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

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на 

НРЛГ — Скопје, и не се враќаа 

СКОПЈЕ 
Сабота, 24 јуни 1950 година 
Бр. 17 ' Год. VI 

Овој број чини 2 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин. 

915 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
ррска со чл. б т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот 
ала Народното собрание на НРМ, Претседателството на 
Ѓ1резидиумот на Народното собрание на НРМ го про-
гласува Законон за избор на народни пратеници за 
Народното собрание на Народна Република Македо-
нија што го донесе Народното собрание на НРМ на 
Седницата од 5 јуни 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
I. — ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија се избира за период од четири години. За 
|н>четен ден на овој период се смета денот кота се одр-
кани изборите. 

Изборите на народни пратеници за Народното со-
брание ги распишува Президиумот на Народното собра 
ние со указ што се донесува пред да истече послед-
ниот ден на периодот за кој е избрано Народното 
Собрание. 

Од денот на распуштањето на Народното собра-
ние до денот што е одреден за избори на ново Народ-
но собрание не може да помине повеќе од три ни по-
малку од два месеца. 

Член 2 
Народните пратеници за Народното собрани? се 

набираат според бројот на становниците и тоа т.та 
рио на секои Б.000 жители се избира по еден на- о-
&ен пратеник. 

Член 3 
Народните пратеници за Народното собрание ги 

^бираат државјаните на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија што се заведени во избирачки 
{Писок на територијата на Народна Република Маке-
донија и тоа врз основа на општо, еднакво и непо-
средно изборно право, со тајно гласање. 

еден граѓанин што има избирачко право не 
биде лишен од правото на глас на изборите, 

кој избирач има само еден глас и на едни исти 
>же да гласа само еден пат. 

мите гласаат лично. Никој не може да гла-
полномошник« 

законот се обезбедува слободата на опреде-
лување на избирачите и тајноста на нивното гласа-
ју*. Ни еден државен орган не може во никој случај 

да повика избирач на одговорност заради гласањето 
нити од избирач да бара да каже за кого гласа 1 или 
зошто не гласал. 

Член 4 
Се воведува кутија без листа. 

Член 5 
За народен пратеник на Народното собрание мо-

же да биде избиран секој државјанин на Народна Ре-
публика Македонија што има избирачко право. 

Член 6 
Право да истакнуваат кандидати за народни пра-

теници на Народното собрание има, со овој Закон, 
определен број граѓани што имаат избирачко право, 

Член 7 
Изборите на народни пратеници за Народното 

собрание се вршат по изборни околни. Во секоја из* 
борна околија се избира по еден народен пратеник. 

Член 8 
Изборната околија за избирање народни прате-

ници за Народното собрание се образува по правило 
за подрачјето на административни околии односно 
градови (реони). Ако треба да се избере поголем број 
народни пратеници отколку што има околии (градови, 
реони), околиите со најголем број жители ќе се раз-
делат на две изборни околии, а ако треба да се избере 
помал број народни пратеници отколку што има око-
лии, соседните околии со најмал број население се 
здружуваат во една изборна околија при кое ќе се во-
ди сметка за одредбата еден народен пратеник да се 
избира приближно на 5.000 жители. 

Член 9 
Президиумот на Народното собрание со указ го 

утврдува вкупниот број на народните пратеници што 
ќе се избира на распишаните избори и врши поделба 
па територијата н^ Народна Република Македонија во 
изборни околии. Овој указ Президиумот на Народното 
собрание го донесува најдоцна на десет дена од денот 
кога е донесен указот за распитува«,е на изборите 
за Народното собрание. 

Член 10 
За избран се смета оној кандидат што во избор-

ната околија добил апсолутно мнозинство на гласо-
вите, доколку со овој Закон не е поинаку пропишано 
(чл. 70, ст. 2 од овој Закон). 

Член 11 
Избраните народни пратеници за својата работа 

се одговорни на избирачите н можат да бидат одзвани. 
Остварувањето на правото на одзив и постапката 

на одзивањето на народните пратеници на Народното 
собрание га уредува посебен закон 
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Член 12 | 
Со спроведувањето на изборите за народни пра- Ј 

девици ка Народното собрание раководат изборни ј 
»шиени и избирачки одбори. 

Изборните комисии и избирачките одбори во сво- ј 
^та работа се независни од сите други држалки ор- ј 

и во своето работење се подредени само на за-
емот и на другите прописи донесеш! врз основа на 
пионот. 

Член 13 
Од де ноч: кога се распишани изборите не можат 

ц се воведуваат никакви ограничени)^ што се одне-
суваат до слободното движење на избирачите. 

На три дена пред и два дена по изборите ни еден 
шжавен орган не може да ги повикува избирачот« 
ќ! по кој да било основ. 

Член 14 
Точењето или давање на алкохолни пијалоци • 

абранено на денот на изборите, иа денот пред и на 
(?нот по изборите. Оваа забрана месното народни од-
ори Ле Ја објават на три дена пред изборите. 

Член 15 
Изборите за народни пратеници се вршат во аден 

сти ден на целата територија на Народна Република 
(ане дони ја и тоа во недела. 

Член 16 
Ако на народниот пратеник му престане мандатот 

;ред да истече периодот за кој е избрано Народното 
обрание, а нема заменик, во изборната околија во 
сја останало празно местото на народен пратеник, се 
ршат накнадни избори. 

Накнадните избори ги распишува Народното со-
бине најдоцна во срок од три месеца од денот на 
-рестанакот на мандатот и тие се вршат по прописите 

овој Закон. 
;. _ ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 17 
Изборните комисии се постојани органи »а спро-

ведување на изборите. Постоат: 
1) Изборна комисија на Народна Република Ма-

кедонија со седиште во град Скопје; и 
2) околиски изборни комисии со седиште во оноа 

• есто нгго ќе го одреди Президиумот на Народното 
^бранке. 

