжува! и без него. 

Член бб 
За одржување на. редот и мирот во текот' на гла-

сањето се грижи претседателот на бирзчкиот одбор со 
помошта од другите членови на одборот. Во случај на 
потреба, претседателот ќе бара помош од народната 
милиција1, која;, кога дојде на биралиште™ стои под 
неговото раководство. 

Член 67 
Никој не може во биралиштето да влезе под ору-

жје или со убојно орудие, освен во случајот предвиден 
во претходниот член. 

Член 68 
Во просторијата во која се гласа) избирачите вле-

гуваат по ред еден по друг, но така што во собата за 
гласање да нема повеќе од десет избирачи одеднаш. 

Член 69 
На изборите за одборници на народен одбор, из-

бирачите можат да избираат само кандидати од листи-
те кандидати што се потврдени по прописите на овој 
Закон. 1 

Член 70 
Секој избирач може да гласа! само лично и на 

своето гласачко место. Ако претседателот, членовите 
т бирачкиот одбор, нивните заменици и претставни-
ците на листата кандидати не се заведени во изводот 
од бирачкиот список за гласачкото место на кое врша г̂ * „ , 
должност, тие можат да; гласаат на тоа место ако под-
несат уверење дека се воведени во постојаниот би-
рачки список* на некое друго место на подрачјето на 
одборот за кој се вршат изборите. 

Член 71 
Кола влезе во простори јата во која се гласа, секој 

избираш приј дува до масата на бирачкиот одбор и на 
позив од претседателот мора гласно, та<ка што да го 
чујат сите членови на бирачкиот одбор, да го каже 
своето семејно, татково' и родено' име и занимање а во 
местата во кои има повеќе гласачки места и својот 
стан. Претседателот, ако тр!еба, ќе го легитимира изби-
рачот или на друг начин ќе го утврди неговиот инде-
титет. 

Потоа, претседателот утврдува дали тоа лице е 
воведено во бирачкиот список. Ако најде дека е вове-
дено, претседателот ќе го« заокружи бројот под кој е 
тоа лице воведено во изводот од бирачкиот список како 
знак дека лицето приступило на; гласање. Истовремено 
лицето што го води списокот на гласаните ќе го запи-
ше во тој список семејното, татковото' и роденото име 
на избирачот и бројот под кој е воведено во бирачкиот 
список. 

Потоа', претседателот му го објаснува на избира-
чот начинот на гласањето и му предава! гласачко ливче. 

Член 72 
Членовите на! бирачкиот одбор се должни на изби-

рачите што побараат, одново да им го објасни начинот 
на" гласањето и особено да лазат никој да не ги смеќа-
ва/ избирачите во пополнувањето на гласачкото ливче 
и во потполност да биде обезбедена/ тајноста! на гла-
сањето. < | 

На гласачкото место е забранет секоја агитација 
за! поедини кандидати. 

Член 73 
Откако избирачот го прими гласачкото ливче, ќе 

иде во просторијата односно на местото одредено за 
пополнување на гласачкото ливче. 

Гласачкото ливче се пополнува; на то ј начин што 
избирачот ги заокружува редните броеви на оние кан-
дидати за кои сака! да гла!са. 

Избираните можат да гласаат највеќе за толку 
кандидати колку одборници се избираат во односната 
изборна! единица и тоа само за оние кандидати чии ими-
ња се напишани на гласачкото ливче. Допишувањето 
на нови кандидати нема важност. Гласовите дадени за 
допишани кандидати не важат. 

Кога ќе го пополни гласачкото ливче избирачот го 
. свиткува на половина така што напишаните имиња на 

кандидатите да останак на) внатрешната страна!, па! по-
тоа приоѓа до масата на бирачкиот одбор покажува 
дека во рашта им'а само едно гласачко ливче и свитка-
ното гласачко ливче го пушта во кутијата за гласање. 

Член 74 
Неписмените избирачи и избирачите што поради 

некој телесен недостаток не можат да гласаат на начи-
нот што е одреден во претходниот член, имаат право 
со себе да доведат пред бирачкиот одбор лице кое ужи-

изби(р!а(чко право и кое место нив ќе го пополни гла-
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сачкото ливче односно пушти ливчето во кутијата за 
гласање.^ За ов оа бирачкиот одбор ќе донесе одлука и 
ќе ја забележи во записникот. 

Член 75 
Веднага штом гласа избирачот е должен да« се од-

далечи од гласачкото место. 
За биралиште се смета зградата во која се гласа 

и дворот околу неа. 

Член 76 
Бирачкиот одбор не може да не му дозволи да гла-

са на никое лице што е воведено во оверениот извод 
од постој а ш от бирачки список за односното гласачко 
место или на лице што ги исполнува) условите за гла-
сање на тоа место по прописите на член 70 од овој 
Закон. Ако поедините членови на бирачкиот одбор или 
претставниците на листа! кандидати имаат за некој из-
бирач нешто да забележат тоа ќе се внесе во записни-
кот. Ако некој избирач се јави да гласа а на негово 
име веќе некој гласал, претседателот на бирачкиот од-
бор ќе нареди во записникот да се внесе семејното, 
татковото и роденото име, занимањето и местото иа 
живеење на тој избирач, но нема да го пушти да гласа. 

Член 77 
Гласањето трае непрекидно до 19 часот. Само во 

случај на неред, по пристапов на мнозинството од чле-
новите ш: бирачкиот одбор* може гласањето привремено 
да се запре додека да се воспостави редот. Времето 
за кое морало гласањето да биде запрено и разлогот 
на запирањето се забележува во записникот. Во 19 ча-
сот ќе се затвори гласачкото место или зградата во 
која1 се гласа и по тоа веќе никој нема да биде пуштен 
внатре, но гласањето ќе им се допушти на избирачите, 
што се затекле во зградата односно дворот. Ако гла-
сањето поради неред било привремено прекратено, по-
веќе од еден час, ода ќе се продолжи за толку време 
колку траел прекидом 

Член 78 
Во текот на гласањето се води записник за сите 

чиненици важни за гласањето. Сите членови на од-
борот мораат да! го потпишат записникот. Записни-
кот го потпишуваат и претставниците на листите кан-
дидати, но ако тие не го потпишат, записникот важи 
и без нивните потписи. 

Во записникот ќе се внесе и семејното', татковото 
и роденото име на членовите или замениците членови 
на бирачкиот одбор што вршеле должност во бирз|ч-
киот одбор и времето за кое тие вршеле должност. 

Секој член на бирачкиот одбор може да одвои 
мислење и да стави свои примедби на« записникот. 
Примедби та записникот можат да. стават и претстав-
ниците на листите кандидати. 

6) Утврдување та резултатот од гласањето на гла-
сачкото место* и натамошната постапкта на бирачкиот 

одбор по завршеното гласање 

Член 79 
По завршеното гласање би рачки от одбор ќе ги 

преброи неупотребените гласачки ливчиња и ќе ги ста-
ви во посебен плик, а пликот ќе го затвори и запе-
чати. Потоа, бирачкиот одбор на1 основа изводот од 
бирачкиот список и списокот на гласаните, го утвр-
дува вкупниот број на избирачите, што гласале, ја 
отвора гласачката кутија и ги пребројува гласовите 
на следниот начин: претседателот или еден член на! 
бирачима? одбор деди од гранката кутија едно пф 

едно гласачко ливче и од секое гласачко ливче гласно 
ги чита имињата ца кандидатите за кои гласале из-
бирачите, а еден од членовите на бирачкиот одбор 
запишува за секој кандидат посебно колку гласа до-
бил. Секое прочитано гласачко ливче претседателот 
му го предава! на третиот член на бирачкиот одбор кој 
го прегледува ливчето и проверава дали гласот е то-
чно запишан за односниот кандидат. 

Прецртаните и замачканите гласачки ливчиња и 
гласачките ливчиња што се така пополнети да не мо-
же со сигурност да се утврди за кој кандидат изби-
рачот гласал, се сметаат за. неважни. Исто така за 
неважни се сметаат и оние гласачки ливчиња на кои 
не е заокружен редниот број на ниеден кандидат, 

Член 80 
Ако на гласачкото ливче се заокружени редните 

броеви покрај имињата на поголем број кандидати от-
колку што во изборната единица се избираат одбор-
ници, се смета дека избирачот гласал за толку канди-
дати колку одборници се избираат сметано од првиот 
по р|ед кандидат на гласачкото ливче покрај Чие име 
е заокружен редниот број и Натаму по ред до бројбт 
што одговара! на бројот одборници што се избира^. 

Ако на гласачкото ливче се заокружени редните 
броеви на! помал број кандидати отколку што се из-
бираат одборници во изборната единица, се смета де-
ка! избирачот гласал само за кандидатите покрај чии 
имиња! се заокружени редните броеви. 

Член 81 
Откако бирачкиот одбор на изложениот начин го 

утврди резултатот од гласањето, ќе состави за тоа 
посебен записник во кој ќе изложи колку избирачи 
имало по бирачкиот список на тоа гласачко место, кол-
ку' избирачи вкупно гласале и колку гласа добил се-
кој кандидат. Записникот ќе го потпишат сите чле-
нови на одборот и присутните претставници на ли-
стите кандидати. 

Член 82 
Бедната по утврдувањето на резултатот од гла-

сањето, претседателот на бирачкиот одбор ќе го об-
јави резултатот, а! соопштение за него ќе истакне на 
видно место на зградата во која се вршело гласањето. 

Член 83 
По завршеното пребројување на гласовите, за-

писниците, изводот од бирачкиот список, списокот на 
гледаните и сите употребени гласачки ливчиња ќе се 
стават во посебен плик кој се запечатува и адресира 
до надлежната изборна комисија. Во тој плик ќе се 
стави, но наполно одвоено, и пликот со неупотребе-
ните гласачки ливчиња!. 

Ако нем|з) возможност претседателот нѓа. бирач-
ки от одбор веднаш по утврдувањето на резултатот од 
гласањето да и' ги однесе на надлежната изборна ко-
мисија изборните акти, пликот со сите акти ќе остане 
на масата на бирачкиот одбор. Откако ќе се сврши се, 
бирачкиот одбор ќе излезе од бирачката соба и ќе 
ја заклучи и запечати на истиот начин кајкои. минатиот 
ден, ќе постави стража што непрекидно ќе ја чув& 
собата) во која се изборните акти, а клучот од собава 
ќе го чува при себе претседателот на бирзчкиот 
одбор. 

Поставената стража таа ноќ не смее да пушти во 
оваа соба никого и ни под каков изговор. 

Член 84 
Ако изборните акти не и' се т \ изборната коми-

сија доставаш веднаш по завршеното утврдува^ на 
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резултатот од гласањето, сите членови на бирачкиот 
одбор ќе се состанат утредента по гласањето во 7 
часот пред вратата! на бирачката соба, ќе ја испитаат 
исправноста на печатите на вратата ја отворат и вле-
гуваат во неа и откако се уверат дека печатите на 
пликот со изборните акти се неповредени и дека се е 
во ред и онака како што било оставено, го забележу-
ваат тоа' во посебен записник. Потоа!, бирачкиот од-
бор му го враќа изборниот материјал на народниот 
одбор, од кого го п)р(имил, и од него зима потврда, по-
тоа1 претседателот на бирачкиот одбор го зима пликот 
со изборните акти адресирани до надлежната изборна 
комисија и лично и' го предава на изборната комисија^ 
Заедно со претседателот имаат право да идат до из-
борната комисија и претставниците на) листите. 

7) Утврдувањето ш резултатот од изборите и доде-
лувањето на мандатите 

Член 85 
Резултатите од изборите за одборници на сите 

народни одбори ги утврдува надлежната околиска од-
носно градска изборна комисија на основа добиените 
изборни акти. 

Член 86 
Изборната комисија] ги утврдува резултатите од 

изборите за секоја изборна! единица посебно. Кои кан-
дидати се избрани, комисијата утврдува по бројот на 
гласовите што ги добиле кандидатите на сите гласа-
чки места во целата изборна единица. 

