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УК А 3 

Президиумот на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија, врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на На-
родна Република Македонија а во врска со чл. 4 т З а чд. 
6 од Законот за Президиум«!' на Народното собрание на 
11. Р Македонија, го про гласу е Законот за потвр дуење, изме-
нував и дополнува на Законот за избор на народни прате-

ници за Уставотворно^ собрание на Народна Република Ма-
кедонија од 27 јули 1946 година, кој што на основа овласту« 
ењето од чл. 128 од Уставот на Народна Република Македо-
нија го изгласало Народното собрание на Н. Р. Македонија, 
а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРД УЕЊЕ, ИЗМЕНУЕЊЕ И ДОПОЛНУЕЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА 

УСТАВ0ТВ0РН0Т0 СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Законот за избор на народни пратеници »а Уставотвор-
но™ собрание на Народна Република Македонија од 27 Јули 
1946 година се потврду е со изменувало в дополнуен^то на-

ведени во овој Закон, така да неговиот изменев и пречистен 
Текст гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗБОР НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

. О П Ш Т И ОДРЕДБИ 

Чл. 1 

Изборите ва народни пратеници за Народното собрание 
На Народна Република Македонија се вршат по одредбите 
ва овој Закон врв основа на општо, еднакво и непосредно из-

борно прово оо тајно гласање. 

Чп. 2 

Изворите еа народни пратеници ва Народното собрание 
Св нзвршуат на целата територија на Народна Република 
Македонија во истиот ден и тоа во недеља. 

Указот за рас пишував на изборите ^о донесуе Пг>евидиу-
Пот на Народното собрание на Народна Република Македо-
нија но предлог на Владата. 

Указот се објавуе во „Службен весник на Н а р о д а Репу-
<Цжка Македонија'' и тоа најмалку шест недели пред денот 
Одреден ва изборите. 

Чп. 3 

Изборите за народни пратеници на Народното собра ние 
се вршат по одделни изборни единици така да е«кои' избор-
на единица избира по еден народен пратеник. 

Овие изборни единици се формираат во границите лл 
административните околии односно градови (реони). 

.Градовите кои по бројот на своето население немаат усло-
ви да изберат барем еден пратеник можат да се епоЈ.уаг но 
една изборна единица со блиските соседни села од истата 
административна околија. Другите градови чина1 -мин иљи 
поведе изборни единици. 

Бројот на народните пратеници што се избира-? на тери-
торијата на целата Народна Република Македонија го п е р -
дув Р е п у б л и к а н с к а , изборна комисија спрема целокупни т 
број на населението од последниот попис, така да е« на секој 

12-000 жители избира ио еден народен пратеник 
Бројот .на народните пратеници што се избираат, на це-

лата територија па Народна Република Македонија како и 
поделбата на изборни единици го објавуе Република нек .та 
изборна комисија во „Службен весник на Народна Република 
Македонија',' и тоа најдоцна на 15 депа од објавуењето на 
Указот за распишуење на изборите од Народното смртни* 

. . Член 4 

. На изборете за Народното' собрание имаат праз- да 
саат сите граѓани на Федеративна Народна Република -Гур-

елави ја, кои што имаат постојано пребивали што на подрачјето 
на Народна Република Македонија без обзир на нивното ч»е-_ 
публиканско државјанство, а ги исполнуат останатите 1 •но-
ви, предвидени во Законот за избирачки списоци 

Гласањето на изборите е наполно слободно. Ни еден у-
ган на државната власт не може во никој случај за ги п^.и-
ка избирачите'на одговорност заради гласањето на изборне, 
нито може да бара од избирачите да му кажКт за кого гла-
сале. 

Од денот на распишуењето на изборите не можат та ов 
воведуаат ограничуења за движењето на избирачите 

На десет дена пред изборите и на пет дена по изборите 
ни еден орган на државната власт не може по никоја осно-

ва да ги повикуе избирачите. 
За истото време кандидатите, нивните заменици а прет-

ставители на листите и нивните заменици не ножа« да <̂ и-
дат затворени, освен во случај ако се на дело затечени на 
местото на злосторството. 

Чл. 5 

За народен пратеник може да биде избран секој држав-
јанин на Народна Република Македонија, кој што ужива из-
бирачко право. 

Членовите па изборните комисии н избирачките одброи 
ако се кандиду наат за народни пратеници престануат да бе-
дат членови на комисијата, односно едборот. 

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 
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И 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

Нп. в 
1 Изборните комисии се државни органи да исполнував'иа 

»лачите , одредена вх со овој Заков, • раководат <во вебо-
рите еа вародии пратеници ва Народното собрание. 

Во тоа цел се формираат: 
Републиканска взборна комисија в околиски (градски, 

реонски) изборни комнена. 

Изборивте Комисии се поставуат еа период, ва нов иги) 
се избираат Народни пратеници за Народното собрани1 го тоа 
да поедини членови в заменлив, односно нел ите комисии мо-
жат в порано да бидат сменети и ва нивно место поставени 
Други. 

Чл, I 

Републипаиската изборна комити Ја со селиште во град 
Скопје, ја поставев Првзидиумот на Народното собниве на 
Народна Република Македонија во денот на вотпитуенето 
Указот за распишуен>в на изборете. 

Комисијата се состои од претседател, секретар и пет чле. 
на На претселателот, секретарот в членовите на Ко.»иси'ита 
им се одредуваат заменици Претседателот на комисијата • 
претседател или еден од членовите од Врховниот суд на На-
родна Република Македонија. 

Комисијата е надлежна за: 
1. Техничко подготвував на изборите; 
2. Поставував на околиските (градските, реонските) из-

борни комисии; 
3. Определував на општиот број на народните пратени-

ци в изборните единици; 
4. Контрола над работата на околиските (градските, ре-

онските) изборна комисии; 
5. Ре шч пање по жалбите против решенијата на (»колиски-

те (градските; реонските) изборни комисии в 
в. Вршење на другите водачи по одредбите на овој За-

кон. 
Составот ве избор ната комисија се об ја ву е во „Службен 

весник на Народна Република Македонија". 

Чл, 8 

Во секоја административна околија в во секој град и 
реон, чии одбор« вмаат степен на околиски народен одбор, 

се формира една околиска"(градска, реонска) изборна комисија. 
Седиштето на околисклта (градската, реонската) избор-

на комисија е во седиштето на околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор. 