Член 18 
Изборната комисија на Народна Република Маке-

донија ја поставува Президиумот на Народното со-
б и н е и е составена од претседател, секретар и пет 
ленови. 

Околиските изборни комисии ги поставува Пре-
>лдиумот на Народното собрание по предлог од извр-
шниот одбор на околискиот односно градскиот наро-
ди одбор и се составени од претседател, секретар н 
•!ден член. 

На претседателот, секретарот и членовите на из-
врни комисии Президиумот на Народното собрание 
з им одреди и заменици. 

Член 19 
Президиумот на Народното собрание ги псставу-

з Изборната комисија на НРМ и околиските изборни 
омисии во срок од десет дена од денот на објавува-

њето на указот за распишување на избори за Народ-
ното собрание. 

Составот на изборните комисии се објавува во 
Службен весник на Народна Република Македонија." 

Член 20 
Сите изборни комисии својата изборна должност 

ја Ершат до распишувањето на нови ОПШТЕ избори т 
народни пратеници на Народното собрание. 

Поедините членови на изборни комисии или нив-
ните заменици можат да бидат разрешени од должност 

и пред да истече срокот за кој се поставени. 

Член 21 
Член односно заменик на член на изборната коми-

сија може да биде секој државјанин на Народна Ре-
публика Македонија што и ма избирачко право. 

Членовите и замениците на членовите на изборни 
комисии не можат да бидат кандидати ни заменици на 
кандидати за народни пратеници. Во случај тие да 
се кандидираат, ним им престанува должноста член 

иии заменик член на изборна комисија. 

Член 22 
Изборната комисија на НРМ е надлежна: 
1) да ги обезбеди техничките подготовки на из-

борите, а особено изборниот материјал (кутиите, ку-
глици!*, обрасците и др. прибор) ва сите изборни 
органи на територијава на Народна Република Маке-
донија; 

2) на изборите комисии да им дава напатствија 
во сите прашања околу спроведувањето на изборите? 

3) да врши надзор над работата на околиските 
изборни комисии и да ги укинува нивните незаконита 
решенија; 

4) во втора степен да решава по жалбите против 
решенијата на околиските изборни комисии; 

5) да ги објавува резултатите од изборите ви На-
родното собрание; 

в) да врши други задачи по одредбите »а овој 
Закон. 

Член 23 
Околиските изборни комисии се надлежни: 
1) да ги извршат техничките подготовки на избо-

рите на подрачјето на изборната околија; 
2) да ги потврдуваат кандидатурите за избирања 

на народни пратеници; 
3) да ги одредуваат избирачките места и ги но-

Стануваат избирачките одбори за избирачките места 
во изборната околија; 

4) да ги утврдуваат резултатите од изборите и да 
прогласуваат кои кандидати се сметаат избрани за 
народни пратеници на Народното собрание во избор-
ната околија; 

Ѕ) да издаваат соопштенија за резултатите од из-
борот за народни пратеници на Народното собрание 
во изборната околија; 

в) да вршат други задачи по одредбите нг овој 
Закон. 

Член 24 
Избирачките одбори се изборни органи што на из-

бирачките места го раководат гласањето, ја обезбеду-
ваат правилноста и тајноста на гласањето и ги утвр-
дуваат резултатите од гласањето на избирачките места. 

Член 25 
Изборните комисии и избирачките одбори полно-

важно решаваат ако се присутни повеќе од полови-
ната членови на комисијата односно одборот. Одлу-
ките се донесуваат со мнозинство на гласовит? ич 
присутните члегг тг*. Вп случај на еднаква распод:лба 
на гласовите се систа за примено решението за кое 
гласал претседателот. 



Ш — ИСТАКНУВАЊЕ, ПОТВРДУВАЊЕ И ОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА КАНДИДАТУРА 

Член 26 
Предлогот за кандидатура на народен пратеник 

ра Народното собрание мора да биде потпишан од 50 
Избирачи најмалку од половината места односно гра-
вови од подрачјето на изборната околија за која се 
Истакнува кандидатот. Првите три потписници се сме-
таат за предлагачи. Еден избирач може да потпиша 
вамо една кандидатура. 

Предлогот за секоја кандидатура опфаќа еден 
ка?- / дат за народен пратеник и еден кандидат за не* 
1ч>В заменик. 

Предлагачите можат, ако сакаат, во предлогот за 
кандидатура да го означат името на политичката група 
или народната организација на која и припаѓа пред-
ложениот кандидат. 

Член 27 
Предлогот за кандидатурата за народен пратеник 

на Народното собрание се поднесува на потврда на 
надлежната околиска изборна комисија во два пример-
на најдоцна две недели пред денот одреден за одржу-
вање на изборите. 

Предлогот за кандидатура содржи* 
1) семејното, татковото и роденото име, занима-

њето и местото на живеење на кандидатот и на него* 
Виот заменик; 

2) писмено согласив на кандидатот и на неговиот 
заменик заверено од околискиот суд; 

3) семејното, татковото и роденото име, занима-
њето и местото на живеење на сите потписници на 
кандидатурата; 

4) заверка на потписите на избирачите што го 
потпишале предлогот; 

5) потврда од надлежната комисија за избира-
чките списоци за избирачкото право на кандидатот, ј 
Заменикот и сите потписници на кандидатурата. 

Член 28 
Едно исто лице може да биде кандидат за прате-

ник односно заменик на изборите за Народното собра-
ние најмногу во три изборни околии. 