За секоја изборна единица се доделуваат толку 
одборнички мандати колку во неа се избираат одбор-
ници. 

Избрани се оние кандидати што добиле најголем 
број гласови. 

Ако во изборна единица, во која се избира само 
еден одборник, два или повеќе кандидати што доа-
ѓаат во обзир за доделување на последниот одборни-
чки мандат добиле еднаков број гласови, ќе се из-
вршат поновни избори. 

Ако- во изборната единица, во која се избираат 
два или повеќе одборници, два или повеќе кандидати 
што доаѓаат во обзир за доделување на последниот 
одборнички мандат добиле еднаков број гласови, из-
бран е оној кандидат чие име во гласачкото ливче е 
запишано прво по ред. 

Член 87 
Ако гласањето на едно или повеќе гласачки ме-

мета не било извршено правилно по одредбите на овој 
Закон, а резултатот од гласањето во тие места може 
да, биде од влијание на, резултатот од изборите во 
таа! изборна единица, изборната комисија ќе ги пони-
шти изборите во тие гласачки места и ќе одреди да се 
изврши поновно гласање во наредната недела. 

Ако на денот на изборите гласањето не се изврши 
на едно или повеќе гласачки места, изборната коми-
сија! ќе нареди на тие места да се изврши гласање во 
наредната недела. 

Член 88 
На изборната комисија можат подносителите на 

листа да и' пријават по еден претставник кој има 
право да присуствува на работата: на комисијата при 
утврдувањето на резултатот од гласањето но нема 
право да учествува1 во решавањето. 

Член 89 
За работата при утврдувањето на резултатот од 

гласањето, комисијата води записник во кој забеле-

жува особено: колку одборници се избираат по се-
која изборна единица, колку имало кандидати во се-
која изборна единица!, семејното, татковото и роде** 
ното име и занимање на секој кандидат, колку гласа 
добил секој кандидат и на кои кандидати им е до-
делен мандат. 

Записникот го потпишуваат сите членови на из-
борната комисија. Секој член на изборната комисија 
има право да одвои мислење и да стави забелешки; 
Ова важи и за претставниците на листите, 

Член 90 
На избраните одборници изборната комисија ќе 

им издаде уверење дека се избрани веднага а најдоцна 
во рок од 5 дена по утврдувањето на резултатот од 
изборите. 

Член 91 
По завршената работа изборната комисија ќе го 

обавести народниот одбор за кој се вршени изборите, 
колку секој кандидат добил гласови и кои кандидати 
се избрани за одборници. 

Извештајот на изборната комисија народниот од«« 
бор ќе го објави на својата огласна табла и на друг 
згоден начин. 

Откако поступил по претходниот став, изборната) 
комисија ќе му ги предаде изборните акти на народ-
ниот одбор за кој се вршени изборите. Изборните ак-
ти што се однесуваат на< изборот на народен одбор н)а 
општина се предаваат на чување на народниот одбор 
на околната. 

Член 92 
Секој граѓанин има право сите изборни непра-

вилности да му ги пријави на народниот одбор за кој 
се вршат изборите. 

8) Поновни избори 

Член 93 
Поновни избори се вршат: 
1) во случај поништување на изборите поради 

изборни неправилности; 
2) ако во изборната единица во која се избира 

само еден одборник, два или повеќе кандидати добиле 
еднаков број гласови; 

3) кога во постапката за верификација на мандан 
дите се поништи мандатот на некој одборник. 

Член 94 
Поитните избори по правило се вршат во првата 

наредна недела,. 
Во случај од точка 1 на претходниот член подое-

ните избори се вршат само на гласачките места на кои 
се утврдени изборни неправилности, а во случаите 
од точка 2 и 3 на истиот член поновните избори се 
вршат на сите гласачки места на односната изборна 
единица'. ( 

На поновните избори гласањето се врши по по-
тврдените листи кандидати, а во случајот од точка 2 
на претходниот член на половните избори учествуваат 
само о^ие кандидати што дошле во обзир за доделу-
вање на последниот одборнички мандат а добиле една-
ков број гласови; (член 86 став 4). 

Член 95 
Поновите избори ги одредува! надлежна^ из-

борна комисија, а ако изборите се поништени На ос-
нова точ. 3 член 93 на овој Закон, државниот орган 
што ги поништил првите избори. 
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Член 96 
Народниот одбор на! (жолијата односно градот ќе 

ги објави поновнигге избори во односните изборни 
единици најдоцна на/ три дена пред денот на изборите. 

Глава петта 

. ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА 
. ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1) Општи одредби 

Член 97 
Одборници за соборот на производителите на 

народниот одбор на околија! и град избираат по одред-
бите на овој Закон преку своите изборни колеги« 
трудбениците од подрачјето на околната односно гра-
дот што учествуваат во производството, транспортот 
и трговијата и тоа: 

1) работниците и службениците на стопанските 
претпријатија; 

2) земјоделците зачленети во земјоделски за-
други; 

3) занаетчиските мајстори, помошници и работ-
ници здружени во занаетчиските задруги; 

4) занаетчиските мајстори како и занаетчиските 
помошници и работници запослени во занаетчиски рад-
њи и работилници. 

Одборници за соборот ф производителите на 
народниот одбор на околија* (град) избираат и ра-
ботниците и службениците на стопанските установи 
што се огласен« за стопански организации во смисла 
на овој Закон. Президиумот н а Народното собрание 
определува! кои категории на стопански установи се 
сметаат како стопански организации во смисла на овој 
Закон, а народниот одбор на| околната (градот) во 
рамките на одлуката на Президиумот ги одредува сто-
панските установи од своето подрачје што имаат ва-
ков карактер. 

Член 98 
Избирачко право за избор на одборници за собо-

рот на производителите имаат сите трудбеници од 
претходниот член под услов да имаат општо избира-
чко право. 

Право да бидат избирани во соборот на произво-
дители имаат трудбениците што работаат непосредно 
во производството односно во основната дејност на 
стопанската организација. 

Не можат да бидат избирани за одборници на со-
борот на производителите директорите на! претприја-
тијата и лица) чии положај одговара на положајот ди-
ректор. 

Одборниците односно кандидатите за одборници 
на соборот на производителите не можат истовремено 
да бидат одборници односно кандидати за околискиот 
(градскиот) собор на истиот народен одбор. 

Член 99 
Вкупниот број одборници што се избираат во 

соборот на производителите на народниот одбор на 
околија (град) го утврдува со своја одлука народниот 
одбор согласно Законот за народните одбори на око-
лиите односно Законот на народните одбори на градо* 
вите и градските општини. 

Вкупниот број одборници утврден по претходниот 
став народниот одбор може да го зголеми само во 
случаите предвидени со овој Закон (член 104). 

2) Распоредување на мандатите по изборни групи 
односно подгрупи 

Член 100 
Бројот на одборниците што ги избираат стопан-

ските организации се одредува! на тој начин што вкуп-
ниот број одборници кој треба да се избере за собо-
рот на производителите се распоредува на поедини 
стопански области сразмерно' процентот со кој про-
изводителите опфатени во тие области /учествуваат 
во остварувањето на вкупниот општествен производ 
на околната (градот). 

Процентот на учеството во остварувањето на 
вкупниот општествен производ се одредува на основа 
општествениот план на, околијата (градот) за теку-
штата планска година. 

Член 101 
Вкупниот број одборници што се избира во со-

борот на производителите претходно се распоредува! 
меѓу следните изборни групи што ги сочинуваат пое-
дини стопански: области односно стопански гранки: 

1) индустрија), рударство, шумарство, градежни-
штво, комунална деј Порт и сообраќај; 

2) земјоделство; 
3) трговија и угостителство; 
4) занаетчиство 

Член 102 
Изборната група на земјоделството се дели на 

три подгрупи: 
а) државни земјоделски стопанства и земјодел-

ски установи; 
б) селански работни задруги; 
в) општи земјоделски задруги; 
Бројот на мандати што и' е доделен на изборната 

група земјоделство се распоредува на поедини под-
групи сразмерно процентот со кој подгрупите спрема 
општествениот план на околијата (градот) за теку-
штата планска година учествуваат во остварувањето 
на вкупниот општествен производ на земјоделството 
во околната (градот). 

Член 103 
Ако на начинот одреден во член 100 и 102 од 

овој Закон не биде распореден вкупниот број мандати, 
преостанатиот број се распоредува! на тој начин што 
еден кандидат и' се додава на онаа изборна група што 
по извршената првобитна! расподелба има најголем 
остаток по вредноста на општествениот производ, по-
тоа Ш! онаа што по неа има најголем остаток и така 
се постапува додека не биде расподелен целиот пре-
останал број мандати. 

На ист начин се распоредува и остатокот на! ман-
датите во изборната група на земјоделството што ќе 
преостане по расподелбата на поедини подгрупи. 

Член 104 
Ако на некоја изборна група (подгрупа) не и' 

припадне ни еден мандат на! основа член 100 и 102 од 
овој Закон на таква изборна, група (подгрупа) ќе и 
се додели еден мандат без оглед на процентот со кој 
учествува во остварувањето на вкупниот општествен, 
производ на околната; (градот), ако стопанските ор-
ганизации односно занаетчиските радњи опфатени со 
таа изборна група (подгрупа) имаат најмалку 50 
производители. 

Со бројот на мандатите што се доделуваат во 
смисла на претходниот став се зголемува вкупниот 
број мандати на одборниците од соборот на произво-
дителите одреден за соответната околија (град). 
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3) Изборни единици и распоредување на мандатите по 
изборни единици 

Член 105 
Вкупниот број мандати од една изборна група 

се распоредува на поедини стопански организации по 
сразмер а според бројот на производителите на сто-
панските организации и вкупниот број производители 
во соодветната изборна група (количник). 

На ист начин се распоредува и бројот мандати до-
делени на подгрупите од третата изборна група (зе-
мјоделство) на стопанските организации во рамки!е 
ка поедини подгрупи. 

За утврдување на количникот вкупниот број про-
изводители во. рамките на изборната! група (подгру-
па) се дели со бројот мандати што и' е одреден на 
секоја изборна група (подгрупа). 

Член 106 
Изборна единица сочинува една или повеќе сто-

пански организации. 
Стопанска организација чии број на производи-

тели му одговара најмалку на количникот сочинува по-
себна изборна единица и избира најмалку еден од-
борник. ] 

Стопанските организации од иста изборна група 
што според бројот на своите производители не мо-
жат да избираат ни еден одборник образуваат заедни-
чка изборна единица и тоа така што вкупниот број 
производители на тие стопански организации избираат 
по правило еден а најмногу два одборника:. 

Член 107 
Ако на начинот одреден во член 105 од овој За-

кон не ќе се распореди вкупниот број мандати во рам-
ките на поедини изборни групи, остатокот ќе се раз-
дели на тој начин што по еден мандат со ред и' се 
доделува на онаа изборна група што има најголем ос-
таток над количникот. 

Член 108, 
Во четвртата изборна група (занаетчиство) сите 

занаетчиски радњи и работилници и занаетчиски за-
други од подрачјето на занаетчиската комора сочину-
ваат една изборна единица. 

Член 109 
Народниот одбор на околија (град) утврдува! со 

своја одлука на основа! одредбите од член 100 до 
103 согласно Законот за народните одбори на околии-
те односно Законот за народните одбори на градовите 
и градските општини: 

1) вкупниот број одборници за соборот на про-
изводителите; 

% 2) бројот на одборници што ги избираат поедини 
изборни групи односно подгрупи; 

3) бројот на одборници што во рамките на пое-
дини изборни групи (подгрупи) ги избираат поедини 
стопански организации што сочинуваат посебна из-
борна единица; 

4) кои стопански организации во рамките на пое-
дини изборни групи (подгрупи) сочинуваат заеднички 
изборни! единици и бројот на одборници што овие из-
борни единици ги избираат. 