Околиските 'градските, реонските) изборни комисии ги 
поста ву е Републиканска!^ изборна комисија, по предлог од 
извршниот одбор на околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор најдоцна на една нел^ла од денот на објаву-
вав™ Указот ва распишување на изборите. 

Околината (градската, реонската) изборна комисија се 
состои од претседател, секретар и тројна членови Ним им 

се одредуат заменици. Претседателот на комисијата е по воз-
можност еден од членовите на окружните судови, односно 
околиските судови. 

К о м и с и ј а е надлежна за: 
1. Техничко подготвував на изборите: 
2. Приема и, е и потврдував на ка и ти .патеките листи; 
3. Постану е ње и» и бирачки одбори: , 
4. Ут|<рдуеае на изборните резултати во изборните еди-

ници на нејзиното гвцмторијално пот)-амје- и 
6. Вршење на други задачи по одредбите на овој Заке,н. 

Чл. 9 

Изборивте комисии полноправно рвптават коѓа се пок* 
сатни понеке од половината членови Решенијата се ион«* 
еу наат 1о ккозииство на гласовите од присатните член вн< 
Во случај ва еднаква поделба на гласовите одлу чу е гласа! 
ва претседателот. 

Ш 

КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ 

Чл. 10 

Изборите ва народните пратеници еа Народното собра« 
вие на Народна Република Македонија се вршат со канли* 
детски листи за секоја изборна единица. ) 

Со некоја кандидатска листа може да биле к&ндиДуан ОЗДО 
еден кандидат, кој што мора да има заменик. Ј 

Чп. 11 

Кандидатска листа можат да поднесуат политички или 
друштвени организации на нов што по законот им е одобре« 

' в а работата или пак одреден број трагани. 
Кандидатската листа мора да е предложи одре |ен број 

граѓ ани в »агај. кога кандидатите ги истакнуе политичка ида 
друштвена организација. 

Чп. 12 

X1 слоја кандидатска листа мора да Ја предложат кај«' 
малку М) граѓани од најмалку колониишта м^стп ни и »Горната 
единица, ако изборната единица опфата поведе ме"*а 

Предлагачите мораат своерачно да ја потпиша« панди« 
детската листа, а неписмените ла стават свој раковиќ. 

Потписите в ракозн&ците мораат да бидат заверени. 

Чл. 13 

П|му1Јгагач на кандидатската листа може ла биде симо 
државјанин на Народна Република Македонија ако е вани* 
» а п во ичбиЈмчките <-иисоци но изборната единица за која 
што претлага кандидат. 

Клен избирач може да потпише само една кандидатска 
ЛИСТИ 

Доколку потпише воведе кандидатски лист* »вторите 
потписи ве важат, освен потписот на првата поднесува кан* 
дидагска листа на »колисаата (градската, реонската) избор-
на комисија. 

Чп. 14 

Кандидатската листа мора да содржи: 
Назив на изборната единица за која гато се п о т е с у е ли-

стата. по тоа Џамили јаристо и роленто име. а асчуаае и 
стожиаеѓц^го ва кандидатот и неговиот заменик. 

Опиен тоа. кантитатг-кнта листа може да со.трж* а назив 
на листата доколку претлагачите сакаат да го н*злчч»т име* 

то на политичката или друштвена организација, воје вито ГИ 
предлага кандидатите. 

Чп. 15 

Едно лице може да биде означено како кандидат жајмво-
гу во три изборни .единици, но не повеќе од две изборни 
единице »а истата административна околија Во обата слу-
чаја оно треба да има за секоја изборна единица дру* »шелак. 

Чл. 16 

Две или повек'е кандидатски листа можат да се »дру/ 

Сноп}«, 23-111-1948 г. — Год. IV 



в. 23-Ш-1Ѕ4« К — Год. IV Сшуабв« меми« на НРМ Б Л Ј — Стр, 73 

»ат оса заедничка назив, за да учествуат како целва« в« до-
делењето на мандатите. 

Здружувавте нд кандидатските листи со амомеви согла-
сив ра кандидатите го 
вајова пред околината (градската, ре оската)^взбн\на к р е -
сија кај шина до последниот ден за лот-
ски диети одредеа со овој Закон најдоцна на 8 дои« вред ДА* 
вот на изборите. 

IV 

ЛОДНЕСУЕЊЕ И ЛОТВРДУЕЊЕ НА КАНДИДАТСКИТЕ 
ЛИСТИ 

Чл. 17 

Кандидатската листа мора да се поднесе на погорди ко 
два? примерка на околината (тратоната реонската) избраа 

комисии најдоцна две недели пр»*ди дени на и »борите Ко-
мисијата вел па (а ке им издаде на подносителите влтврдч за 
примине на листата. 

Кандидатската листа ја поднесуат на потврда »рвите 
Гри нгимлнгпи ни листата кои <*«» -мигдат за п ј »носители на 
листата. Потписите на иодносителите на листата мораат да 

бидат зашиени. 

•отврдв кандидатската листа. к'е го очни« времето кога • 
метата потврдена и која е она но ред,, за кое што вагини к'в 
ги извести подносителите на листата е Републи климата и«* 
борна комисија. Мо противен случај комисијата во оро« од 211 
часа истата к> ја отфрли. За овна важат о т м и т е ид стчв 

од, овој, член во поглед на жадбат® ^..р^одрид^ ј ц ,репуЛлж 
V Венската изборна комисија. ....... 

Потврдените кандидатска, листи се пбј^вЈгат во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Чп. 22 

Ако след потвр дуење на кандидатската листа умре как* 
дигат е или неговиот заменик тога* ра него,во. место, може да 
6в: предложи друг каиштат,.односно заменик најдоцна; на *в 

Ѓ часа пред изборите Предлогот се поднесува на. ок'-ли ока та 
(тра тока га. реонската) изборна к »мисија а го потпишат ,аод-
носитедите на потврдити кан ш да тека листа. 

Надлежните изборни .корисни к'е ги земаат тиј* презао« 
з и во работа И К Е постолУЧТ по НИВ во ГМИСТ НИ ОДРЕДБИТЕ 
за потер дуење ил кандидатските л и '-ти.' возејќи светка еа 

1 останал ите срокови, предвидени во законот, доколку « ТОа ВО-
ЗМОЖНО. 

Чл. 18 

Со кандидатската листа подносителите ое должи« да и 
поднесат на »колмеката Градската, реонската) изборна ко-
мисија следните документи: 

пи''м<м|1» гота "ир на кандидатот и заменикот: 
потврда на надлежната комисија за избирачките списги 

Ви. за избирачкото право на кандидатот, заменикот и на п«ед 
Лаганим на листата; 

потписите на согласното на кандидатот в »амендкот мо-
1>ат да бидат заверени. 