Член 29 
Веднаш по приемот на предлогот за кандидатура 

околиската изборна комисија ќе. утврди дали е соста-
вен по одредбите од овој Закон. Ако најде формални 
недостатоци, таа, во срок од 24 часа ќе ги извести за 
тоа предлагачите и ќе ги повика да ги отстранат во 
»рок од три лена. 

Член 30 | 
- Ако околиските изборна е м и с и ј а утврди дека ј 

предложениот кандидат или заменик нема право да би- ј 
де избиран за народен пратеник, таа во срок од 24 
часа ќе го отфрли предлогот на кандидатурата и за 
тог ќе ги извести веднаш предлагачите со писмено ре-
ше*« 

Против ова решение предлагачите имаат право на 
жалба до Изборната комисија на ПРМ во срок од 24 
часа од приедзот на решението. Изборната комисија на 
НРМ по жалбата ќе донесе решение во Јрок од два ! 

дена. 
Член 31 I 

Ако во предлогот за кандидатура нема недостато- ј 
ци или истите бидат отпочети, околината изборна ко ј 
мисија во срок ол 24 часа ќе го потврди предлогот за ј 
каил ) тура, а означи времето кога е примен и кој е • 

по ред. За потврдата на кандидатурата комисијата ве* 
днаш ќе ги извести предлагачите и Изборната комнен 
ја на НРМ. 

Член 32 
Во случај кандидатот или Неговиот заменик да 

умре пред денот на изборите, подносителите на потврд 
дената кандидатура можат наместо умрениот кандида! 
или заменик да предложат за потврда на надлежната 
изборна комисија нов кандидат односно Заменик, Пред* 
логот мора да и се поднесе на изборната комисија нај-
доцна три дена пред изборите, 

Подносителите на кандидатурата можат да ја по* 
влечат кандидатурата до денот на изборите и наместо 
повлечениот кандидат или заменик да предложат на 
надлежната изборна комисија друг кандидат или заме-
ник најдоцна осум дена пред изборите. 

Ако не биде можно да сз спроведат изборите во 
одредениот ден поради смртта на кандидат и заменик 
или поради тоа што се повлечени сите потврден« 
кандидатури во изборната околија, новите избори ќе 
сз спроведат во првата идна недела врз основа на но-
ви кандидатури што ќе сз истакнат и потврдат накнад-
но најдоцна на три дена пред самиот ден на накнадни-
те избори. 

Надлежните изборни комисии ќе постапат најбрзо 
со такви предлози во смисла на прописите на овој За-
кон за потврда на кандидатурите. 1 

Член 33 
Потврдените кандидатури за избор на народни 

пратеници ги објавува Изборната комисија на НРМ во 
"Службен весник на Народна Република Македонији'' 
во срок од осум дена од денот кога е примен извешта-
јот за потврдата на кандидатурата. 

Член 34 
Околината изборна комисија е должна благовре-

мено да ја отпечати и огласи секоја потврдена канди-
датура. Огласот го содржи називот на органот за кој 
оз вршат избори, денот на изборите, семејното и ро-
деното име на предлагачите за кандидатура, називот 
на изборната околија, семејното и роденото име, 
'Занимањето и местото на живеење на кандида-
тот и неговиот заменик, како и името на политич-
ката група односно народната организација на која 
тие и припаѓаат, ако таа група односно организација 
е означена во предлогот за кандидатурата. 

Огласот на една кандидатура мора по својата бо-
ја да се разликува од огласите на другите кандида!ура 
во истата изборна околија. Бојата на огласот ја одре-
дува околината изборна комисија по предлог од пре-
длагачите на кандидатурата. 

Член 35 
Околината изборна комисија ќе обезбеди најдо-

цна осум дена пред денот на изборите да бидат изло-̂  
жени огласите на кандидатурите во сите места на из-
борната околија. На секое избирачко место ќе му се 
достави најмалку по еден примерок од огласот за се-
која потврдена кандидатура најмалку осум дена пред 
денот на изборите. 
IV. — ИЗБИРАЧКИ МЕСТА И ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ 

Член 36 
Во градовите, местата и селата се образуваат из-

бирачки места за приближно 500 избирачи во едно 
избирачко место. Избирачките места ги одредува око-
ииогага оѕ/^она комисија по предлог од извршниот 
одбор на месниот односно градскиот (реонскиот) на-
роден одбор во 31 рада што е за тоа згодна 
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Околноста изборна комисија може да одреди 
две или повеќе помали села да бидат едно избирачко 
место, но и во тој случај за приближно 500 избирачи 
нд едно избирачко место. 

Болниците, санаториум^ , иородолиштата, инва-
лидските домови и слични установи во кои бројот на 
избирачите е пад 25 се посебни избирачки места 

Избирачките места ќе бидат објавени од месните 
односно градските (реонските) народни одбори на 
уобичаениот начин најмалку пет дни пред изборите со 
означување кои избирачи ќе гласаат таму. 

Член 37 
За секое избирачко место ќе се постави избирач-

ки одбор составен од претседател и два члена. На прет-
седателите и на членовите им се одредуваат заменици. 
Два члена од избирачкиот одбор и нивните заменици 
мора да бидат од подрачјето на месниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор на чие подрачје се 
гласа. 

Претседателот, членовите и замениците на избирач 
ки от одбор ги одредува околината изборна комисија по 
предлог од извршниот одбор на месниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор. Изборната комиси-
ја ќе му даде на именованиот претседател на избирач-
киот одбор, на потпис, акт за поставување на избирач 
киот одбор потпишан од претседателот и секретарот 
на изборната комисија. 

Кандидатите за народни пратеници и нивните за-
меници не можат да бидат членови на избирачките од-
бори ни заменици на членовите. 

Извршниот одбор на месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор е должен да се грижи за ј 
секој избирачки одбор да му се одреди потребниот ј 
број лина за записничари. 