Во случај на потреба со истата одлука народниот 
одбор ќе одреди зголемување на вкупниот број од-
борници на соборот на1 производителите што се врши 
на основа одредбите од член 104 став 2 на овој Закон, 

Одлуката за образување заедничка изборна) еди-
ница народниот одбор ја донесува по согласен пред-

лог на, стопанските организации што влегуваат во заед 
ничката изборна единица. Ако не постои согласен 
предлог при донесувањето на одлуката народниот од-
бор води сметка за разлозите наведени во предлозите 
на стопанските организации. 

Одлуката на народниот одбор со која се утврдува 
вкупниот број на одборници што се избираат во со-
борот на производителите, како и бројот на одбор-
ници што ги избираат поедини изборни групи односно 
подгрупи ја потврдува Президиумот на Народното 
собрание. 

Член 110 
Изборот на одборниците за соборот на произво-

дителите го врши изборната колегија на секоја изборна 
единица. , , , 4 

Изборната колегија за стопанските организации 
што избираат најмалку еден одборник ја сочинува 
претставничкото тело на стопанската организација! (ра-
ботничкиот совет на претпријатието, собранието на 
земјоделската задруга!, собранието на занаетчиската 
комора со делегатите на синдикалната организација од 
околната (градот) во која се зачленети занаетчи-
ските работници). Ако стопанската организација нема,, 
претставничко тело изборната колегија ја сочинува 
конференцијата на синдикалната подружница на сто-
панската организација (член 106 ст. 2). 

Изборната колегија за стопанските организации 
од една изборна група што не избираат ни еден одбор-
ник ја; сочинуваат делегатите на претставничките тела 
односно делегатите на пленумот на синдикалните по-
дружници на стопанските организации. 

Член 111 
Изборните колегии на стопанските организации 

што прават посебна изборна единица се: 
кај стопанските претпријатија — работничките 

совети; ' 
кај стопанските установи — конференцијата на 

синдикалната подружница на стопанската установа; 
кај земјоделските задруги — собранието на за-

другата. 
Член 112 V' 

Ако повеќе стопански организации сочинуваат 
'заедничка изборна единица делегати за изборната ко-
легија одредуваат: 

кај претпријатијата — работничкиот совет; 
кај стопанските установи — конференцијата) на 

синдикалната! подружница) на стопанската установа; 
кај земјоделските задруги — собранието на за-

другата. 
Народниот одбор на околија (град) го одредува 

со своја одлука вкупниот број делегати што ја сочи-
нуваат изборната колегија) како и колку делегати доа-
ѓа ѕт на секоја стопанска организација.. Вкупниот број 
делегати за! една изборна колегија не може да биде 
помал од 15 ни поголем од 90. 

Бројот на делегатите за, секоја стопанска органи-
зација народниот одбор го одредува сразмерно со бро-
јот на; нејзините производители, така што во сите 
стопански организации на еден делегат доаѓа ист броЈ 
производители. 

Член 113 
Изборот на одборниците што ги избира изборната 

група на занаетчиството го врши избореа колегија 
што ја сочинуваат членовите на, собранието на занает-
чиската комора и делегатите на синдикалните подруж-
ници на занаетчиските работници од подрачјето на 
околијата (град). 
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Народниот одбор на околија (град) го одредува 
со своја одлука вкупниот број делегати на синдикал-
ните подружници како и бројот делегати што доаѓа 
на една синдикална подружница. 

Вкупниот број делегати на синдикалните подру-
жници требала биде еднаков со вкупниот број членови 
на собранието на занаетчиската комора!. 

Бројот на делегатите што доаѓат на поедини син-
дикални подружници народниот одбор го одредува 
сразмерно со бројот на нивните членови, така што БО 
секој случај на еден делегат доаѓа ист број членови 
на синдикалната подружница. 

4) Кандидирање, гласање и утврдување на) 
резултатите од изборите 

Член 114 
Кандидирање^ и изборот на одборниците за со-

борот на производителите се врши на седници на соод-
ветната изборна колегија. 

Изборната колегија на стопанските организации 
што чини посебна изборна единица ја свикува органот 
надлежен за свикување седници на работничкиот со-

-вет односно органот надлежен за свикување собранија 
на задругата и синдикални конференции на подруж-
ницата. ^Ј 

Изборната колегија на заедничките изборни еди-
ници ја свикува органот надлежен за свикување по 
претходниот член нед онаа стопанска организација што 
има најголем број делегати, доколку стопанските орга-
низации што ја сочинуваат изборната единица инаку 
не се согласат. 

Изборната колегија за изборната група на занает-
чиството ја свикува управниот одбор на занаетчиската 
комора. 

Член 115 
Изборната колегија може да работи ако се при-

сутни најмалку две третини членови односно делега-
ти што ј а сочинуваат колегиј ата. Ако во одредениот 
час не е присутен овој број членови односно делегати 
седницата се одлага за еден саат и потоа колегиј ата 
полноважно работи со бројот членови односно деле-
гати што е присутен на седницата. 

Член 116 
Изборната колегија избира од својата средина из* 

борна комисија што ќе раководи со изборот на одбор-
ниците. 

Изборната, комисија се состои од претседател и 
два члена. 

Гласањето за изборната комисија се. врши јавно, 
со кревање на рака, ако изборната колегија не одлучи 
инаку. 

Член 117 
Кандидати за соборот на производителите има пра 

во да предлага секој член на изборната колегија. Секој 
член на изборната колегија може да предлага најмногу 
толку кандидати колку што одборници се избираат. 

Кандидати мора да има двапати повеќе отколку 
што се избираат одборници. 

Членовите на изборната комисија не можат да би-
дат кандидати. Ако член на изборна комисија биде кан-
дидиран за одборник на негово место ќе се избере друг 
член. 

Член 118 
Пр завршеното предлагање на кандидатите избор-

ната комисија ќе состави список на лицата предложени 
за кандидати, запишувајќи ги кандидатите по оној ред 

како што се предложени. Пред името на секој канди-
дат се става реден број. 

Списокот составен во смисла на претходниот став 
изборната комисија ќе им го прочита на членовите на 
изборната колегија и ќе го изложи во просториите 
каде што се одржуваат седници на колегиј ата. 

Член 119 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко ливче мораат да бидат испиша-

ни имињата, на сите кандидати и тоа по редот по кој 
се предлагаш. 

Пред гласањето изборната комисија« ќе им разде-
ли на -сите присутни членови од изборната колегија! по 
едно гласачко ливче. 

Член 120 
На гласачкото ливче гласачот ги означува канди-

датите за кој гласа на тој намик што ги заокружува 
броевите пред имињата на кандидатите. Гласачот тре-
ба на гласачкото ливче да означи толку кандидати кол-
ку одборници се избираат. Гласачот не може на гла-
сачкото ливче да допишува имиња на лица што не се 
кандидирам^ 

Откако ги заокружил броевите пред имињата на 
кандидатите гласачот го витка гласачкото ливче, при-
оѓа до масата каде што се наоѓа изборната комисија, 
покажува дека има) само едно гласачко ливче и го спу-
шта во кутијата за гласање. 

Член 121 
По свршеното гласање изборната комисија пре-

бројува! колку гласачи вкупно гласале и колку гласови 
добил секој кандидат. 

За одборници на соборот на производители се из-
брани оние кандидати што добиле најголем број гла-
сови. Ако два или повеќе последни кандидати добиле 
еднаков број гласови за нив се повторува/ изборот. 

Прецртани, замачкани и на сличен начин пополне-
ти гласачки ливчиња од кои не може со сигурност да 
се утврди за: кои кандидати избирачот гласал се сме-
таат за неважни. Исто тека за неважни се сметаат и 
гласачките ливчиња на, кои не е заокружен редниот 
број пред ниеден кандидат. 

Глас даден за допишан кандидат не важи. 
За гласањето се води записник во кој се внесува 

бројот на присутните членови на изборната колегија, 
имињата на членовите на изборната комисија, колку 
члена! на изборната колегија гласале, колку гласови 
добил секој еден кандидат, кои кандидати се избрани 
и евентуални приговори за неправилностите на избо-
рите. 

Изборната комисија веднаш штом заврши со пре-
бројувањето ќе го објави резултатот на гласањето и 
усно и писмено на повидните места каде што се гла-
саше, а изборниот материјал ќе го достави на надлеж-
ната околиска (градска!) избореа комисија. 

Околината (градска) изборна комисија најдоцна 
за пет дена од утврдувањето на изборниот резултат ќе 
им издаде на избраните одборници уверенија' дека се 
избрани. 

Глава шестЈа 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Член 122 
Дополнителни избори се распишуваат во случај 

одборникот да биде опозван или умре или по друг 
основ му престане мандатот. 

Мандатот на одборниците избрани на дополнител-
ни избори им трае до истекувањето на мандатот, на на-
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родниот одбор на општина односно мандатот на собо-
рот на народен одбор во кој се избрани. 

Опозваниот одборник не може да се кандидува 
при дополнителен избор. 

Член 123 
Дополнителен избор распишува органот надлежен 

за распишување ца редовни избори за одборници на 
односниот народен одбор односно собор на народен 
одбор. ; I | 

Дополнителните избори се вршат во изборната еди 
ница- во која бил избран одборникот на кого му е пре-
станал мандатот. 

Член 124 
Одредбите на глава трета и четврта на овој Закон 

сходно важѕагг во се' и за дополнителните избори. 

ДЕЛ ВТОРИ 

ОПОЗИВ НА ОДБОРНИЦИТЕ НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ 

Глава шеста 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 125 
Избирачите имаат право да опоз^ват одборник за 

времето дури му трае мандатот, ако веќе не ја ужива 
нивната! доверба, или ако неоправдано отсуствува не-
прекинато најмалку шест месеци од седниците на на-
родниот одбор, соборите* комисиите или советите на 
народниот одбор. 

Член 126 
Правото на опозив на одборник на народен одбор 

на општина1, како и на одборник на околиски (градски) 
собор го вршат сите граѓани на Федеративна Народна 
Република Југославија што имаат избирачко право на 
изборите за народниот одбор на кого му припаѓа од-
борникот што се опозива. 

Правото на опозив на одборник на соборот на 
производителите го вршат сите членови на изборното 
тело на онаа изборна единица (изборна колегија) во 
која е избран одборникот што се опозива'. 

Член 127 
Одборник на народен одбор на општина и на око-

лиски (градски) собор можат да опозоват само изби-
рачите на! изборната единица во која одборникот е из-
бран. 

Одборник на соборот на производителите можат 
да опозоват само членовите на изборното тело од онаа 
изборна единица (изборна колегија) во која е избран 
одборникот. 

Член 128 
Во случај опозив на одборник се одредува допол-

нителен избор во изборната единица во која е избран. 

Член 129 
Одборникот е опозван само ако за, отпивањето 

гласало мнозинство од избирачите што учествувале во 
гласањето за опозив, а тоа мнозинство претставува 
најмалку една третина избирачи во изборната едини-
ца; односно една третина членови во изборната коле-
гија во која е избран одборникот. 

Член 130 
Опозваниот одборник престанува да биде одбор-

ник од денот кога е извршен опозивот. 

Глава седма 

ОПОЗИВ НА ОДБОРНИК НА НАРОДЕН ОДБОР НА 
ОПШТИНА И НА ОКОЛИСКИ (ГРАДСКИ) СОБОР 

1) Предлог за опозив и распишување на гласаше 
за опозив 

Член 131 
Постапката за опозив на одборник на народен од-

бор на општина и одборник на околиски (градски) со-
бор почнува по предлог од најмалку една петина од 
избирачите на изборната единица во која одборникот 
е избран. 

Постапката за опозив на одборник почнува и по 
предлог на народниот одбор на општина односно око-
лиски (градски) собор чиј член е одборникот, ако 
истиот неоправдано отсуствува непрекинато најмалку 
шест месеци од седниците на народниот одбор, собо-
рите, комисиите или советите на народниот одбор. 