Чп. 19 

Заверката на потписите одн УНО на сакозичнич-в во слу-
чаите предвидени по овој Закон се врти од страна на б«ле 
Кој околиски -"уд. По искључен ие заверката мож« да се из-
врши и од околиокипт народен одбор ако во седиштето на 
ожолиоката изборна кмисија нема околиски суд. 

Чл. 20 

Околината (градската, реонската) изборна ком«"«ја к*е 
утврди »»еднаш по приемањето на ка н ди тат*«*™ лист« да ма 
• составена според одредбите на овој Закоп Ако 
Вајде формални недостатоци, она за тоа в е т а т «'е ги ачве-
вти подносителите оа листата и к е ги покана да ги .ЈТКЛО-
ват недостатоците. 

Чл. 21 

Ако околиската (градската, реонската) изборна компо* Ја 
утврди лика предложениот кан »идат или нег »ли и зам--<ик 
ВемааТ право да бидат избирани. во срок од 24 чаен »истрга 

В'* ја отфрли и затоа нрдн.Кш к'е ги и мрести п ••им мие .»ите го 
одделно решение Против ов'»а решение подносителите имчат 
Враво вм жалба до Република печата изборна коич -ија во 
срок од 24 часа од примањето на решението. Жалити може 

Ла се предаде непосредно на Република ноката изборна ко-
м и с и ј а или преко о к о л и н а т а ( г р а н к а т а реон с к и т ) и »Лорна 
Вом иси ја. Решението на Републиканската на*»1*». к о м и н а 
• конечно мора да се донесе во срок од 24 часа Фд примаа е-
1Ч> ва жалбата. 
1 Ако кандидатската листа нема никаква не дости, ни ели 
0вне Овда« отклинева, комисијата во ерак од 24 чаи» в е ја 

ОБЈАВУЕЊЕ НА ЛИСТИТЕ 

• ЧП. 23 к г ; и'м- » 

Околиската (градската, реонската).изборна комисија е 
должна благовремено.,да,Ја Отпечати или на друг начин умно-
жи и »гласи секоја потврдена кандидатска диета во потребен 
број приме,мш • к 

Огласот к'е содржи: . ... 
1. На »ив на ли-т чта доколку го има; 
2 Назив на изборна?'«, единица: 
3 Фамилијарно- и ро тено име. занимање, мест »живеење 

На.кандидатот и заменикот •,, 
Ако листата е здружуепа со неко.'«: друга кан ди датева 

листата, тоа во огласот видно треба да се и-такне/ 
Огласите на здружени кандидатски листи треба да, бидат 

ед побојте. 
К »мисијата к'е се погрижи најдолна кв пет дена прети 

денот на изборите да Ли тат сите кан ти татски диети ^печате-
ни или на друг начин умножени и изложени во сите места 

каде што к'е се одржат изборите, како в на секој взЛарччкн 
одбор на поедино и г р а ч к о место во изборната е-дв нина за 
*>У се достави потребен број примерци од огласите на сечија 
кандидатска листа за кандадатите, ков што се избираат во 
таа изборна единица. 

VI 

ИЗБОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

Чп. 24 

Република пек ата изборна комисија в; должна Да се но-
грижи да 'Ж »л нек ите (градските ре »наките) изврни компак 
бл-навремено го приготват И да го д »бијат-оп«»т <ПТ>>ЛАВ ма-
теријал (кутии, куглици и останала** материјал), 8одзЈн'а 
сметка на кија комисија што и е потребно. 

Републиканците избраа к »мисија м»же да задолжи пое-
дини ок »ли ок и (градини, реонски) изборни комнен* ками ла 
приготват в отпечатат сиот или еден лед од изборниот ма-
теријал. 

Секоја окот иска (градска реонска) изборна комисија а^л-
жна е благовремено да побара од РепублиКлнсмта изб.гн» 
к »ми -ија нужниот изборен материјал в доколку го аева алк 
вама неможе да го имотна . 
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Околиските (градските, ревиските) изборни комисии се 
Грижат за чувањето на сиот изборен материал за неговото 

'»благовремено досте ву ои,е преку месните односно градските 
или реонските народни одбори до избирачките одбори. 

Чп. 25 

Кутрите кои што к'е бидат од дрво или друг материал 
к'е се затвораат и отвораат со два разни кл>уча и к е бидат 

така направени да пуштањето па ку гл идите во нив не со гле-
да е не се слуша. 

На секоја кутија треба да биде обележен нејзиниот ре-
ден број. 

Обрасци за целокупниот изборен матертгал к'е били. из-
работени од Претседателството на Владата. 

VII 

ИЗБИРАЧКИ МЕСТА. ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ И ГЛАСАЊЕ 

Чл. 25 

Секој избирач може да гласа само еден пат. 
Избирачот гласа лично на избирачкото место и само за 

една <>л потврдените и објавените кандидатски листи. 

Чл. 27 

Ну ден <л а а изборите.. ца еден ден пред и. на е/.'€н след 
изборни. сечењето а давањето бидо на киков начин* на алко-
холни погалени е забранело. Оваа забрана к'е ја објават мес-
ците отпорно ! ра -м.-ките на.родни одбори на три дена ;,-<"• • . 
Ловите 

Чп. 28 

Избирачките »сок- биде но- најпогодно здание кое еа 
то« к'н го -одроји: месним 'тра•>•':.-Пкреонскиот) народен 
одбор. 

Во местата'впи и"маа! преку ДОО избирачи, гласањето к'е 
се арти на понек е избирачки 'места, кои што треба ла бидат 
Лее нп мос« апн и за изричите, во кој случај секое избирачко 
моег'-- мара очи носи -свој б р о ј -

Мн.-ннот (градовнот-, реонски«?) нарочен одбор к е го об-
јави избирачкото -место на уобичајен начин најмалку на 9 ле-
ни 'нм »ит на и-<- (»цит* ;г пее;'.-те кои 'илби начета му к'е 
гласаа-!. 

Т.<-иу кад• нт- мислата, се .мала ОКОЛИСКИ а иаб »риа ко-
м 'лоп ја може ла 1 м>ели на дне или и''»нек'е места е очинуат 
едно избирачко мо«-го. но но тој' случај несмеат ла би лат но-
не к'е ол ^00 . че лдруженн и е дно нали гк; чио место. 