Член 38 
Најдоцна три дена пред денот на изборите секој 

кандидат и предлагачите на кандидатурата можат на 
околината изборна околија да и пријават по еден 
претставник и негов заменик за секое избирачко место, 
а исто така и еден претставник и неге« заменик во 
околината изборна комисија. 

Претседателот на околината изборна комисија ќе 
издаде, најдоцна 48 часа по пријавувањето, за секој 

пријавен претставник и заменик посебно уверење. Уве 
ре ње го што е издадено од страна на изборната коми-
сија ќе им служи на претставниците односно на нивни-
те заменици како легитимација за учество во работата 
иа изборните органи при кои се пријавени. 

Претставниците на кандидатите имаат право да 
учествуваат во работата на изборните комисии однос-
но избирачките одбори. 

Член 39 
За својата работа избирачкиот одбор води запис-

ник. Во записникот се бележи се' што по прописите од 
овој Закон мора да се внесе во записникот, како и дру 
гите важни околности за кои избирачкиот одбор сме-
та дека треба да ги внесе во записникот. 

Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите и записничарот на избирачкиот одбор, како и 
претставниците на кандидатите, Испод потписи-
те се ставува печатот на месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор. Записникот важи и ако 
претставникот на кандидат одбие да го потпише. Секој 
член на избирачкиот одбор како и претставник на кан-
дидат може во записникот да го внесе своето одвоена 
мнение или своите примедби на записникот. 

Член 40 ; 

Месниот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор во споразум со1 * ̂ ирачкиот* одбор е должен лб 
одреди близу до избирачково место згодно место 
кое јавно ќе се" истакнат огласите иа кандидатурите № 
изборните пароли. Ова »тесто ќе им се стави ва расте* 
ложба на предлагачите најдоцна 48 часа пред дено! 
на изборите. 

Член 41 
Спроти денот на изборите, ве 15 часот, претседава 

телот и членовите ка избирачкиот одбор, или нивното 
заменици ќе се состанат во зградата во која ќе се глѕ* 
са и тука на реверс ќе примат од месниот односно град 
скиог (реонскиот) народен одбор гласачки кутии и сф* 
одветен број куглици, извод од постојаниот избира* 
чии список, огласите на потврдените кандидатури 1$ 
се' друго што е потребно. Тие се должни да ги прегла* 
дааг кутиите и да се уверат за нивната исправност, Ш 
тоа претседателот ќе ги запечати кутшгге 
што устата од кутијата да биде наполно затворена. 

Избирачкиот одбор кај секоја гласачка кутија 
недвосмислен начин ќе стави оглас на онаа кандидату-
ра за која ќе се гласа во кутијата. 

Кутиите на кандидатите се поставуваат по оно| 
ред по кој се кандидатурите потврдени, а на крајот 
се поставува кутија без листа. 

Член 42 
Кога избирачкиот одбор ќе ја изврши подготовка 

та за гласањето, ќе состави за тоа записник во дв# 
примерка. Потоа ќе ги затвори прозорците и ќе излез* 
од гласачката просторија, ќе ја заклучи, вратата ќ ^ ј Д 
запечати, а клучот од неа ќе го земе претседателот кб 
избирачкиот одбор. Нај по Јие избирачкиот одбор одре 
дува стража што ќе ја чу Ја зградата непрекидно. 

Член 43 
На денот на изборите во 7 часот, ќе се состане из-

бирачкиот одбор пред вратата на избирачката соба в<$ 
која ќе биде гласањето, ќе ја отвори и ќе влезе в<Ѕ 
неа. Кога ќе се утврди дека гласачките кутии се пра-
зни и дека куглиците како и се друго е во ред, тој ќе 
состави во два примерка записник во ној ќе ја утврди 
најдената состојба, па ќе ја отвори устата на кутија-
та и тоа ќе го забележи во записникот. 

Потоа претседателот на избирачкиот одбор ќе об-
јави дека се пристапува кон гласањето. 

Член 44 
Никој не смее да дојде на избиралнштето под 

оружје или со убиствено орудие. 
Претседателот на избирачкиот одбор со помош од 

другите членови се грижи да се одржува редот и ми-
рот за време на гласањето. Во случај ха потреба бара 
помош од народната милиција која, кога ќе дојде на 
избиралиштето, стои под неговото раководство. 

Член 45 
За сето време на гласањето мораат да бидат при-

сутни сите членови на избирачкиот одбор односно нив 
ните заменици. Ако претставник на кандидат го на-
пушти избиралиштето, изборот се продолжува без не-
го и тоа ќе се забележи во записникот. 

Член 46 
Во избирачката соба во која се гласа избирачите 

влегуваат по ред и еден по еден, но така што во неа 
никако да не бидат едновремено повеќе од десет гла-
сачи. 
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Член 47 
Секој избирач кога ќе влезе пристапува до маса-

жа на избирачкиот одбор, и по тоа на позив од претсе-
дателот мор« гласно да го каже, така што да го чујат 
фете членови на избирачкиот одбор своето семејно и 
родено име и занимање, а во местата во кои има пове-
ќе избирачки места и своето жилиште. Претседателот 
ќе го легимитира избирачот или на друг начин ќе го 
утврди неговиот идентитет. 

Потоа п р е т с е д а т е л утврдува дали тоа лице е за-
пишано в избирачкиот список. Кога ќе најде дека е 
запишано, претседателот ќе го заокружи во избирач-
киот список тековниот број на тоа лице како знак де-
ка гласал. Едновремено во списокот на лицата што гла 
сале ќе запише, по реден број, семејното и роденото 
име на гласачот и бројот под кој е уведен во изби-
рачкиот список. Потоа претседателот му го објаснува 
начинот на гласањето, му предава куглица и го испра-
ќа кон местото дека се врши гласањето. 