Член 132 
Иницијатива за ставање предлог за! опозив на од-

борник на народен одбор на општина односно околиски 
(градски) собор можат да дадат граѓаните што имаат 
избирачко право на подрачјето на изборната единица 
во која е избран одборникот. Оваа иницијатива изби-
рачите можат да ја дадат и на собори на избирачи, на 
конференции и на други собори на граѓаните. 

Член 133 
Предлогот за опозив на. одборник на околиски 

(градски) собор односно на. народен одбор т градска 
општина со посебни права се поднесува до Президи-
умот на Народното собрание. 

Предлогот за опозив на одборник на народен од-
бор на општина се поднесува до народниот одбор на 
околната во чиј состав се наоѓа општината. 

Член 134 
Предлогот за опозив може да биде само писмен. 
Предлогот за опозив мора да, содржи: 
1) семејно, татково и родено име и место на 

живеење на одборникот чиј опозив се бара; 
2) означување на народниот одбор на кого му 

припаѓа одборникот; 
3) назив на изборната единица во која е избран* 

одборникот; 
4) разлози поради кои се предлага опозивот; и 
5) потписи на потребниот број избирачи што го 

предлагаат опозивот со означување местото во чиј би-
рачки список се воведени. 

Потписите на предлагачите мораат да бидат заве-
рени од надлежниот народен одбор или од органот над-
лежен за заверување. 

Со предлогот за опозив на одборник на народен 
одбор на општина односно одборник на околиски (град 
ски) собор, мора да се поднесе и потврда од народни-
от одбор на- општината односно градот дека предлага-
чите се воведени во избирачкиот список на соодвет-
ната изборна единица!. 

Член 135 
Со предлогот за опозив на одборник на« народен 

одбор на општина односно одборник На околиски 
(градски) собор што го поднесува одреден број изби-
рачи мора да се поднесе и уверение од надлежната 
комисија за избирачки спискови зад вкупниот број за-
пишани избирачи на подрачјето на изборната единица. 
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Член 136 
Органот на кого му се поднесува предлогот за 

опозив испитува да ли поднесениот предлог за опозив 
е составен согласно одредбите на овој Закон. 

Органот на кого му се поднесува предлогот за 
опозив во рок од пет дена ќе го отфрли предлогот што 
не ги исполнува условите предвидени во член 134 точ-
ка 5 од овој Закон и ќе ги извести за тоа подносите-
лите на предлогот. 

Ако предлогот содржи само форхмални недостато-
ци органот на кого му се поднесува предлогот за опо-
зив во рок од три дена ќе им го врати на подноси-
телите предлогот за да ги отстранат недостатоците, 
одредувајќи едновремено и рок во кој тоа мора да се 
изврши. , 1 : / 

Како подносители се сметаат тројцата први по 
ред потписници на предлогот. 

Органот на кого му се поднесува предлогот за 
опозив не ја испитува основателноста на разлозите 
изнесени во предлогот за опозив на одборникот. 

Член 137 
Ако органот на кого му се поднесува предлогот 

за опозив, установи дека предлогот одговара на од-
редбите на овој Закон, истиот ќе го потврди и ќе рас-
пише гласање за опозив во изборната единица во која. 
е избран одборникот чиј -опозив се предлага. 

Актот за распишување на гласање за опозивот со-
држи семејно, татково и родено име на одборникот за 
чиј опозив ќе се гласа, назив на изборната единица во 
која ќе се врши гласањето и денот одреден за гласа-
ње. Од денот на донесувањето на актот за распишу-
вање на гласањето до денот на гласањето за опозивот 
не.можат да изминат помалку од 15 ни повеќе од 30 
дена. 

Гласањето за опозивот се врши во недела. 

Член 138 
За распишување на гласањето надлежниот орган 

го известува одборникот за чиј опозив треба да се 
гласа«. , : 

Актот на надлежниот орган за денот на гласањето 
ќе се објави на вообичаен начин на подрачјето на из-
борната единица. 

Потврдениот предлог за опозив, како и актот за 
распишување на гласањето за опозив надлежниот орган 
му ги доставува на народниот одбор чиј член е одбор-
Ј#1КОТ за кого се однесува! предлогот за опозив. 

2) Гласање за опозив и утврдување 
резултатот на гласањето 

Член 139 
Гласањето за опозив го вршат избирачите на гла-

сачки места на подрачјето на изборната единица во 
која се гласа' за опозивог. 

Со гласањето за опозив раководи околината из-
борна комисија.. 

Околината изборна комисија е должна најмалку 
десет дена пред денот одреден за гласање за опозивот 
да ги одреди гласачките места и за секое гласачко ме-
сто да именува одбор за гласање за отпивањето. 

Член 140 
Изборната комисија е должна да издаде оглас за 

тоа дека е одредено гласање за опозивот. 
Овој оглас мора да содржи семејното, татковото и 

роденото име, означувањето на) одборничко^1 својство 
и местото на живеење на одборникот за чиј опозив ќе 

се гласа!, означувањето на изборната' единица во која 
се врши гласањето за опозив и денот на гласањето. 

Изборната комисија ќе обезбеди овој оглас да 
биде објавен во сите места на! подрачјето на изборна-
та! единица најдоцна осум дена пред денот на гласа-
њето за опозив, како и тоа по еден примерок од овој 
оглас во истиот рок да биде доставен на секој одбор за 
гласање за опозивот. 

Член 141 
Најдоцна три дена пред денот на гласањето за 

опозив одборникот за чиј опозив се гласа и подносите-
лите на предлогот за опозив можат да, и' пјР|ИЈават на 
изборната комисија по еден свој претставник и негов 
заменик за (секое гласачко место. Предложениве прет-
ставници и заменици мораат да имаат избирачко пра-
во. Претседателот на изборната комисија најдоцна 48 
часа! по приемот на пријавата, ќе издаде за секој при-
јавен претставник и заменик уверение на основа кое 
ане ќе можат да учествуваат во работата на одборот 
за гласање за опозивот. 

Одборниците за чиј опозив се гласа и подносите-
лите на, предлогот за опозив можат да пријават свој 
претставник; и негов заменик и за изборната комисија. 

Член 142 
На секое п л а ч к о место ќе се постават кутии за 

гласање за, опозивот. 
На секоја кутија ќе се истакне огласот за одре-

дувањето гласањето за опозив. 

Член 143 
Гласањето за опозив се врши со ливчиња. 
На гласачкото ливче ќе биде напишано семејното, 

татковото и роденото име, занимањето и местото на 
живеењето на одборникот на чиј опозив се гласа, а 
покрај неговото име ќе бидат отпечатени едноподруго 
зборовите „за опозив" и „против опозивот". 

Претседателот на одборот за гласање на секој 
гласач му предаш, ливче. 

Ако гласачот гласа за опозив на одборникот ги 
заокружува! покрај неговото име зборовите „за! опо« 
зиви а ако гласа против неговиот опозив ќе ги заокру-
жи покрај неговото име зборовите „против опозивот*'. 

Член 144 
По свршеното гласање се врши броење на гласач* 

ките ливчиња и се установува бројот на ливчињата на 
кои се гласало за опозивот, како и бројот на ливчи-
њата на кои се гласало' против опозивот. 

По свршеното броење во записникот за работата 
на одборот за гласање ќе се запише бројот на ливчи-
њата на кои се гласало за опозивст, бројот на ливчи-
њата^ на кои се гласало против опозивот, како и вкуп-
ниот број на избирачите запишани во избирачкиот спи-
сок односно во изводот за избирачкиот список. 

Откако ќе ја сврши својата работа, одборот за 
гласање пред зградата во која се вршело гласањето ќе 
го. об јави резултатот на гласањето на тоа гласачко ме-
сто, а соопштение за него ќе истакне на видно место 
на зградата во која се вршело гласањето. 

Член 145 
Во рок од 24 часа по свршеното гласање одборот 

за гласање ќе и' го достави на изборната комисија за-
писникот за гласањето. 

На основа примените извештаи од одборите за 
гласање изборната комисија ќе го утврди вкупниот 
број избирачи што гласале за опозивот, вкупниот број 
избирачи што гласале против опозивот, како и вкупни-
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от број избирачи по избирачките спискови од сета 
изборна! единица и на основа! тоа. ќе установи дали од-
борникот е опозван. Овие податоци комисијата ќе ги 
изнесе во записникот за својата работа. 

За резултатот на гласањето комисијата писмено 
ќе го извести одборникот за чиј опозив се гласало. 

Член 146 
Ако изборната комисија при установувањето ре-

зултатот! на гласањето за опозив установи на поедини 
гласачки места неправилности што имале влијание на 
резултатот на гласањето ќе го поништи гласањето на 
тие гласачки места и ќе одреди поновно 'гласање во 
првиот нареден неделен ден. 

Член 147 
Изборната комисија откако ќе го установи резул-

татот на гласањето, истиот ќе го објави на огласната 
табла на народниот одбор и без одлагање ќе достави 
до м а нд атно - и му нитетната комисија на народниот од-
бор на општината односно на) околискиот (градскиот) 
собор чиј одборник е опозван, извештај за својата ра-
бота, со сите акти што се однесуваат на постапката за 
опозив. 

Ако мандатно-имунитетната комисија установи де-
ка постапката за опозив е спроведена правилно и дека 
со опозивот на одборникот му престанал мандатот, ќе 
се распише дополнителен избор за тоа одборничко 
место. 

Член 148 
Во однос работата на изборната комисија, одре-

дувањето на гласачките места, изборниот материјал за 
гласање, постапката на гласањето, слободата и тајно-
ста на гласањето, како и за објавувањето резултатите 
од гласањето за опозив сходно ќе се применуваат од-
редбите од глава четврта) на овој Закон, доколку во 
овој дел не е одредено инаку. 

Во однос работата на одборите за гласање за опо-
зив сходно ќе се применуваат одредбите од овој Закон 
што важат за избирачките одвода, доколку во овој дел 
не е одредено инаку, 

Глава осма 

ОПОЗИВ НА ОДБОРНИК НА СОБОР 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1) Предлог за опозив и распишување 
гласање за опозив 

Член 149 
Постапката за опозив на одборник на собор на 

производители почнува! по предлог од најмалку една 
петина членови на изборната колегија што го избрала! 
одборникот односно по предлог од претставничкото 
тело на секоја стопанска ЈОјрганизација што има нај-
малку една петина од вкупниот број производители на 
изборната единица во која е избран одборникот. 

Постапката за опозив на одборник на собор на 
производителите почнува и по предлог на соборот на 
производителите чиј член е одборникот, ако неоправда-
но отсуствува непрекинато најмалку шест месеци од 
седниците на народниот одбор, соборот, комисиите или 
советите на народниот одбор. 

Член 150 
Иницијатива за ставање предлог за опозив можа'т 

да дадат членови на работничките совети на седниците 
на тие совети, членови на земјоделските задруги на 
нивните собранија), членови на занаетчиската' комора 

на собрание на комората!, а членовите на синдикалната 
подружница на занаетчиските работници на синдикал-
ни конференции. 

Член 151 
Предлог за опозив на одборник на собор на про-

изводителите се поднесува до Президиумот на Народ-
ното собрание. 

Член 152 
Предлогот за опозив може да, биде само писмен и 

мора да ги содржи сите податоци означени во член 134 
став 2 од овој Закон. 

Предлогот за опозив што го поднесуваат занает-
чиските работници — членови на синдикалната по-
дружница на занаетчиските работници мора да« содр-
жи и потписи на потребниот број предлагачи со озна-
чување на нивното живеење и заверка од страна на 
синдикалната подружница дека се нејзини членови. 

Со предлогот за опозив што го поднесуваат ра-
ботнички совети односно собранија на земјоделски за-
други, како и со предлогот што го поднесува собрание 
на занаетчиската комора мора да се приложи препис 
од записникот на седницата на работничкиот совет од-
носно' собранието на земјоделската задруга или занает-
чиската комора на кои е прифатен предлогот за опозив. 