Нп 29 

Не сик Ло шапе,. (га напорну м-и. породил тита инвалид-
ска .'[ОМО! ; !! •( Л (•"'<!. К''Д" ШТО бре јс"!' На И »бирачи (• 1»-Д 25 СИ 
формирана од,-но!пе поливачки миста. 

Чл 30 

Да секое и ( б и р а ч к о м е с т о к\> си п о е т и ц и и.чбирмчки одбор , 

состанеа од иретоечател и два члена Па претседател ат и на 
дната члена им се оиределуаг заменили. . 

Претседилелот. членовите и замениците на избирачките 
одбори за сите избирачки места но една изборна е'»и >чг.а ги 
поставке океанската (градската, ревиската) избива КОМИСИ-

ЈИ на предлог на месните (градските, реокисите) најитни од-
бори најдоцна на дне недели пред изборите. 

Чл. 31 

'На- поставениот претседател ћа избирачкиот ' одбие око-
ло скат* (градската, реонската) изборна '»•ми« и ^ • к е по 

даде на реверс а т о т за н а з н а ч у ј е , потшишан од претседа-
телот и од еден член на комисијата. 

Чп. 32 

Членовите на избирачкиот одбор како и претставителите 
на кандидатските листи и нивните заменици, имаат правз ла 

гласаат на избирачкото место, на кое што на денот па избо-
рите ја извршуаг својата должност ако поднесат увереше да 
се воведени во постојаниот избирачки список на своето место-
жито!ство. 

Тоа упере ње к'е се прикључи коп записникот ла •• ' --'та 
на избирачкиот одбор. 

Чл. 33 

Најдоцна, три дена пред изборите секој одделен к а с и -
ди,т може ла пријави иа околината (градската, реонската) 
изборна комисија по еден претставите.!! на својата листа и 
негов заменик за секое избирачко место. 

Претседателот на океанската (градската, реонската) из-
борна комисија или неговиот заменик, најдоцна за 48 часа к'е 
издадат .уверен,е за, секој црн јавен и летети вител и намените и 
еа тоа веднаш «'е го известат меснион (градскиот, реонскиот) 
народен одбор на секое оно избирачко место, за кое што к'е 
биде- одреден прелета вил ел. У нерешен' и.< : л.гно од. стра ич па 
околината (градската, реонската) изборна комисија к'е им 
служи на претставителите на листите, .односно па нивните 
заменици, како легитимација за нивното у ч е с т в у ј е во рабо-
тата на избирачките одбори. 

Чл. 34 

Месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор заедно се 
Избирачкиот одбор е должен да одреди во близината па из« 
бирачко'«) место згодно-место на кос што ирегтавптелше нг 
канли стоките листи јавно к'е ви изложат своите л и п и и из-
борни пароли, и к'е им го стави на расположение па претста-
вителите на листите најдоцна 4Р часа 'проди денот на избо-
рите. 

Чл. 35 

Спроти денот на изборите во з часот не пладне сите чле-
нови на избирачкиот одбор или нивните заменици к е се со-
станат во зданието, во кое што к'е се гласа и тук- ги при-
ема? од месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор коти-
т е со кључеви и потребниот број куглици, и остоји ниот изби-
рачки список, кандидатските листи и се пруго што е потреб-
но. Тие се должни да ги прегледаат нотните и ла се упатат 
во нивнава исправност. По тоа претседателот ке ги :?-.чк*у-
чи ку генче со два клуча и к'е ги за печати така, да устата 
иа кутији а бил:-, наполно затворена Едниот кл.уч к е го зе-
ме и ре тес.дождот и другиот кључ еден од членовите па изби-
рачкиот одбор. 

По тоа избирачкиот одбор на »иден и недвосмислен на-
чин им секоја гласачка куч ија к е ја постави определената 
кандидатска листа за која што к'е се гласа во таква кутија. 

Кутии те се поставу дт по оној ред по кој што се иотвр ле-
ци кандидатските листи, со тоа да кутните на здружените 
кандидатска .листи се поставуат една покрај друга но опој 
ред по .кој се потврдени листите и тоа на оноа место, кое в 
припаѓа иа онаа, од здружените кандидатски диети која е 
мег'у нив прва потврдена. 

До горните куги,и се поставуе една кутија без ознака на 
листа а кандидат („кутија без листа*'), во која а'е МОЈИМ де 
ги стават куглиците оние што не сакаат да гласат ни еа една 
кандидатска .писта 
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На сета таа работа имаат право да присаствуат и прет-
ставителите на листите, 

Чл. 36 

Кога избирачкиот одбор к'е изврши и припреми се што е 
потребно за гласање к'е состави за тоа записник во -два при-
мерка. Овој записник го потврдуат членовите на избирачкиот 
одбор и претставителите на листите ако се присутни. По гон 
к'е ги затворат прозорците, сите пр ис а ти и к*е излезат од гла-
саната соба, к'е ја заклучат и к'е удрат печат на вратата., а 
кључот к'е го земе претседателот на избирачкиот одб-р. 

Најпосле избирачкиот одбор к'е одречи стража која не-
прекинато к'е го чува зданието во кое што к'е бип« гласа-
њето 

Чл. 37 

На денот на изборите во 7 часот пред пладне СЈ собира, 
избирачкиот одбор во зданието каде што кЈе Ѕид е гласањето 
и тоа пред вратата на гласачката соба, која што к'е ја отво-
рат и ке влезат во два. Кога ке св уверат, .тека к«.иии • и ку-
глиците како и се друго е во ред составуат во два примела 
записник во кој што к'е се потврди најденото (»стојанис, 
след тоа к'е се отворат отворите на ќути ите па и тоа гс • се 
забележи во записникот. Тој записник ^'е го потпишат сите 
членови на избирачкиот одбор како и-приватните претстави^ 
тели на листите, а веднаш след тоа претседателот објнтуе да• 
се пристапуе кон гласање 

Чп, 38 

Претседателот на избирачкиот одбор V пмѕ • 'чши-
та на другите членови »а Одржуење на редот и мирот за вре-
ме на гласањето. Во случај на потреба претседателот к'е ба-
ра помош од народната милиција, која к'е дојде на изби ра-
лиштетО, и 1к'е стои под негово раководство 

Чл. 39 

Сите членови на избирачкиот одбор, односно нивните за-
меници, мораат да бидат присатии за сето време на гласа-
њето 

Ако претставителот на кандидатската листа го напушти 
игралиштето, 'изборите се продолжуат -бвз него. Тоа к'е се 
вабележи во записникот, 

Чп. 40 

Никој не смее да стапи на избиралиштето под оружје али 
со убојно оралне освен во случај предвиден во член 33 од 
овој Закон 

Чп. 41 

Во просторијата во која што к'е се гласа, гласачите вле-
|уат со ред, еден по еден но никогаш не поведе од 10 одеднаш. 