Член 48 
Претседателот или еден од членовите на изби-

рачкиот одбор ќе му каже на секој избирач, пред да 
Го пушти да гласа, на кој кандидат му припаѓа пов-
ршна гласачка кутија а ќе му ј а покаже и кутијата без 
листа. На избирачот, по негово барање, претседателот 
Јјлн еден член на избирачкиот одбор ке му ги прочи-
та имињата на кандидатите. 

Секој претставник на кандидат има праѕо на изби 
рачот да му каже на која политичка група или органи-
зација и* припаѓа одреден кандидат. 

На избирачкото место е забранена секоја агита-
ција за одреден кандидат. 

Член 49 
Избирачот гласа на следниот начин: 
кога ќе ја прими куглицата, ја ставува в рака, 

потоа ја затвора раката и со затворена рака доаѓа до 
секоја кутија по ред и во секоја кутија ј а вовлекува ра 
ката затворена. Куглицата ќе ја пушти во онаа кутија 
што припаѓа на кандидатот за која сака да го даде сво-
јот глас, или во кутијата без листа. Кога ќе ја извади 
раката од кутијата без листа, избирачот ј а отвара ра-
ката пред сите така што да може секој да види дека 
во раката веќе ја нема куглицата. 

За сето време додека избирачот гласа, претседа-
телот и членовите на избирачкиот одбор пазат изби-
рачот да не ја задржи куглииата и да не ја однесе Со 
себе. 

Избирачот може да се откаже од гласањето се до-
дека не започне да гласа 

Член 50 
Кога ќе го заврши гласањето, избирачот е дол-

жен да се оддалечи од избирачкото место. 
За избиралиште се смета зградата во која се врши 

гласањето и нејзиниот двор, ако има таков. 

Член 51 
Избирачот што поради некаква телесна мана не 

би можел да гласа на начин што е предвиден во пред-
ходниот член има право со себе да доведе пред изби-
рачкиот одбор на избирачкото место лице што ќе го 
даде гласот место него. 

За ова избирачкиот одбор ќе донесе решение и 
ќе го внесе во записникот. 

Член 52 
Избирачкиот одбор не може да не му позволи да 

гласа на некое лине што е запишано во постојаниот 

избирачки список, како ни на лице ило е овластена 
врз основа на Законот да гласа со потврда дека е за* 
пишано во избирачкиот списо«. Ако поедини членови 
на избирачкиот одбор, или некој претставник на кандф 
дат има нешто да забележи, тоа ќе се внесе во запис* 
никот. Ако некој избирач се јави да гласа, а под не-
гово име веќе некој гласал, претседателот на избира* 
чкиот одбор ќе нареди во записникот да се внесе не«? 
говото семејно и родено име, занимање и место и« 
живеење, но нема да го пушти да гласа. , 

Член 58 1 

Членките на избирачкиот одбор имаат право дј§ 
гласаат на избирачкото место на кое на денот 'на изб<$ 
рите вршат должност макар што не се запишани в^ 
избирачкиот список за тоа избирачко место. 

Во записникот ќе се забележи семејното и роде-
ното име на секој член на избирачкиот одбор што гла1' 
сал а не е запишан во избирачкиот список за тоа 
бирачко место, со точна ознака на решението врз осн<Г* 
ва на кое е одреден за член на избирачкиот одбор. 

Член 54 
Гласањето трае преку целиот ден непрекинат^ 

до 19 часот. Само во случај на безредица избирачки-
от одбор може да го прекине гласањето додека не с^ 
воспостави редот. Причината на безредицата, како И 
времето за кое морало гласањето да биде прекинато, 
ќе се забележува во записникот. 

Во 19 часот се затвора дворот или зградата, акр 
нема двор, и никој веќе нема да се пушти внатре. По-
тоа претседателот ќе позволи да гласаат само оние из-
бирачи што се затекле во тоа време во зградата одно-
сно во дворот. 

Ако гласањето поради безредица морало да биде 
прекинато повеќе од еден час, избирачкиот одбор ќе 
го продолжи гласањето за толку време. 

Член 55 
За време на гласањето се води записник за текот 

на гласањето, во кој се бележат сите чињеници што 
се важни за гласањето (чл. 40 од овој Закон). 

Член 56 
Воените лица го вршат избирачкото право на из-

биралишта во местото во кое се наоѓа нивната воен« 
единица. 

Околиската изборна комисија, во споразум со вое 
ната команда, ќе реши на кое избиралиште ќе гласаа'? 
поедините делови од воената единица. Едновремен^) 
Командите ќе му испратат на одреденото избиралиште 
заверени изводи од воените избирачки списоци. 

Член 57 
Штом ќе биде завршено гласањето, избирачкиот 

одбор ќе ги изброи неупотребените куглици И Ќе г | 
стави во засебно торбе. Торбето ќе го затвори и ќе гб 
запечати. Ова ќе се забележи во записникот. 