Со предлогот за опозив мора да се приложи и по-
тврда од народниот одбор дека бројот на работниците 
и службениците на претпријатието чиј работнички со-
вет односно чии работнички совети поднесуваат пред-
лог за опозив изнесува најмалку една петина од работ-
ниците и службениците на сите претпријатија што ја 
образуваат изборната единица во која е избран одбор-
ник чиј опозив се предлага, односно дека бројот на 
членовите на земјоделската задруга односно на земјо-
делските задруги чии собранија предлагат опозив из-
несува најмалку една петина од вкупниот број на чле-
новите на сите земјоделски задруги што ја образуваат 
изборната единица во која! е избран одборникот чиј 
опозив се предлага. 

Член 153 
Президиумот на Народното собрание испитува да-

ли предлогот за опозив е составен согласно одредбите 
на овој Закон. 

Президиумот на Народното собрание во рок од 
пет дена ќе го отфрли предлогот за опозив шо уста-
нови дека опозивот не го предложил одреден број из-
бирачи и за отфрлањето ќе ги извести предлагачите. 

Ако предлогот содржи само формални недостато-
ци, Президиумот на Народното собрание во рок од три 
дена ќе им го врати на подносителите за да ги отстра-
нат недостатоците, одредувајќи едновремено и рок во 
кој тоа, мора да се изврши. 

Президиумот на Народното собрание не ја испи-
тува оправданоста на разлозите изнесени со предлогот 
за опозив на одборникот. 

Член 154 
Кога Президиумот на Народното собрание устано-

ви дека предлогот за отповикување одговара на одред-
бите од овој Закон, ќе го потврди и ќе распише гла-
сање за опозив во изборната, единица во која: е избран 
одборникот чиј опозив се предлага). 

Актот за распишување на гласање за опозив го 
содржи семејното, татковото и роденото име на од-
борникот чиј опозив се предлага, називот на изборната 
единица во која ќе се изврши гласањето и денот одре* 
ден за гласање. Од денот на донесувањето на актот за 
распишување на гласањето до денот на гласањето за 
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онозивот не можат да изминат помалку од 15 ни пове-
ќе од 30 дена. 

Гласањето за опозив се врши во недела. 

Член 155 
За распишувањето на гласањето за опозив Пре-

зидиумот на Народното собрание го известува одбор-
никот за чиј опозив треба да се гласа. 

За распишувањето на гласањето за опозив Прези-
диумот ги обавестува и работничките совети на сите 
претпријатија, односно сите земјоделски задруги или 
занаетчиската комора и синдикалната подружница што 
ја образуваат изборната единица во која1 е избран од-
борникот за чиј опозив треба да се гласа, 

2) Гласање за опозив и утврдување 
резултатот на гласањето 

Член 156 
Гласањето за опозив на одборник што го избрал 

работнички совет на претпријатие, односно собрание 
ца земјоделска задруга се врши на седница на работ-
ничкиот совет односно на собрание на земјоделската 
задруга. Седницата на работничкиот совет за гласање 
за опозив ја свикува) претседателот на советот, а со-
бранието на земјоделската задруга го свикува управни-
от одбор на задругата. 

Гласањето за опозив на одборник што го избрала 
заедничка! изборна единица се врши во изборната ко-
легија во која е избран. Изборната колегија ја свику-
ва надлежниот орган од претходниот став на стопан-
ската! организација што има најголем број делегати, 

5 доколку стопанските организации што ја образуваат 
изборната единица не се согласиле инаку. 

Со гласањето за опозив раководи одбор за гласање 
од три члена што го избира телото кое гласа за опозив. 

Член 157 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња:. 
На гласачкото ливче ќе биде напишано семејното, 

татковото и роденото име, занимањето и местото на 
живеење на одборникот за чиј опозив се гласа, а по-
крај неговото име ќе бидат отпечатени едноподруго 
зборовите „за опозив", „против опозивот". 

Претседателот на одборот за гласање на секој гла-
сач му предава ливче. 

Ако гласачот гласа за опозивот на одборникот ќе 
ги заокружи покрај неговото име зборовите „за опо-
зив", а ако гласа против неговиот опозив ќе ги заокру-
жи покрај неговото име зборовите „против опозивот". 

Член 158 
По свршеното гласање се врши броење на гла-

сачките ливчиња и се утврдува бројот на гласачките 
ливчиња! на кои се гласало за опозив, како и бројот на 
ливчињата на кои се гласало против опозивот. 

Откако ќе сврши броењето, ќе се запише во заи 

ПИСНИКОТ за работата на телото што гласало за одзи -
вот, бројот на ливчињата на кои се гласало за опозив, 
како и бројот на ливчињата на кои се гласало против 
опозивот, вкупниот број на членовите на телото што 
гласало за опозивот, како и бројот на присутните чле-
нови. 

Потоа одборот за гласање ќе и' го достави ца 
надлежната изборна комисија записникот за гласање 
заедно со изборниот материјал. 

Член 159 
За резултатот од гласањето изборната комисија 

писмено ќе го извести одборникот за' чиј опозив се гла-
сало. 

Изборната! комисија ќе достави без одлагање на 
мандатно-имунитетната комисија! на соборот на произ-
водителите на народниот одбор, чиј одборник е опо-
зван, извештај за својата работа со сите акти што се 
однесуваат на постапката на) гласањето за опозив. 

Ако мандатно - имунитетната комисија утврди дека. 
постапката на гласањето за опозив е спроведена пра-
вилно и дека опозваниот одборник му престанал ман-
датот, ќе се распишат дополнителни избори за .тоа од-
борничко место. 

Член 160 
Во однос работата на изборната комисија;, избор-

ниот материјал за гласање, постапката на гласањето, 
слободата и тајноста на гласањето, како и објавува-
њето на резултатите од гласањето, сходно ќе се при-
менуваат одредбите на глава четврта од овој Закону 
доколку во овој дел не е одредено инаку. 

Во однос работата на одборот за гласање за 
опозив сходно ќе се применуваат одредбите на овој За-
кон што важат за! избирачките одбори доколку во овој 
дел не е одредено инаку. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА 

Глава деветта 

ПРИГОВОРИ И ЖАЛБИ 

Член 161 
Против неправилностите во работата на кандида 

рањето, како и неправилностите во работата на изби-
рачкиот одбор односно одборот за гласање за опшив 
избирачите имаат право да поднесуваат приговори до 
надлежната изборна комисија!. 

Изборната комисија ги разгледува приговорите и 
со оглед на нивната природа презема потребни мерки 
за отстранување на неправилностите, или по нив реша-
ва во постапката за утврдување на листите кандидати 
односно утврдување на резултатите од изборите од-
носно од гласањето за опозив. 

Овие приговори не го прекинуваат текот на кан-
дидирањето ниту работата на избирачкиот одбор од-
носно на одборот за гласање за опозив. 

Член 162 
Против неправилностите во работата на околина-

та односно градската изборна комисија, против одлу-
ката за утврдување резултатот од гласањето како и 
во други случаи предвидени во овој Закон може да се 
поднесе жалба до окружниот суд на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на изборната комисија!. Жалбата се 
поднесува преку изборната комисија. . 

Жалба можат да поднесат подносителите на ли-
стата кандидати, • одборникот за чиј опозив се гласало, 
како и избирачите, а во случаи кога се гласало за опо-
зив на одборник од собор на производителите. Жалба 
можат да поднесат и стопанските организации односно 
занаетчиската комора. 

Доколку со поедини одредби од овој Закон не е 
одредено инаку, жалбата се поднесува во рок од три 
дена од денот на! одржаните избори односно од денот 
на објавувањето на резултатот од гласањето за опозив. 

По овие жалби судовите постапуваат нај хитно. 
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Член 163 
Ако окружниот суд по повод поднесената жалба 

утврди неправилности во постапката на гласањето или 
во работата на избирачкиот одбор односно на одборот 
за гласање за опозив, што можеле да влијаат на резул-
татот на гласањето, може да го огласи за неважно гла-
сањето на поедини гласачки места или во сета изборна 
единица. 

Глава десетта 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 164 

Со парична казна- или со затвор до 1 година ќе се 
казни! за кривично дело: 

1) кој со поткуп влијае на избирач да не гласа 
или да гласа по туѓа волја, или да потпише предлог на 
листа кандидати Или предлог за опозив, или да се от-
каже од даден потпис; 

2) кој на едни избори повеќе од еднаш глѕст или 
се обиде да! гласа повеќе од еднаш; 

3) кој гласа или се обиде да гласа на место друг 
во негово име; 

4) кој на каков да е начин ја повреди тајноста на 
гласањето; 

5) кој го нападне избирачкиот одбор, односио од-
борот за/ гласање за опозив, изборната комисија или 
некој од нивните членови или претставник на кандидат, 
или на кеков да е друг начин ја пречи работата на из-
бирачкиот одбор односно на одборот за гласање за 
опозив или изборната комисија; 

6) кој на гласачко место дојде под оружје или со 
некое опасно оружје, како и кој без Чтозив на претсе-
дател на/ избирачкиот одбор односно одборот за гласа-
ње за опозив нареди да се доведе вооружена сила на 
гласачкото место или ја доведе без негова наредба. 

7) кој уништи, прикане, оштети или однесе неко-
ја исправа за, изборите односно за гласањето ат опозив, 
или каков да е предмет што служи за изборите односно 
гласањето з1* опозив или го измени биојот гласовите 
со додавање, одземање или на ко1 да е дгуг начин, или 
неовластено преправи листа кандидати, откако подно-
сителите веќе ја1 потпишале или неовластено преправи 
предлог за гласање за опозив или некоја друга испра-
ва во врска со гласањето за) опозив. 

Член 165 
Со парична кама) до 5.000 динари или со казна 

затвор од 15 дена ќе се ками за- прекршок: 
1) кој при гласањето се држи непристојно; 
2) кој откако гласал, односно откако се установи 

дека не е воведен во постојаниот избирачи список, по 
опомена од претсела гелот на избирачкиот одбор не се 
отстрани од бир-алиштето; 

3) кој спротивно ич член 8 од овој Закон точи 
или на каков да е друг начин дава алкохолни пијалоци. 

Член 166 
Сите дејанија што се казнуваат по овој Закон а 

ИЈ то се сторени до денот НА изборите односно гласање-
то за опозив или на самиот ден на изборите односно 
гласањето за. опозив избирачкиот одбор односно одбо-
рот за гласање за опозив ќе ги внесе во својот запис-
ник со означување имињата на сторителите. 

Изборната! комисија откако ќе Џ сврши својата 
работа ќе ги изведе сите овие казнени дејанија од за-
писникот н;а избирачкиот одбор и ќе ги достави до над-
лежниот Јдон обвинител на п о с т а в . 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

Глава единаесет та 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 167 
Ако со општествениот план не е утврден опште-

ствениот производ на околијата по стопански области 
тој производ се пресметува на начинот што ќе го про-
пише Президиумот на Народното собрание. 

Член 168 
Се овластува Советот за законодавство и изградба 

на народната! власт да издаш напатствие за спроведува-
ње на овој Закон, како и да пропише обрасци за из-
борниот материјал. 

Член 169 
Овој Закон влегува во сила од денот на неговото 

објавување во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

У. бр. 26 
Скопје, 3 јули 1952 година! 

Президиум на Народното собрание 
на Народна' Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

70 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за« Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува! Законот за заштита на 
стрмните земјишта од смивање и одронување, што го 
донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 
3 јули 1952 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА 

ОД СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ 

Член 1 
Стрмните земјишта што се подложни на смивање 

и одронување можат да се користат на начин со кој 
до најголем степен се одбегнува штетата што смива-
њето и одронувањето ја нанесува на самото земјиште 
како и на стопанските објекти, комуникациите и дру-
гите обработливи површини. 

Член 2 
Ливадите, пасиштата и другите необработени по-

вршини на стрмните земјишта) што се подложни 'на 
смивање и одронување не смеат да се претворуваат во 
нивје и да се копаат, разоруваат и сејат со едногодиш-
ни култури, а особено во речните корита и во реоните 
на акумулационите системи и големите порој ни под-
рачја. На обработките површини што се ораат и се-
јат со едногодишни култури ќе се преориентира зем-
јоделското производство и ќе се одгледуваат само дол-
гогодишни култури што зависно од условите најарно 
ќе го штитат земјиштето од смивање и одронување 
(ливади, пасишта, овоштарници и шуми). 