Чл. А2 

Секој избирач кога к*е влезе во просторијата, во која 
Што к'в гласа, пристапуе кон масата на избирачкиот одбор и 
Во тоа по поканета од претседателот мора гласно да го каже 
јсвојето фамилијарно и родено име и своето занимање, а во 
Местата, каде што има доведе избирачки места и каде што 
Ли вее. Претседателот к'е го легитимира избирачот или на 
Друг начин к'е го утврди неговиот идентитет. 

По тоа претседателот нотврдуе дали това лице е уведено 
во избирачкиот список. Ако најде дека е воведено, претсе-
дателот к'е го заокружи редниот број на тоа лице, каво 8нак 
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да в пристапило на гласање. Истовремено лицето, кое ШТЈ м 
води списокот на оние што веќе гласале, к'е го' мпише фа-
милијарно™ и родено име иа гласачот И бројот под кој Е ТОЈ 
заведен во избирачкиот список. 

После, претседателот му го објаснуе на избирачот начи-
нот на гласаното и му ја предава у л и ц а т а со која што к'а 
гласа, и го упатуе на местото каде што се врши гласањето. 

Чл. 43 

Во секое избирачко место освен оние лица, кои ипо се 
воведени во избирачкиот список на тоа избирачко ме^то, 
имаат право да гласаат и оние лица, што се затекле на ДАНО* 

на изборите надвор од своето местоживеење, ако на избирач-
киот одбор му поднесат уверење, детеа се запишани во по-

сто Ич пот И '(ки список на своето место® цветин и да тоа 
местожи-веење се даног'« во територијата па Народи 1 Репуб-
лика Маке до и ц'а 

Рие уверења се прилагаат кон записникот за гл а 'тч, 
а Ви ••ами »7 мпи.-.пик се констатира колку липа гласале иа 
тоа и г р а ч к о место вр* основа на такви уверења 

иколи-гкит« (граде,ките. реонските) изборни комисии 
издаваното и., такви уверења ке го означат во постојаниот 
из'и!'чч.ки ''*!ч^ок .Во случај да се избирачот на кого што му 
е т м ••(» тм1ѓ?р уверење појави да гласа на своето избирач-
ко м • • •. п ».ТЈ -.ед е 1а го врати издадедото му уверење кое 
шта во *пио »кот к'е се одбележи Во противен случај нема 
да му се дозволи да гласа. Вратеното уверење к*е ел прило-
жи «лн записникот работата на избирачкиот о.дбоо 

Мл. 44 

Претселателот и а и елен од членовите иа иабир 1чк,и»»т -1Д-
бор ке му каже да гекој избирач пред да го пушти да гласа 
која и чија кан I и I. мгк« анета ја-прете I аку ат гаражи. . : ку-
тии, а к'е му ја покаже и „кутијата без листа". Ако избира-
чот побара, поетсеДателот или еден член зд одборот к'е му ги 
пр »чете сите имиња иа кандидатските листи. Секој прета-

вител-на чистата или неговиот заменик има право да му ка-
же на избирачот одредената кандидатска листа и гласачка 
кутија на која политичка или друштвена организација при-
паѓа-. 

На избирачкото место е забранета секоја агитација за од 
редени диети а кандидат. 

Чл. 45 

Гласањето се цкши на овој начин; кога избирачи прими 
куглицата тој ја става во десната рака или во левата, ако не-
ма десна, па раката ја. затворуе и со така затворена рака при-
стапуе кон секоја кутија но ред и во секоја кутија ја завле-
чуе гака затриената рака. 

Куглицата к'е ја пушти во онаа кутија која и припаѓа 
на кандидатската диета односно на кандидатот ва к^го сака 
да го даде својот глас ол носно во „кутијата без Јѓиста". Кога ич 
бирачот и од после шата кутија к'е ја извади раката, тој 
пред сите к'е ја отвори така да секој може да види дека во 
неја нема век'е куглица.. 

За сето време додека избирачот го врши гласањето, прет-
седателот и членовите на избирачкиот одбор лазат да тој н® 
Ја премести куглицата во другата рака и Да не ја однесе со 
себе. 

Чл. 46 

Избирачот, кој што поради некаква телесна Мана не би 
можел да гласа на начин предвиден во претходниот член, има 
право да доведе оо себе пред избирачкиот одбор жице, 
што место него к'е гласа. 

Службен весник на НРМ 
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8а овоа избирачкиот одбор к'е донесе решение и к'е го 
Дови во ваДНОННЈКЈТ. 

Чп. 47 

Кога избирачот оврше со гласањето тој е должен да го 
напушти избкрвиштето. За избиралиште се смета зланието 
в неговиот двор. 

Чл. 48 

Избирачкиот ©двор неможе да му го опреми гласањето 
ца липе кое што е запишано во постојаниот избирачки спи-
сок. Ако векоЈ член на одборот, или некој претечи вител па 
листата има вешто да приговори, тоа к'е се внесе во записни-
кот. Ако некој избирач се пријави да гласа, а па негово име 
век'е некој друг гласал претседателот ве избирачкиот одбор 
к'е нареди да се внесат; во записникот неговото фамилијарно 
В роденото име, ванимаље и местожавеењето, но нема да го 

п у ш т и да маоа. 

Чл. 49 

Гласе љето трае непрекинато пред целиот лен. до 19 саа-
тот. Само во случај ва веред, ако пристапувањето на мнозин-
ството на избирачкиот одбор, можат избори (е да се прекинат 
додека редот ве се востанови. Повод за нередот и времето за 
кое што изборите морале да бидат прекинати се аабележуе во 
записникот. Во 19 часот се затворуе дворот в зданието, ако 
двор неме в викој пове«'« нема да се пуште внатре, но к « 
се допушти гласањето на избирачите кои што се затекнале 
во дворот или вр зданието. Ако гласањето поради нередот мо-
рало да биде прекинато повеќе од 1 за истото време к'е 
ое продолжи гласањето. 

Чл. 80 

За време на гласањето се води записник со сите факти 
важни за гласањето. Записникот се води во две примерка. 
Записникот мерат да го потпишат сите членови на избирач-
киов одбор Записникот го погнишуат в претставителите ве 
кандидатските листи во еко овие ве Св се потпишале, ва-
именикот важи без нивниот поспие. 