VI. _ УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТрТ ОД 
ГЛАСАЊЕТО НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА 

Член 58 
Избирачкиот одбор најнапред ке го утврди по из-

бирачкиот список ц по списокот на гласалите вкупни-
от број на дадените гласови. Потоа ке пристапи КО$1 
отварањето на масачките кутии и броењето на к у п е -
ните по оној ред по кој се поставени кутиите. Пр4-
седателот на избирачкиот одбор пред сите членови И 
присутни претставници на кандидатите Ги брои кугли-
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Јаш« на следниов начин! кога ќе изброи 100 куглици, ј 
: | о ј ги предава на ©деи член иа избирачкиот одбор аа Да ј 
Џ изброи и тој, а овој ги предава на претставников ј 
на оној кандидат чии гласови се бројат па и тој .иј ј 

кат ги преброи. Ако претстави,лог на кандида* ј 
То* ке е присутен, броењето, место него, ќе го врши ј 
тг-стоог член на избирачкиот одбор или некој друг ј 
претставник. Ова се повторува со секоја стотина доде- ј 
ци гл' се изврзат сите куглици во една гласачка кути-
ја. По''»а во посебен записник се бележи со букви која 
кутија е по ред, името и презимето иа кандидатот и 
в<:лку куглици биле но неа. На истиот начин се пребро-
Дуваат и куглиците во другите кутии, се утврдува бројот 

гласовите и внесува белешка во записникот. На кра-
кот •«•.« дасе пребројат ку;липите од кутијата без листа 
а во записникот одвоено ќе се означи колку куглици 
0г. по кутијата без листа. Сите членови на избирач-

Џ Народното дофати« арз овнова и* добиени* 
троќ.'$ акт* 

Изборната комисија утврдува прво колку т " на 
11цднале гласови во изборната околија, како и кол* 

Ну фЏџџи Добил во својата избори« околија секој 
кандида!! а колку гласови паднале во кутијата бе! 
листа* 

Ако при тоа се јави разлика помеѓу паднатите гла 
сови по Списокот на гласаните и паднатите гласови по 
К у г л и ц у важи резултатот од Гласањето по кугли« 
Ките. 

За избран за народен пратеник во изборната око* 
лија се смета оној кандидат што во таа изборна око* 
лија добил повеќе гласови од сите други кандидати 
заедно (апсолутно мнозинство). Гласовите што пад-
нале во кутијата без листа не се сметаат при одреду* 
вашето на апсолутното мнозинство. 

Ккот одбор и претставниците на кандидатите се пот пи-
шуваат под секоја забелешка. Во се друго за составу-
вање на записникот за резултатот од гласањето важи 
прописот на чл. 39 од ово ј Закон. 

На претставниците на кандидатите може, но ни-
вно барање да им се издаде заверен препис од овој ј 
записник. | 

Претседателот на избирачкиот одбор ќе прогласи I 
јавно пред изборната зграда колку гласови добил се- ! 
кој кандидат, а исто тага и колку гласов и се дадени во I 
кутијата без листа. 

Член 59 
Штом ќе биде извршено пребројувањето, прелее- : 

дателот на избирачкиот одбор ќе ги стави записници-
те и по еден извод од избирачкиот списо е и список ну ј 
опие што гласале во засебен омот и пот печат па мес-
ниот односно градскиот (реонскиот) изроден одбор ј 
омо тот ќе го адресира до Околината изборна комисија. | 
Овој омот-ќе остане на маса а на избирачкиот одбор. Од- , 
кога ќе се иззрши ова, избирачки >; одбор ќе излезе 
од избирачката соба, ќе ја заклучи на истиот папин I 
како и минатиот ден, и ќе постави страна лд ја чува Ј 
постојано собата во која останале избори п г акти, а 
клучот од собата ќе го чува претседателот при себе. 

Таа ноќ поставената стража нем I да го пушти во 
ов. а соба никого и н • под каков изговор. 

Член 60 | 
Утредента по завршеното гласање, во 7 часот, 

сите членови па избирачкиот одбор се состануваат 
пред вратата ка избирачката соба, ја отвараат и вле-
гуваат во собг г ' . Најдената состојба ќе ул поблаги- I 
раат записнички. Потеа го враќаат избсрлдст матери-
јал иа месниот односно градскиот {р-зонелиет) паро- ! 
ден одбор и з ј ':аг од него реверс. Потоа претседате- | 
лог ќе го зе ге омотот што е адресиран до околиска- ј 
та изборна комисија и ќе појде веднаш на пат лично 
да и' го предаде огледот на околината изборна коми- ј 
сија. Заедно со претседателот имаат право да појдат ј 
ч п р е т с т а в и т е на кандидатите. 

Член 61 
А о па денот на изборите гласањето не е изврше- • 

ло на едно или повеќе избирачки места околината Ј 
изборна комисија ќе нареди на тие меса а да се изврши 
глас име идната недела и за тоа веднаш ќе ја извести 
Изо р л га комисија на ПРМ. 

VII — УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД 
Н Г ^ Ј - Г Г - ?.! /10дгЛУБАЊЕ НА МАНДАТИТЕ 

Член 
Околне А«;' изборна коми..: ЈЈ'З ги утврдува за сво-

ето подрачје резултатите од изборите за народни пра-

Ако ни еден од кандидатите не добил апсолутно 
мнозинство на гласовите, околината изборна комиси-
ја ќе одреди поновни избори во таа изборна околија 
и за тоа ќе ја извести Изборната комисија на НРМ. 

Член 63 
Околината изборна комисија му издава уверења 

на избраниот народен пратеник. Уверењето го потпи-
шуваат сите членови на околиските изборна комисија. 
Увереното му се предава на избраниот народен пра-
теник непосредно или преку околискиот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор. 

Член 64 
За своето работење околината изборна комисија 

води записник. Во записникот ќе биде наведено осо-
бено колку биле се' на се' кандидати за народни пра-
теници, нивните имиња и презимиња, занимање, кол-
ку вкупно избирачи биле по изводите од избирачки-
те списоци, колку избирачи гласале врз основа на по-
тврда за уписот во избирачкиот список, колку вкупно 
гласови добил посебно секој кандидат во изборната 
околија и колку гласови паднале во кутијата без ли-
ста. Во записникот ќе се означи кој кандидат е про-
гласен за народен пратеник. 

Записникот го потпишуваат сите членови на ко-
мисијата. Секој член на комисијата има право да од-
вои мнение и да стави забелешки на записникот. 
Истото тоа важи и за претставниците на кандидатите. 