Член 3 
Народниот одбор на околија (град) може да одо-

бри на; страните земјишта што помалку се загрозени 
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од сливање и одронување да се одгледуваат едного-
дишни култури под услов ако се извршат определени 
заштитни работи. 

Член 4 
Владата на НРМ по предлог од Советот за земјо-

делство и шумарство одредува подрачје (реон) каде 
стрмните земјишта се подложни на смивање и одрону-
вање, <а зависно од степента на загрозеноста од смива-
њето и одрекувањето може да определи и рокови во 
кои да се изврши преориентацијгта на земјоделското 
производство. 

Член 5 
Владата може да одреди да се преземат посебни 

заштитни мерки во поодделни подрачја (реони) каде 
што- земјиштето, стопанските објекти и комуникациите 
особено се загрозени од смивањето и одронување^ на 
стрмните земјишта, за таа цел Владата може: 

1) да одреди да се извршат технички и други за-
штитни работи; 

2) согласно со прописите да вршат експроприја-
ции на недвижности нужни за спроведувањето на* од-
редените заштитни работи и заштитни мерки. 

Член 6 
На сопствениците односно плодоползувачите на 

земјиштата што им се врши преориентонија' на земјо-
делското производство ќе им се укаже стручна, а по 
потреба и материјална помош. 

Обемот и видот на. помошта ќе го одреди Владата 
на НРМ. 

Член 7 
Народниот одбор на околија (град) со решение 

поблиску одредува1 нг кои необработени површини од 
подрачјата прогласени од Владата на НРМ за загрозе-
ни од смивање и одронување не смеат да се одгледу-
ваат едногодишни култури, а. на кои обработливи повр-* 
шини мора да се преориентира1 земјоделското произ-
водство. 

Решението мора да содржи: 
1) на кои обработливи земјишта (парцели) или 

нивни делови ќе се изврши преориентација на земјо-
делското производство и во кој рок, односно на кои 
необработливи земјишта (парцели) не смеат да се од-
гледуваат едногодишни култури; 

2) кои култури можат да се одгледуваат на соод-
ветното земјиште; 

3) видот и висината на помошта за преориента-
ција на земјоделското производство. 

Решенијата народниот одбор ги донесува! согласно 
н&патството* на Советот за земјоделство и шумарство, 
а по предлог на комисијата од член 9 на овој Закон, 

Против решението странките имаат право на) жал-
ба до Советот за' земјоделство и шумарство. Жалбата 
се изјавува во рок од 15 дена од денот кога решението 
е примено. 

Член 8 
Ако сопственикот односно плодоползувачот, со-

гласно решението на народниот одбор на околната 
(градот) не го преориентира земјоделското производ-
ство на стрмното земјиште, преориентација ќе из-
врши народниот одбор на општината за сметка на соп-
ственикот односно плодоползувачот. 

Член 9 
Народниот одбор на околната (градот) ќе обра-

зува посебна комисија! со задача да ги проучува стрмни 
те земјишта што се подложни на смивање и одро Ну-
на ње и да му предлага на народниот одбор да преземе 
соодветни мерки. 

Комисијата ја сочинуваат: претставител на народ-
ниот одбор на околната!, пр(етставител на народниот 
одбор на општината од подрачјето каде што се наоѓа 
земјиштето, земјоделски, шумарски и геодетски струч-
њак. 

Член 10 
Со парична казна до 10.000 динари, или со затвор 

до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој противно на решението од надлежниот на-

роден одбор необработени стрмни земјишта подложни 
на смива1ње и одронување ги претворува во нивје и ги 
копа, ора и сее со едногодишни култури; 

2) кој противно на решението од надлежниот на-
роден одбор обработливи стрмни земјишта подложни 
на Умивање и одронување ги коп?!, ора .и сее од едно-
годишни култури или ги користи на друг начин. 

Член 11 
Овој Закон влегува во сила од денот кога ќе се 

објави во ,,Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

У. бр. 20 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум на Народното собрание 
ш Народна Републики Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

7 1 

УКАЗ 
На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 

врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на, НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува! Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за држење и носење на 
оружје, што го донесе Народното собрание на НРМ на 
седницата од 3 јули 1952 година), а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДРЖЕЊЕ И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

Член 1 
Во член: 3 од Законот за држење и носење на 

оружје од 26 октомври 1949 година („Службен весник 
на НРМ" бр. 22/49) согласен со Кривичниот законик 
со Закон од 15 октомври 1951 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 30/51), се додава! став 2 кој гласи: 

„Приватните лица што имаат оружје од претходни 
от став се должни тоа/, за евиденција, да му го прија-
ват на одделението за внатрешни работи на народниот 
одбор на околната односно градот. Пријавата се дол-
жни да ја поднесат во рок од 30 дена од влегувањето 
во сила! на* овој Закон односно од денот кога прибави-
ле такво оружје". 

Член 2 
След член 7 се додава нов член 7а кој гласи: 
„Дозвола за држење и носење на оружје може да 

му се изделе само на! оноа лице кое на основа дозвола 
за набавување го набавило соответното оружје. 

Лицето кое на основа дозвола за набавување на-
бавило оружје е должно во рок од три дена од денот 
на( набавувањето на оружје да1 му пријави на органот 
што му ја издало дозволата дека го набавило оружје-
то". 
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Член 3, 
Член 13 се изменува и гла(си: 
„Со парична мазна! до 10.000 динари или со затвор 

до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој без дозвола! од надлежниот државен орган 

набави, држи или носи оружје; 
2) кој оружјето за кое добил дозвола за набавка, 

држење и носење му го продаде, подари, на послуга 
даде или на друг начин отстапи на лице што нема до» 
звола за набавување, држење и носење на такво ору-
жје. 

Оружјето со кое е сторен прекршокот од точка 2 
на овој член ќе се одземе без нјЗДзда во полза на др-
жавата и ќе се предаде на државното претпријатие за 
пгомет со оружје, а посјајната цена ќе се внесе во 
фондот од чл. 9 на Основниот закон за прекршоците 
согласно со чл. 39 од истиот Закон". 

Член 4 
След член, 13 се додава' нов член 13а кој гласи: 
„Со парична! казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок кој во рок од 8 дена не му го пријави на 
надлежниот државен орган губењето, нестанокот или 
отстапувањето на оружје' за кое добил дозвола за др-
жење и носење. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок кој не поднесе пријава до денот одреден во 
стѕв 2 на член 3 и во чл. 7а на овој Закон". 

Член 5 
Овој Закон влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 21 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум на Народното собрание 
иа Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

72 
УКАЗ 

На( основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за изменува-
ње на! Законот за прогласување на шумските предели 
околу Мавровското Поле за национален парк, што го 
донесе Народното собрание на ПРМ на седницата од 
3 јули 1952 година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВА-

ЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ОКОЛУ МАВРОВ-
СКОТО ПОЛЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

Член 1 
Ставовите 2, 3 и 4 на член 1 од Законот за про-

гласување на шумските предели околу Мавровското 
Поле за национален парк се менуваат и гласат1: 

Границата на националниот парк е: северната стра-
на што води кон исток започнува од кота 2015 на Ше-
рупа на југословенско-албанската граница1 и оттаму низ 
безимен поток оди до кота 1530 па по потокот Црн Ка-
мен до кота 1732, откаде во права линија избива на 

кота 1916 од оваа оди право до кота 2216 и понатаму 
до тригонометарот 2385 на Расангул откаде започнува 
источната страна што води кон југ; од тригоноодетарот 
2385 источната; страна оди по сртот на Венец на Црн 
Камен, Фудад Лера1, Морава!, Димговска црква на кои 
места ги сече котите 2088, 2^24, тригонометорот 2197, 
па котите 2150, 2001, 1794, 1710 и понатаму проаѓа 
покрај милици оперска та станица на Влај ница на; кота 
1310 и од ова(а) кота во п;р|ава линија оди до тригономе-
тарот 1320, откаде води право на Шундески Рид и из-
бива на тригонометарот 1983 кај Бајндакташ, па про-
должува на Малишер, каде ја сече котата 1955 пре-
ку сртот на Кула!, Чукнитапаница (кота 1889Ц Три 
гроба, кота 2020, избива1 на тригонометарот 2102 на 
Бистра, откаде започнува јужната страна што води 
кон запад; од тригонометрог 2102 јужната страна оди 
на кота 2024, па оттука) преку Јаворица (кота 1832) 
Невестин гроб, по е рт от на Ј гш (три гоно метар 1711) 
слегува на државниот Друм Кичево—Дебар и по ОВОЈ' 

друм оди до местото Белај ца, па по Мала; Река избива 
на Бошков мост и оттука) оди до ВмишицаЈ и, преку ко-
тите 1627 и 2255, стига до караулата Дели Исеиница 
(гранична точка 12) на југословенско-Ал банската гра-
ница, откаде започнува западната! страна што оди кон 
север, целата) северна страна врви гео југословенско-
Албанската граница така што од караулата Дели Исе-
иница- преку сртот наЈ Гол Крчин, Белизар, Иноска, 
Плоча, Коревска врата, Кот Бар, Кула, Зубери, Капи 
Ца нит, избива на кота 2015 на Шерупа. ' 

Во границите на националниот парк влегуваат ата-
рите на. селата: Маврово, Леуново, Никифором, Ки чи-
ни ца, Врбен, Богдево, Кра корпица, Бродец, Жужња>, 
Ничпур, Нистрово, Бибај, Нивиште, Грекај, Рибница, 
Тануше, ВрбјаНи, Жировница, Видуше, Требиште, Би-
туше, Велебрдо, Ростуша, Аџиевци, Присојним, Оку-
дрине, Сушица, Лазарополе, Тресонче, Росоки, Сѕлцс, 
Јанче, Галичник, Болетин, Сонце, Волковија и Бели-
чица. 

Член 2 
Овој Закон влегува во сила* со денот на објавува-

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

У. бр. 22 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум ка Народното собрание 
на Наредив Република Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, 

73 
На основа член 5, точка 16 од Законот за Пре 

зидиумот на! Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија!, а на) предлог од Владата, Президиум 
мот на Народното собрание на Наредна Република 
Македонија издава 

УКАЗ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА УСТАНОВАТА ЦЕНТАР ПОД 
СТОПАНСКА УПРАВА НА СОВЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕ-

ЛИЕ И ШУМАРСТВО 

Установата Центар за унапредував на сточар-
ството во Битолска околија, со седиште во Битола, во 
стопанска управа на Народниот одбор т Битолска 
околија, основана со решение на Народниов одбор бр. 
8620 од 6 септември 1951 година, се пренесува во 
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стопанска управа на Советот за земјоделие и шумар- | 
ство. 

У. број 19 
1. јули 1952 година 

Скопје. 
Президиум ка Народното собрание 
иа Народна Република! Македонија 

Секретар, Претседател, 
Л&зо Мојсов, е. р. Страил Гигов, е. р. 

74 
На основа член 73, точка 4 од Уставот на НРМ 

Президиумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, по предлог на Претседателот на 
Владата, издам 

УКАЗ 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ УПРАВИ 

I 
Се укинуваат сите посвоени главни управи, и тоа: 
1) Главната управа за план; 
2) Главната управа за комунални работи, локал-

на индустрија и занаетчиство; 
3) Главната управа за патишта; 
4) Главната управа за шумарство. 

И 
Работите од укинатите главни упрајви ќе минат 

врз Стопанскиот совет на Владата на НРМ. 

III 
За извршување на овој Указ се грижи Претседа-

телот на Владата. 
IV 

Овој Указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 27 

11 јули 1952 година 
Скопје 

Президиум на Народното собрание 
на Народна' Република Македонија 

Секретар, Потпретседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Реис Шакири, е. р. 