Секој член па одборот може во записникот да си го од-
дели извинето и да стави свои забелешки. Истото важи и за 
претставителите на листите. 

УШ. ГЛАСАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

Чл. 81 

На изборите за Народното собрание на Народна републи-
ка Македонија мож«т да гласаат сите оние лина, кои што на 
денот на распишувањето на изборите се затекнати во служба 
во водните единици, команди или установи на територијата 
в« Народна Република Македонија. 

Воените лица гласаат ва изби^лиштата на оние места 
во кои што се навода нивната единица, команда или установа. 

Воените лица пуштени од војска ва отсуство, одмор, бо-
ловање, опоравак ити. или се демобилисани можат да го вр-
шат своето избирачко при но на избиралиштнта во опеа место 
во кое што се на дент- на изборите наводнат и ако во тоа 
место не се воведени во избирачкиот список ако претходно 
му предадат на претседателот на избирачкиот одбор уверење 
од својата воена единица од кое Ли се видело ла се воведе-
ни во избирачкиот список на својата воена единица. 

Член 52 

Војните единици, команди или установи кои што согла-
сно чл. 23 од Сојузниов аакон за потврдите и мамените на 

Законот вл Лирнчките списоци водат в осто јани избирачки 
списоци на воените лица к"е состават најмалку на 20 дена 
но распишувањето на изборите в достават на околиските* 
(градските, реонските) изборни комисии, избирачки списоци * 
к'е ги известат на кои избирачки места к е гласаат воените 
лица. Околиската (градската, реонската) изборна комисија за 
тоа веднаш к'е ги извести избирачките одбори- Во сето оста* 
нато и за гласањето тка воените лица важат одредбите на ово/ 
Закон. 

IX. СВРШУЕЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО И УТВРДУЕЊЕ НА' 
ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ГЛАСАЧКИТЕ МЕСТА 

\ 

Чл. 53 

Кога ц е лиде свршено гласањето избирачкиот одбор к'е 
ги преброи неупотребените куглици и к е ги остави во од«« 
делио врек'нче кое што к'е го затвора в запечати. 

Чл. 84 

После овоа избирачкиот одбор го утврдуе вкупниот број 
на гласачите по избирачкиот список в но списокот на гла-
сачите. 

По тоа се пристапуе кон отварањето не кутните а броел 
љето на ку гли цит е но оној ред по кој што ќути ите биле по* 
ста пеци. 

Претседателот пред сите членови на одборот и пред при* 
ситните претставители н« 'кандидатските листи ги пребројав 
иуглиците по слепиот начин: кога к е изброи сто ги прелив« 
ва еден од членовите не одборот аа да ги преброи и тој а овоЈ 
ги предава иа п р е т с т а в н и о т не онаа кандидатска листа 
чии гласови се бројат ва да ги преброи по трети нат- Ако 
не е прифатев претставителот на кандидатската листа на к с 
ја што се бројат гласовите третото пребројуење к'е гп изврши 
третиот член на одборот или било кој друг п р с т а п и т е л . 

'Овоа се повторуе со секоја стотина Додека не бидат из-
броени сите куглици По тоа, веднаш во записникот се зани* 
шуе со зборон бројог на куглиците и името на кан тила тот аа. 
вог*) во теа кутија се гласало и колку куглици во и*« имало, 
односно колку куглици имало во „кутијата беа листа*. 

По истиот начин се пребројуат куглините и во останатите 
кутии и се утврду е бројот на ладените гласови Кога к е се 
сврши пребројуењето сито членови на одборот и присатните 
претставители на кандидатските листи го потпивнат зали* 
сникот. Под потписите к е го стават печатен на месниот (град* 
елиот, реонскиот) народен одбор. Записника се гоставуе во 
дв« примерка. Одвоени мненија и примедби за работата на 
одборот се дозволени-

На претставителите на кандидатските листи и« нивно 
барање може да им се издадат заверени преписи од за пи сни* 
Пите. Претседателот на и з р и ч н и о т одбор к'е прогласи јавно 
пред изборното здание колку која кандидатска листа односно 
кандидат добиле гласови, а колку „кутијата бев листа". 

Чп. 58 

Трите записници, избирачкиот список и списокот на гла* 
овчите се ставаат во одделен плик. кој што се за печату е со пе-
чаг1»т на меси исп (градскиот, реонскиот) народен одбор и 
»дрогира до океанската (градските, реонската) изборна коми* 
сија Овој плик к'е остане на масата на избирачкиот' одбор, 
Откако овоа к> сврши одборот к'е излезе од избирачката со* 
ба к'е ја заклучи по истиот начин како и минатиот ден и к * 
постави ст(»ажа за да ја чу ва непрекинато себати во која гпто 
се оставени изборните акти, а клучот од собата «'е го чув* 
претседателот ка ј себе. 

Службен веснин на НРМ 
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Таа ноќ' поставената стража никого нека да пушти во 
евда соба под никаков изговор. 

Мп. 58 

У три ната но Гласањето во 7 часот пред пладне бите чле-
нови на избирачкиот одбор се состануат пу»ед вратата на из-
бирачката соба јв отвору^ в влегуат во неа Откако се увери 
дека е се овака како е било оставено, тоа записнички го кон1-
стажираат. По тоа. взборниот материал го враќ аат на месниот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор в зи наат од него ре-
верс. После тоа претеедатлот к'е го земе пликот адресиран 
до околиските (гралокати, реонската) взборна комисија, за да 
Го предаде лично на комисијата Со него имаат право да трг-
аат в претставителите ма кандидатските листи или нивните 
каменици. 

Чп. 57 

Ако на денот на изборите гласањето не се -изврши на ед-
еп или поведе избирачки места, околи ната (градската, реон-
ската) изборна комисије к'е одреди гласањето на тие места 
да се изврши идна га недела. 

Ако околиските (градската, реонската') изборна комисија 
при утврдуењето на резултатите од гласањето утврди непра-
вилности на поедини избирачки места во текот на гласањето. 
Вон што им«ле влијание на резултатот на, изборите во таа 
Изборна единица, в е ги поништи вторите во тие избирачки 
Веста и к'е од ре ли поновио гласање за и ига га недела. 

Ако е потребно да се извршат поновни "избори во целата 
взборна единица или на повеќ е од половината и »бирачки 
Вкпа. решението еа тоа го донесуе Република неки га изборна 
Вом и си Ја. 