Член 65 
По завршената работа околината изборна ко-

мисија ќе објави на огласната табла на околискиот 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор колку 
гласови добил секој кандидат за народен пратеник, 
колку гласови паднале во кутијата без листа и кој 
кандидат е прогласен за народен пратеник. Извештај 
за тоа околината изборна комисија ќе достави на 
сите месни народни одбори во изборната околија за 
да го објават на уобичаениот начин. 

Член бб 
Записникот на околината изборна комисија со 

сите прилози и изборно акти и' го поднесува претсе-
дателот на комисијата по најкраток начин и за нај-
крути о време на Изборната комисија на НРМ. 

Ч :ен 67 
Против решенијата на околиските изборни коми-

сии секој избирач, политичка и оп СЈ. е твена органи-
зација има право на жалба до Избор: ата комисија на 
НРМ. Жалбата се предава на околината изборна ко-
мисија што со донела решението во и,:вл СЈ елен, ао 
срок ол два дена од денот на објавувањето на реше-
ни': то. 
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Член 68 
Изборната комисија ис НРМ ес еоставува т 

жица ином ќе ги добие изборните шгги од сиг* око* 
лисни изборни комисии. Врз основа на изборните 
аигги, Изборната комисија на НРМ ќе му поднесе из-
вештај на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија. Со извештајот Изборната комисија на 

ЦРМ ќе му ги достави на Народното собрание и ви-
те изборни акти. 

Извештајот на Изборната комисија на ПРМ ќе 
се објави во "Службе« весник на Народна Република 
Македонија". 

УШ. ПОНОВНИ ИЗБОРИ 

Член в9 
Поновни избори се вршат: 
1) ако на изборите во една изборна околија ни 

еден кандидат не добил апсолутно мнозинство; 
2) ако кандидатите во една изборна околија до-

биле еднаков број гласови; 
3) ако Народното собрание во постапката на ве-

рификација на мандатите го поништи изборот на не-
кој народен пратеник поради неправилности во спре-
ч у в а њ е т о на изборите. 

Член 70 

Гласањето на повоените избори се врши по кан-
дидатурите што постоат. Во сите случаи на поновни 
избори потврдените кандидати можат да се откажат. 

Ако поновните избори за народен правник се 
вршат поради тоа што ни еден кандидат не добил ап-
солутно мнозинство на гласовите, ќе се смета избран 
»и народен пратеник оној кандидат што на поновите 
избори ќе добие најголем број гласови (релативно 
мнозинство). 

Сите одредби на овој Закон што се однесуваат 
до гласањето и утврдувањето на резултатите од гла-
сањето, се применуваш1 и на поновиве избори до-
колку ео овој »глен не е инаку одредено. 

Член 71 
Повоените избори се вршат во првата идна неде-

ла. Повоените избори што ќе ги одреди Народното 
собрание (чл. 69 тон. 8 од овој Закон) се одржуваат 
според неговата одлука. 

Член 72 
Околиските изборни комисии ке ги ^/јават по-

воените избори и новите кандидатури најдоцна три де-
ва пред денот што е одреден за новите избори. 

IX. — КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Со лишение од слобода до две години мдк со 

иоправителна работа или со парична казна до 20.000 
динари; а во потешките случаи и со губиток иа гра-
ѓанските права ќе се казни: 

1) кој на каков и да било начин спречи друго 
лице да го употреби своето избирачко право или дп 
изврши должност што е предвидена со овој Закон; 

2) кој со сила или закана принуди избирач да 
гласа или да потпише кандидатура или да го откаже 
потписот но неа; 

3) кој со откуп влијае на избирач да не гласа 
или да гласа по туѓа волја или да потпише кандида-
тура или да се откаже од потписот; 

4) ка ј ири едни Ш ј ј избори гласа или се обиде 
да гласе повеќе од еден ват или гласа односно се ©би« 
де да гласа наместо друго лице под негово име; 

5) кој на каке® К да било начин Ја повреди тај-
носта на гласањето! 

в) кој физички го нападне избирачкиот одбору 
изборната комисија или Меково од нивните членови 
или претставникот на кандидат или макар на како« 
било друг начин го спречува работењето на избирач-
киот одбор или на изборната комисија; 

7) кој на избиралиште дојде под оружје или се 
убиствено орудие, освен надлежните органи на Д& 
жаокама управа во случај кога претседателот ва из* 
бирачкиот одбор ја побара нивка?* помош; 

8) кој намерно повреди, униште или однесе не-
каква исправа за изборите или макар каков предмет 
што служи за изборите или го измени бројот на гла-
совите со давање, одземање или инаку и и неовласте-
но ја преправи кандидатурата откако в"ќе ја потпи-
шале подносителите; 

9) кој без позив од претседателот ка избирач-
киот одбор нареди да со доведе оружана сита на и> 
биралиштето или ја доведе без наредба. 

Член 74 
Со попразителка работа до шест месеци или со 

парична казна до 10.000 динари ќе се казни лицето 
што ќе го навреди избирачкиот одбор или н?кој член 
на избирачкиот одбор. 

Член 
Со парична казна до 5.0 динари н,„ со испра-

вите л на работа до три месеци ќе се казни: 
1) кој при гласањето има непристојно држање 
2) кој откако гласал односно откако се утврди 

да не е запишан во изводот од постојаниот избирач-
ки список, по опомена од претседателот на избирач-
киот одбор, ке се оддалечи од избирал иштете; 

3) кој противно на чл. 14 од овој Закон точи иди 
на каков било друг начин дава алкохолни пијалоци. 