75 
На основа член 73 точ. 4 од Уставот на НРМ 

Президиумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, по предлог на Претседателот на1 
Владата., издава 

УКАЗ 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ 

I 
Се укинуваат сите постоеќи главни дирекции, и 

тоа: 
1) Главната дирекција за електростопанство; 
2) Главната дирекција за метална индустрија*; 
3) Главната дирекција за хемиска индустрија; 
4) Главната дирекција за дрвна индустрија!; 
5) Главната дирекција за текстилна и кожарска 

индустрија; 
6) Главната дирекција за прехранбена индустрија; 
7) Главната дирекција за металургија; 
8) Главната дирекција за неметали, јаглен и гра-

де}::';' индустрија!; 

9) Главната дирекција за градежни претпријатија; 
10) Главната дирекција за сообраќај; 
11) Главната дирекција за државни земјоделски 

стопанства. 
И 

За извршување на овој Указ се грижи Претседа-
телот на Владата. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
11 јули 1952 година, Скопје. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Потпретседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Реис Шакири, е. р. 

76 
На основа член 73 точ. 4 од Уставот на НРМ и 

точ. III од Указот за реорганизација на Влагата на 
Народна) Република Македонија У. бр. 12 од 13 април 
1951 година, Пр)езидиумот на Народното собрание на 
НРМ по предлог на Претседателот на Владата издава 

УКАЗ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕКТО-

РИТЕ НА ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ 

I 
Се разрешуваат од должност директорите на 

главните дирекции и тоа: 
1) Христов Стојан, директор на Главната дирек-

ција за електростопанство; 
2) Враниќ Славољуб, директор на Главната ди-

рекција за метална индустрија; 
3) Грозданов Диме, директор на Главната дирек-

ција за хемиска индустрија; 
4) Булаковски Алексо, директор на Главната ди-

рекција' за дрвна индустрија!; 
5) Христов Тодор, директор на Главната дирек-

ција за текстилна и кожарска индустрија; 
6) Чемерски Анѓел, директор на Главната дирек-

ција за прехранбена индустрија,; 
7) Гривчев Васил, директор на Главната дирек-

ција за неметали, јаглен и градежна индустрија; 
8) Киријас Тиберие, директор на Главната дирека 

ција за градежни претпријатија; 
9) К'ерамидчиев Михаило, директор на Главната 

дирекција за саобраќај. 
И 

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

# У. бр. 29 
11 јули 1952 година, Скопје. 

Президиум нЈа Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Потпретседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Реис Шакири, е. р. 

77 
На основа член 73 точ. 4 од Уставот на НРМ и 

точ. III од Указот зв) реорганизација на Владата на 
Народна Република Македонија У. бр. 12 од 13 април 
1951 година, Президиумот на Народното собрание на 
НРМ по предлог на Претседателот н!а! Владата издава 
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УКАЗ 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕКТО-

РИТЕ НА ГЛАВНИТЕ УПРАВИ 

I 
Се разрешуваат од должност 
1) Грличков Александар, директор на Главната 

управа за план; 
2) Белчев Коце, директор на Главната управа за 

комунални работи, локална индустрија н занаетчиство; 
3) Груевски Борис, директор на Главната управа 

за шумарство; и 
4) Бла)жевски Борис, директор на Главната управа 

за) патишта. 
II 

Претседателот на Владата ќе го изврши оној Указ. 

III 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
11 јуда 1952 година 

Скопје 
Президиум на Народното собрание 
на Народна! Република Македонија 

Секретар, Потпретседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Реис Шакири, е. р. 

На основа член 155 од Основниот закон за прекр-
шоци, по предлог од Претседателот на Советот з«* з^ 
конодавство и изградба! на народната власт, Владата 
на Народна Република Македонија донесува 

УРЕДБА 
ЗА СОГЛАСУВАЊЕ ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ ЗА 
ПРЕКРШОЦИ ВО УРЕДБИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ 
НА ВЛАДАТА И НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ СО ОДРЕД-
БИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа Уредба се доведуваат во согласност про-

писите за прекршоците во постоевте уредби и други 
прописи на Владава на Народна Република Македонија 
и нејзините органи со одредбите од Основниот закон 
за прекршоците и се пречистуваат тие прописи. 

Член 2 
Одредбите за прекршоците во уредбите и другите 

прописи на Владата се изменуваат, се оставаат во сила 
или се укинуваат согласно со прописите 0д оваа 
Уредба. 

Член 3 
Одредбите за прекршоци содржани во прописите 

на/ органите на Владата донесени до денот на влегува-
њето во сила на оваа Уредба престануваа^ да важат 
и наместо нив се пропишуваат одредбите за прекршоци 
предвидени со оваа Уредба. 

Се овластуваат претседателите ца советите на 
Владата: и министрите што донеле поедини одредби од 
правилниците и наредбите опфатени со одредбите на 
оваа Уредба односно што се овластени да ја регули-
рав^ односната делатност, да можат според изменетите 
услови да ги изменуваат или дополнуваат односно уки-
нуваат одредбите, за прекршоци содржани во член 
7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 и 17 од оваа!-Уредба. 

ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
I 

Прекршоци од областа на јавниот ред, внатрешниот 
поредок и сообраќајот 

Член 4 
Во Уредбата За димничарската служба од 5 ја-

нуари 1950 година („Службен весник на НРМ" бр. 
4/50) 

а) Член 15 се изменува и гласи: 
„Со парична! казна до 10.000 динари или со за-

твор до 30 дена ќе се казни за прекршок димничарот: 
1) кој димничарските услуги не ги врши во вре-

мето одредено за тоа или кој објектите што подлежат 
на задолжително чистење не ги чисти во одредените 
срокови!; 

2) кој неисправно или несовесно ги чисти или па-
ли димниците; 

3) кој неовластено врши димничарски услуги из-
вио својот реон; 

4) кој димнич01рски услуги врши во пијана со-
стојба. 

Со истата казна ќе се казни за прекршок кој, врши 
димничарски услуги иако нема! дозвола или на! подре-
дено лице што нема дозвола за вршење димничарски 
услуги му нареди да врши такви услуги или прими во 
својство на димничар лице што нема дозвола за врше-
ње димничарски услуги". 

б) Член 16 останува) во сила и гла|си: 
„Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) димничарот кој неоправдано не дојде на позив 

или не постапи по наредба од државниот орган што е 
надлежен за) издавање дозволи вршење димничарски 
услуги или за вршење надзор и контрола над врше-
њето на димнича,реките услуги; 

2) димничарот кој во време што е одредено за 
вршење димничарски услуги неоправдано се оддалечи 
од својот реон без одобрение од надлежниот државен 
орган; 

3) лицето кое на димничар не му позволува, врше-
њето р.9. димнич^рски услуги или му го спречува врше-
њето и'5 тие услуги". 

в) Ст?в 1 од член 17 се укинува. 

Член 5 
Во Уредбата зѕ заштита на јавните патишта од 

26 јули 1950 година (,,Службен весник т\ НРМ" бр. 
24/50) 

а) Член 26 се изменува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 

до 15 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој не вози по коловоз но вози по стазите од 

пат; 
2) кој постапува! противно на забраната или огра-

ничување на сообраќајот издадено по член 5 и член 
25, став 2 од оваа! Уредба; 

3) кој по автопат саобраћа со возила што се за-
бранети или во друм(скиот сообраќај употребува вози-
ла што не одговараат на пропишаните услови; 

4) кој завзема да|г или патно земјиште или нео-
властено изведува работи по нив, или од страните на 
насип или усек вади земја, камен, песок, бусен и 
слично; 

5) кој подига згради, огради или други простории 
или слага градежен или друг материјал на пат или по-
блиску од колку што е позволено; 
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6) кој без одобрение наместува шини на пат или 
патно земјиште; 

7) кој по пат вози трактори со железни наплатим, 
без рамни наплатни или без заштитни обрачи или влече 
плугови, греди, дрљати или други предмети! со кои 
може да се оштети патот; 

8) кој на пат остава запрежни возила без надзор; 
9) кој на растојание помало од 10 метра о д гра-

ниците на пат држи буњиште или одведува нечисто-
тија) преку патно земјиште; 

10) кој на пат фрла отпадоци или просипува 
течност или при возење по пат просипува земја, песок 
и други материјали што можат д а ја спречат употре-
бата на пат или да) го оштетат патот; 

11) кој без одобрение копа јаз или канал покрај 
пат или го преместува течението на вода покрај пат; 

12) кој пушта на пат деца) од претшколска воз-
раст без надзор; 

13) кој на патно земјиште пушти добиток: или дру-
ги животни без надзор или на патот напасува добиток, 
коси или кине трева или бере плодови. 

б) Член 27 се* укинува. 

Член 6 
Во Уредбата за пожа|ро-претпазните мерки во сто-

панските претпријатија и установи, од 26 декември 
1950 година („Службен весник на НРМ" бр. 1/51) 

а) Член 7 се изменува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 

до 30 дена) ќе се казни за прекршок кој во стопанско 
претпријатие или установа не се придржува за мер-
ките од став 2 на член 4 на оваа Уредба одредени за 
претпазув&ње од пожар, 

б) Член 8 се укинува. 

Член 7 
Во Наредбата; V Бр. 2768 од 28 јануари 1947 го-

дина донесена од Министерот на внатрешните работи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9/47) 

Место одредбата на точка 13 се пропишува след-
ната одредба: 

„За прекршување на> одредбите од точка 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 10 и 11 од оваа Наредба претпријатијата за 
превоз на патници ќе се казнат со парична казна до 
10.000 динари, а шоферите што со камиони превезу-
ваат патници ќе се казнат .со парична казна до 5.000 
динари". 

Член 8 
По Правилникот за извршување Наредбата за за-

штита) на посевите од пожар, број 9880 од 1 јуни 1950 
година донесена од Министерот на] внатрешните работи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/1950). 

а) Место одредбата на член 28 се пропишува 
следната одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 
до 30 дена ќе |се казни за прекршок: 

1) кој не ја прими должноста дежурен за вр-
шење превентивна заштита, на посевите од пожар од-
редена во член 1 на овој Правилник или таа должност 
ј а врши намерно; 

2) кој не преземе (изврши) мерки прописани за 
заштита на посевите од пожар согласно член, 4, 5, 9, 
10 и, 11 на овој Правилник; 

3) кој сноповите, крстисте, стоговите и копите 
ги реди противно на прописите од член 7, 8, 19 и 22 
на овој Правилник; 

4) кој врши на место.што не е одредено за тоа 
од општинскиот (градскиот) народен одбор; 

5) кој без дозвола од општинскиот (градскиот) 
народен одбор врши ноќе или при силни ветришта; 

6) кој се задржува на гумно без потреба; 
7) кој врши без претходно обезбедување на 

потребните справи за- гасење пожар или воопшто не 
превземе мерки за обезбедување на гумното од пожар 
согласно член 13 и 14 од овој Правилник; 

8) кој врши со вршачка, комбајн, трактор или ло 
комобила а не ги обезбедил прописаним потребни тех-
нички направи за прегазува ње од пожар; 

9) кој во поглед на димњаком или пепелникот не-
мај технички направи прописани за претпазување од 
пожар; 

10) кој не ги држи во исправна состојба техни: 
чките средства за гасење пожар или истите ги употре-
бу вајат во други цели; 

11) кој држи или употребува резервен погонски 
материјал противно на одредбата од член 21 на овој 
Правилник". 

б) Престанува да важи одредбата на член 29. 

Член 9 
Во Правилникот за држење и сместување на; за-

паливи течности бр. 16889 од 15 септември 1950 годи-
на донесен од Министерот на внатрешните работи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 31/50) 

а) Ме|сто одредбата во член; 18 се пропишува 
следната одредба: 

„Со парична казна (јј̂ ДО.ООО динари или со затвор 
до 30 декг ќе се казни за прекршок; 

1) кој држи запаливи течности спротивно на од-
редбите од член 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој Пра-
вилник; 

2) кој преточува запаливи течности спротивно на 
одредбите од член 11, 16, став 3, 4 и 5 и член 17 
став 3 на овој Правилник; 

3) кој без дозвола од наводниот одбор изградува 
подземни тенкови или поставува подвижни пумпи за 
снабдување на автомобилскиот сообраќај со запаливи 
течности; 

4) кој посебни простории во кои се сместени за-
паливи течности држи незаклучено или во нив држи 
и други предмети или во нив не одржува ред и чи-
стота, или дозволува влегување во истите на неовла-
стени лица, пушење, палење огин или внесување пред-
мети што можат да причинат пожар". 