И во трите случаи месниот (градскиот, реонскиот) наро-
ден одбор е должев благовремено да објави кога и дека к е се 
ваврши повторното гласање. 

X. УТВРДУЕЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО 
ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

Чп. 58 

Околиската (градската, реонската) изборна комисија врз 
основа ни изборните акти кои што ги примила од избирач-
и н е одбори го утврдуе резултатот на изборите за народни 
Пратеници одделно за секоја изборна единица на своето под-
рачје. а нарочно колку гласови д^>биле одделивте кандидат-
ски листа; волку здружените кандидатски листи а колку ко-
ја од последните поодделно има добиено гласови, а колку 
власови добила „кутијата без листа". 

Истовремено околиската (градската, реонска) изборна ко-
нвои ја го утврдуе вкупниот број на дадените гласови во сите 
изборни единици од своето подрачје. 

Ако се најде разлика меѓу гласовите по списокот на гла-
сачите ве гласовите по кут липите важи резултатот на гласа-
ните према кубанците. 

Чл. 59 

Во една изборна е д н а н а се смета ва избран пратеник 
кандидатот на онаа лњгта, која што во таа единица добила 
релативно мнозинство гласови то ест која што добила најго-
лем број гласови. . 

Ако во истата изборна единипа ИМАЛО една или повеќе 
адруженв кандидатски листи, мандатот се додедуе ва овен 
листа, која ипо како целина добила најголем број гласови ва-
па ју кандидатите на таа здружена листа се смета за избран 
Пратеник оној кандидат кој што меѓу нив добил најголем 

број гласови. Ако две вли поввк'е кандидатки листи здру-
жени под заеднички назив, кои што како целина учеотвуеле 
крв доделувњето ва мандатот, постигнале еднаков број гами 
оови, со жрепче ке се одреда па воја од тие листи к'е при-
падне мандатот. Исто така со жрепче к е се одредуе кому к'е 
припадне мандатот и гогај кога два и поведе кандидати од 
една здружена кандидатска листа добиле еднаков број 
гласови. 

Ако две или воведе поодделни лцет или поодделни в 
под заеднички назив здружени листи добиат еднаков број 
гласови в пореди тоа не може да се утврди кој кандидат е 
избран. Република ноката изборна комисија к е одреди за таа 
избореа единица за идната недела нови избори. 

При утврдуењето на релативното мнозинство и при до* 
делуењето на мандатите не се аемаат во обвнр гласовите пад-
нати во „кутијита беа листа". 

Чи. 60 

©колската (градската, .реонските) изборна комисија к'е 
им издава уверење из избраните народни пратеници. Увере-
њето го поти и шуат претседателот и сите членови на набор* 
ната комисија. 

Уверенога се предаваат на избраните пратеници непо-
средно или преку околискиот (градскиот, реонскиот) наро-
ден одбор. 

Чп. 51 

Око. ше ката (градската, реонската) изборна комисија еа 
својата работа води од те,»ен записник за изборот на секоја из-
борна единица во кој што ке биде воведено се што пропи-
шу е чл. 59 став 1 од овој Закон како и тоа кој ки идила г е 
избран за народен пратеник в во каков број на гласови. 
Исто гака составу е и општ »а и иси нк во кој што ке бидат на 
видени резултатите од иаборигеи имин.ага на избраните 
пратеници во сите и*борни »»диници од нејзиното подрачје. 

З^ниониците ги пори и шуат сите членови на комисијата. 
Секој член има право ла т а в и своја забелешка или да го Од-
вои своето мнение Тоа вето важи в ва претставителите на 
кандидатските листи. 

Чп. 82 

По свршената работа околината (градската, реонската? 
изборна комисија к'« објави на огласната табла на околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор Колку кој« од кандидат-
ските листи за односна га изборна единица Добила гласови« 
колку гласови добила „кутијата без листа" в ков од канди-
датите и за ко;а изборна единица се огласу* за народен пра«' 
тепиќ. Тоа к е биде соопштено на сите месни народни одбори 
на геригоријша на околиските изборна комисија, ва да 10 
објават на уобичаен начин во сите неона. 

Чл. 83 

Веднаш после утвр.дуењето на изборните резултати по 
изборните единици, претседателот или некој друг член на 
око »и ска та (градската реонската) изборна комисија ги носи 
в предава на Република никита изборна комисија сите изборни 
акти Претставителите на кандидатите имаат п|>аво да го 
придружува 

За примопредавањето на изборните актови Репу5лшин-
ската изборна комисија еоставув одделни записници-

Чл. 64 

Доносителите на кандидатските листи најдоцна даг Дв* 
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на пред изборите можат да ирија пат па океанската (градска-
та. реонската) изборна комисија по два претставители па сво-
јата кандидатска листа кои што имаат право л а присаствуат 
Во работата па околината (градската, реонската) изборна ко-
мисија, 

ХГ. РАБОТАТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

Чл. 65 

Угра пата но свршените избори се оостануе Репу бл шпан-
ската изборна комисија. Таа по сопствена иницпатпва или по 
желба врз основа на примените изборив акти к'е ја провери 
законитоста на работата Но извршените избори, и до колку 
најдо да има неправилности по спроведувањето на изборите 
к'в постапи по одредбата на чл. 67 на овој Закон. 

Чл. бб 

За целата своја работа Репу бл шпанската изборна комиси-
ја води записник. Нарочпо во записникот к'е биде наведено 
колку биле сите кандидатски листи, кои лица биле кандида-
ти, колку износот сите гласови што ги добала секоја канди-
датска листа, колку изнесат гласовите паднати во „кутијата 
без листа" и кои од кандидатите се избрани ,за пратеници. 
Записникот к'е го потпишат сите членови на комисијата но 
секој има право да го оддели своето мнение и да СТОБИ при-
медби. Тоа важи и еа претставителите на листата, 

Чп. 67 

* По свршувавте на работата, Републиканска^^ изборна 
комисија составуе извештај за Народното Собрание, кој што 
го праќаат на собранието заедно со сите изборни акти. Сво-
јот извештај Републиканската изборна комисија го објавув 
во „Службен весник на Народна Република Македонија" • 

ХИ ЖАЛБИ И ПОПЛАКИ 

Чл. 68 

Против неправилноста во текот на изборите кадо и про-
тив неправилноста во работата на избирачките одбори, изби-
рачите од односната изборна единица, кандидатот и неговиот 
заменик како и политичките и друштвените Организации 
имаат право на жалба до околината (градската, реонската) 
изборна комисија во срок од три дена од денот на изборите. 
Против неправилностите во работата на околината (градска-
та, реонската) изборна комисија избирачите од односната 
изборна единица, кандидатот и неговиот заменик, како и по-
литичките и друштвените организации имаат право на жал-
ба до Репу бл и капената изборна комисија во срок од три де-
на од денот кога околиската (градската, реонската) изборна ко-
мисија. го објави резултатот од изборите по чл. 62 на овој Закон. 