Член 76 
Ако делото што се казни по овој Заке'.: содржи 

елементи на потешко кривично дело што се казнд по 
друг закон, учинителот ќе се казни но тој закон. 

Член 77 
За судење на кривичните дела но чл. 73 и 74 

од овој Закон е надлежен околискиот суд, а за ад-
министративно-казиената постапка по прекршоците 

од чл. 75 на овој Закон е надлежен извршниот одбор 
на околискиот односно градскиот (реонскиот) наро-
ден одбор. 

постапката ќе се »проведе во најкраток срок. 
Член 78 

Сите дејствија што се казниви по овој Зеков 
и што би се случиле до делот на изборите или на са-
миот ден на изборите, избирачкиот одбор ќе ги вне-
се во својот записник и ќе ги означи имињата да учи-
т е л и т е . 

Изборната комисија, откако ќе Ја заврши својата 
работа, е должна, врз основа на овде записници на 
избирачките одбори на надлежниот јавен обвинител 
да му достави извештај за сите тие казниви дејствија 
за да се започне состапката. 

X. —• ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 79 

Сите исправи, предлози за кандидатура, жалби и 
други поднесоци по овој Закон, нако и сите работи 
што ги превземаат по овој Закон судовите и другите 
државни органи, се ослободени од сите државни такси. 
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Член 80 
овластува Комитетот за законодавство и нз-

јП^адба на народната »ласт иа Владата ма НРМ да до-
несува поблиски напатствија за спроведување на овоЈ 
јанком, како и да пропише обрасци по кои ќе се из-
работи изборниот материјал за целата Република ед-
нообраѕно. 

Член 81 
Овој Закон влегува во сила од денот ма објаву-

вањето во "Службен верник на Народна Република 
Македонија", кога престануваат да важат сите пора* 
Петни прописи за избори на народни пратеници за На-
родното собрание на Народна Република Македонија. 

У. Бр. 30, 6 јуни 1950 година Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р. 

Секретар, 
Ристо Џунов С» р. 

116 
Врз основа на чл, 73 точка 10 од Уставот на 

Народна Република Македонија, а по предлог на Вла-
дата на НРМ, Президиум©! на Народното собрание ни 
Народна Република Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОБЛАСНО 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУ5ЛИКАН-

СКО ЗНАЧЕЊЕ 

I, — За претпријатија од републиканец значе-
ла се одредуваат следните претпријатија од обласно 
значење и това: 

1) Претпријатието »а ауто-транснорт и шпедици-
ја во Куманово; 

2) Градежното претпријатие за подржувала на па 
тиштата "Влајница" во Скопје; 

3) Претпријатието за ауто-транспорт и шпедиција 
во Гостивар; и 

4) Градежново претпријатие за подржување на 
патиштата "Радика" во Гостивар. 

II, — Владата на ПРМ ќе го изврши овој Указ. 
У , Бр. 82 Скопје Ѕ Јуни 1950 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Рлсто Џунов е. р. 

Претседател 
Богоја Фотев е. р. 

117 
Врз основа на чл. 73 ст. 1 точ. 3 од Уставот на 

ПРМ и чл. б тон. 5 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на Народна Република Македонија, 
а со цел правилно да се применуваат законите, Пре-
•цдиумот на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
на мл. 78 точ. 4 од Законот за државните службеници 

на Народна Република Македонија 
Во точ. 4 на чл. 78 од Законот за државите слу-

жбеници на Народна Република Македонија е предви-
дено дека но силата на Законот службата престанува 
на службеник ако службеникот со судска пресуда е 
осуден на казна лишение од слобода подолго од шес? 
месеци. По чл. 27 точ. \ од Уредбата за заснивање и 
престанок на работните односи ("Службен лису на 
ФНРЈ" бр. 84/48) што ја потврди Народната Скуп-
штина на 27 ноември 1948 на III вонредно заседание, 
работниот однос престанува ако работникот со пра-
вносилна судска пресуда е осуден на казна лишени« 
од слобода со присилна работа или на казна лишение 
од слобода или на казна поправителна работа или на 
казна протерување од местото во кое на работа, по-
долго од шест месеци. 

Земајќи ги во обзир о>зие прописи за престало« 
на служба на државен службеник и за престанок на ра-
ботен однос на работник и со цел да се согласат тие 
прописи, одредбата на точ. 4 на чл. 78 од Законов за 
државните службеници на Народна Република Маке-
донија треба да се разбере така да по силата на зако-
нот службата му престанува на службеникот и ако со 
судска пресуда е осуден на казна поправилна работа 
подолга од шест месеци. 

Бр. 494 Скопје, 5 јуни 1950 година. 
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е. р. 

118 
Предвид на тоа што на одборникот од 42 изборна 

единица на гр. Битола му престанал мандатот поради 
промена на пребивалиштето вон од подрачјето на 

Градскиот народен одбор Битола, а на неговиот заме-
ник поради смрт, то на основаше на чл. 9 во врска со 
чл. 5 точ. 2 и ста® последен од Законот за избор на 
одборници на народните одбори, Извршниот одбор на 
ГНО Битола, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се распишуваат избори за еден одборник и заме-

ник за 42 изборна единица на гр. Битола, на ден 25 
јули 1950 год. 

За распишувањето на овие поединечни-донолни-
телни избори да се извести Президиум©! на Народното 
собрание на НР Македонија. 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
115 Закон за избор на народни пратеници за На 

родното собрание на Народна Република 
Македонија 109 

И б Указ за одредување претпријатија од облас 
по значење за претпријатија од република!! 
еко значење " И б 

117 Задолжително толкување на чл. 78 точ. 4 
од Законот еа државните службеници на На-
родна Република Македонија И в 

118 Решение за распишување избори за еден од-
борник и заменик во 42 изборна единица на 
град Битола И б 
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