б) Престанува да важи одредбата на' член 19. 

Член 10 
Во Правилникот за држење и чување на запаливи 

течности во индустриските и другите претпријатија, 
број 1074 од 22 ноември 1950 година, донесен од 
Претседателот на Советот за пре работу ванка индустрија 
на Владата („Службен весник на НРМ" бр. 1/51) 

а) Место досегашната одредба член 20 се про-
пишува нова одредба која гласи: 

„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 
до 30 дена ќе се казни за прекршок: 

1) директорот на претпријатие кој не превземе 
потребни мерки за држање и чување запаливи течно-
сти во претпријатието согласно одредбите од овој Пра-
вилник; 

2) раководителот на производно одделение или 
работилница во претпријатие кој во одделението или 
работилницата држи запаливи течности во количини 
поголеми од оние што се потребни за) еден работен ден 
односно за една работна смена или дозволи непотро-
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шени количини запаливи течности Да се држат бо ра:* 
ботните простории след завршувањето на работата,; 

3) одговорниот магационер кој во магацин или 
тенк држи запаливи течности во количини поголеми од 
пропишаните со овој Правилник; 

4) одговорниот магационер кој во магазин со запа-
ливи течности држи и други материјали, или не одр-
жува ред и чистота, или дозволува отоплување на ма-
газинот, пушење или палење огин во магазинот или 
внесување во магазинот на предмети што можат да 
причинат. пожар; 

5) кој во претпријатие држи запаливи течноста на 
места или во садови што не се за тоа специјално од-
редени; 

6) кој во магазин со запаливи течности пуши или 
пали оган, кибрит, секало, чакмак и слично или вне-
сува предмети што можат да причинат пожар или вле-
гува со чевли подков)з)ни со железни клинци или плочи; 

7) кој противно на одредбите од овој Правилник 
внесува во магазин или работна просторија на прет-
пријатие запаливи течности или ги изнесува од магазин 
или работна просторија! или ги пренесува! од еден ма-
газин или работна просторија во друг магазин или ра-
ботна просторија или преточува запаливи течности; 

8) кој при уто верување, истоварување, пренесу-
вање или преточување На запаливи течности или при 
чистење на садови во кои имало запаливи течности, 
пуши, употребува отворен огин или светлост или ра-
боти со направи или орудија, што можат да причинат 
пожар; 

9) кој ги држи нечисти машините што работат со 
запаливи течности или кутии натопени со запаливи 
течности држи противно на одредбата од член 17 на 
овој Правилник; 

10) кој на било каков друг начин ги повредува 
одредбите на овој Правилник. 

Б) Престанува да важи одредбата на член 21. 

П 
Прекршоци од областа на финансиите 

Член 11 
Во Правилникот за1 работните (сметководните) 

книги на 'адвокатите број 816 од 2 јуни 1947 година, 
донесен ол Министерот на ' финансиите („Службен 
весник т НРМ" бр. 20/47). 

Престанува да важи одредбата од член 7. 
III 

Прекршоци од областа ра стопанството 
Член 12 

Во Уредбата1 за К У Л Т И В ^ И Ш Р И ИГПОТТ?УГОЈ-.Р НП П Р -

ничевите дрвја од 16 јуни 1948 годин9 (,Службен 
весник на НРМ" бр. 18/48). 

Член б се изменува и гласи: 
„Повредувањето на) прописите од член 5 од оваа 

Уредба ќе се казни како прекршок со парична казна1 
до 5.000 динари". 

Член 13 
Во Уредбата за задолжително собирање и преда-

вање животински коски т претпријатијата за собира-
ње на отпадоци од 7 април 1950 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 9/50) . 

а) Член 4 се изменува и гласи: 
„Со парична кавна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршоци директорот, раководителот на претпри-
јатие или установа односно друго одговорно лице: 

1) ако во претпријатието односно установата под 
негово раководство не се собираат коските на начинот 
пропишан со ова:. Уредба; 

2) ако собраните коски не се предаваат на прет-
пријатијата за собирање отпадоци во одредено време; 

3) . ако не се преземаат потребните мерки за запа-
зување на собраните коски од расипување или расту-
рање до нивното предавање на претпријатието за со-
бирање отпадоци". 

б) Член 5 се укинува. 
Член 14 

Во Уредбата! за регистрација на стопанските прет-
пријатија на општествените организации од 28 мај 
1951 година („Службен весник на НРМ" бр. 18/51). 

Член 20 се изменува и гласи: 
,,Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок раководителот на стопанско претпријатие 
на општествена организација кој не поднесе односно 
^благовремено поднесе пријава за регистрација; на 
претпријатието или не поднесе односно ^благовреме-
но поднесе пријава за настанати промени што подле-
жат на регистрација". 

Член 15 
Во Правилникот за режимот на држање и понаша 

на санските кози број 13135 од 16 мај 1949 година до-
несен од Министерот на земјоделието („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/49). 

Член 15 останува во сила и Гласи: 
„Доколку, дејанието не претставува кривично де-

ло, за повреда на прописите од член 2, член 3 став 1у 
член 5 точка 1, член 9—11 вклучително член 13 став 
3 и 4 и член 14 од овој Правилник учинителот ќе се 
казни за прекршок по одредбите ш член 6 став 3 од 
Законот за забранување држањето кози на територи-
јата на Народна*Република Македонија". 

IV 
Прекршоци од областа на работните односи 

Член 16 
Во Правилникот за земање на работа и држење 

на домашни помошнички и за нивните плати број 1589 
од 27 февруари 1950 година донесен од Министерот 
на трудот (,,Службен весник на НРМ" бр. 12/50). 

а) Место одредбата од член 12 се пропишува 
следната одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок работодателот: 

1) кој без одобрение на народниот одбор прими 
нг, работа или држи домашна! помошничка; 

2) кој со домашната помошничка што ја примил 
или држи на работа не склучи договор за работа; 

3) кој во случај да престанале условите за. зе-
мање или држење на работа! домашна! помошничка про-
пишани во член 2 од овој Правилник, за тој престанок 
веднаш не го извести народниот одбор и на пропишан 
начин не го прекине работниот однос со домашната 
помошничка; 

4) кој не постапи по член 15 од овој Пра1вилник". 
б) Престанува да важи одредбата на член 14. 

' Член 17 
Во Правилникот за! најголемиот број помошници 

и мајстори што можат Д"1 бил,РТ запослени во радња на 
приватен занаетчија број 1513 од 4. VI. 1951 година! 
донесен од Претседателот т Советот за енергетика, 
преработувачка и екстрѕктивна индустрија („Службен 
весник на. НРМ" бр. 22/51). 
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Престанува да важи одредбата на член 4. 

V 
Прекршоци од областа на просветара, науката 

и културата 

Член 18 
Во Уредбата ва казнување на лицата што не ги 

праќаат децата) на училиште од 4 декември 1948 го-
дини („Службен весник на НРМ" бр. 39/48). 

а) Член 2 се изменува) и гласи: 
„Со парична казна! до 5.000 динари ќе се ка1зни 

за прекршок лицето одговорно на извршување и вос-
питување на деца подложни на задолжително основно 
школување ако детето е ^благовремено запишано во 
училиште без оправдани причини или останале не за-
пишани во училиште без оправдани причини или не-
оправдано изостанува од училиште". 

б) Член 3 се укинува. 

Член 19 
Во Уредбата, за надзор над производството и про-

метот на детски играчки од 7 т р и п 1950 година („Слу 
жбен весник на НРМ" бр. 10/50). 

Член 5 се изменува и гласи: 
„Со парична казна до 20.000 динари или со зат-

вор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој со цел да пушти во промет произведува 

детски играчки чии модели не се претходно одобрени; 
2) кој пушти во промет детски играчки моделите 

од кои не се претходно одобрени; 
3) кој со цел да пушти во промет произведува 

детски играчки што по својот обем, изглед, изработка 
или материјал не одговараат на одобрениот модел или 
пушти во промет такви играчки. 

Освен казната за прекршокот може да се изрече 
и заштитната) мерка одземање на предмети ге што се 
употребени з)а извршување на прекршокот или се при-
бавени со прекршокот или настанале со извршување 
на прекршокот". 

VI 

Прекршоци од областа на комуналните работи1 

Член 20 
Во Уредбата за издавање дозволи за рушење на 

згради од 28 мај 1951 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 18/51). 

Член 4 се изменува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со зат-

вор до 30 дена ќе се мазни за прекршок кој станбена 
работна или друга стопанска зграда руши без претход-
на дозвола според прописите од ова,а Уредба". 

Член 21 
Се укинуваат: 
1) Наредбата за обезбедување производството и 

откупот на семе од фуражни и градинарски култури 
бр. 4056 од 6 јули 1949 година донесена од Владата 
на Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 15/49). 

2) Наредбата за задолжително пријавување на 
ракиџиските казани, заѕиданите казани за печење ра-
кија и дестиланионите апарати и за задолжителното 
предавање на уемот добиен од печењето на ракија бр. 
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5216 од 19 октомври 1949 година донесена од Мини-
стерот за државни набавки („Службен весник на НРМ" 
бр. 25/49); 

3) Правилникот за ветеринарно медицинските так-
си што ќе се собираат од ветеринарните лекари и фелд 
шери во ветеринарните лечебници и надвор од нив бр. 
4953 од 16 мај 1947 година донесен од Министерот 
на земјоделието и шумарството („Службен весник на 
НРМ" бр. 18/47); 

4) Правилникот за определување размерот на 
бројот на учениците во стопанството спрема бројот 
на квалификуваните работници бр. 6942 од 13 август 
1947 година, донесен од Министерот на трудот („Слу-
жбен весник н}а НРМ" бр. 29/47). 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на ов-:а Уредба 

престануваат да шж?т сите одредби во уредбите и 
другите прописи на Владата! со кои се одредуваат пре-
кршоци и се пропишуваат казни за нив доколку не се 
опфатени со одредбите на оваа! Уредба. 

Со истиот ден престануваат да важат и сите од-
редби во уредбите и другите прописи на Владата со 
кои е одредена надлежност за административно-казн.е-
н(ата1 постапка за прекршоци доколку се во спротив-
ност со одредбите на Основниот закон за прекршо-
ците. 

Член 23 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзино-

то објавување во „Службен весник т Народна Репу-
блика Македонија". 

Број 775 од 23-УТМ952 година, Скопје. 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

на Советот за законодавство 
и изградба ш народната втаст, 

Никол?! Минчев, е. р, 

СОДРЖИНА 
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69. Закон за избор и опозив одборници на народ-
ните одбори 213 

70. Закон за заштита на стрмните земјишта од опи-
вање и одронување 229 

71. Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за држење и носење на оружје — — — 230 

72. Закон за изменување на Законот за прогласу-
' вање на шумските предели околу Мавровското 
' Поле за национален парк — 231 
| 73. Указ за пренесување на Установата Центар 
I под стопанска управа на Советот за земјоделие 
ј и шумарство 231 

74. Указ за укинување на главните управи — — 232 
75. Указ за укинување на главните дирекции 232 
76. Указ за разрешување од должност на директо-

рите на главните дирекции 232 
77. Указ за разрешување од одлжност директорите 

на главните управи 232 
78. Уредба за согласување посебните прописи за 

прекршоци во уредбите и другите прописи на 
Владата и нејзините органи со одредбите од 
Основниот закон за прекршоци 233 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ 

Издава: (Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. „29 но-
см-рп", Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702. Печатница ,|Гоце Делчев" — Скопје. 