Чл. 69 

Против неправилности во текот на изборите илл во (са-
ботата на изборните комисии избирачите од односната из-
борна единица, кандидатот и неговиот заменик радко и поли-
тичките и друштвени™ организации имаат право да подне-
суат поплаки до Народното собрание на Народна Република 
Македонија преку Рену ближио ката изборна комисија. 

Народното собрание ги р а з м е н е овие поплака во п .ил 
на верификационата постапка. 

ХИ! ПОПОЛНУЕЊЕ НА УПРАЗНЕНИ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА 

Чл. 70 

Ако се истиште мандатот на еден пратеник заради ке-
достатен на условите за уживаше избирачко право к е се по-
вика за пратеник неговиот заменик. Исто тана к е се постан« 
ако избра пи от пратеник умре или на друг начин му преста« 
на мандатот. 

Во случај да нема ни заменик на пратеникот или тој не 
може да биде повикан на местото па пратеникот како и во 
случај на пошпитуење мандатот заради неправилности на 
изборната работа поради кои што се смета да кандидатот не 
е избран к'е се извршат пови избори во таа изборна единица. 

Дополнителни избори за упразнени пратенички места ее 
вршат по одредбите на овој Закон. 

XIV. КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 71 

К'е се казни по овој Закон: 
1. Кој било на кој начин спречи другото да го употреби 

своето избирачко право или да ја изврши должноста по овој 
Закон; 

2. Кој со сила или закануен>е го принуди избирачот да 
гласа за една кандидатска листа или ов*® да .ја потпише или 
да со одрече од потписот; 

3. Кој со поткупував д е ј с т в у е на избирачот да глас« за 
една кандидатска, листа или оваа да ја потпише или д« се 
одрече од потписот; 

4. Членовите на избирачкиот одбор, кои што злоупотре-
бувани го своето положение вршат натиот и по било каков на-
чин дејствуат на слободата на избирачот во поглед употре-
бувавте на неговото избирачко право; 

5. Избирач кој гласа или се обидуе да гласа повеќ е од 
еднаш во време на едни избори; 

6. Кој место друг или под негово име се оп ид ус да гласа; 

7. Кој било на кој начин ја повреди тајноста на гласањето; 

8. Кој физички нападне на избирачкиот одбор; на избор-
ната комисија и на некој од. нивните членови, или на прет-
ставителите на листите, или на било каков друг начин пречи 
на избирачкиот одбор или на изборната комисија; 

9. Кој дојде на и з б и е л иште под вражје или со оралне 
употребливо за тепање, освен за случај кога претседателот 
на избирачкиот одбор побара помош од надлежните органи 
на државната власт. 

10. Кој намерно повреди, уништи или однесе каков и да 
било документ од изборите или каков и да е предмет кој слу-
жи за изборите или го промени бројот на гласовите со дода* 
вање, одземање или на друг начин; 

И . Стражар кој е одреден за чување на изборното здание 
односно на просториите ако допушти да некој стори некои 
од делата наведени во претходната точка; 

12. Кој ја преиначи кандидатската листа без да биде 
огласен, след како подносителите век'е ја потпишале; 

13. Членовите на избирачкиот одбор ако допуштат да 
илјаса некој кого што го нема во постојаниот избирачки список 
или пошто век'е гласал и свесно допуштат да <некој гласа 
лажно на гуг'о име, ако без оправдани причини го скусат или 
продолжат времето за примање на гласови, ако без оправдан* 
причини го сменат местото на гласањето кое што век'е било 
одредено и објавено; 

14. Членовите на избирачкиот одбор на кој што е саоп* 
ин е. да се одредени на овие должности, ако недојдат ве 
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&пределенОто време и на одреденото место за вршеше на долж 
»оста, а неможат да го оправдаат своето отеаетвве или без 
Оправдани причини ја напуштат својата должност .или отка-
жат да го потпишат записникот за изборната работа; 

15. Кој го води намерно неисправно изборниот записник 
или врши во него поправки или додатоци след како е век'е 

Потпишан; 
16. Кој без потпис на претседателот на избирачкиот од-' 

бор нареди или без наредба доведе оружана сила на изби-
^ралиштето; 

17. Органот ма власта кој што ги повикуе граѓаните на 
одговорност за гласањето на изборите по овој Закон, или од 

- нив бара да кажат за кого гласале; 

18. Кој направи каква друга злонамерна повреда на про-
писите од овој Закон во колку за овоа не се казнуе во идниот 
.член. 

За дела од овој член сторителите ке се казнуат спрема 
тежина?« на делото; 

1. Со парична казна до 20.000 динари 

2. Со лишение од слобода. 

Покрај казната лишевме од слобода, може едновремено 
да се изрече и парична казна. 

Во потешки случаи може покрај наброените казни да се 
изрече и губиток на граѓанските права. 

Чл. 72 

Ке се казни со парична казна до 5.000 динари или со жз-
правителна работа до 6 месеци: 

1. Кој се држи непристојно при гласањето или след како 
Гласал односно след како се утврди дека не е внесен во по-
стојаниот избирачки список, а по опомена на претседателот па 
избирачкиот одбор сака да го напушти зданието во кое што се 
Гласа. 

2. Кој го навреди претседателот на избирачкиот одбор или 
веко) од членовите на избирачкиот одбор. 

Чл. 73 

Ако еа делата предвидени со овој Закон, друг закон прс-
пвшуе потешки казни, обвинетиот ке се казни по тој закон, 

Чл. 74 

За кривичната постапка по овој Закон надлежни се 
околиските судови. Постапката се покренуе по пријава на кое 

'било лице или службена должност. 
Надлежниот околиски суд должен е по делата од овој 

Закон брзо да донесуе пресуди, односно да ја прекину« постап-
ката. 

Против пресудата (решението) на околискиот суд мож«з 
Да ее аодзде жалба до надлежниот окружен суд во срок од 

8 дена од примањето пресудата (решението). 

Чл. 75 

Сите кривици од овој Закон извршени на. денот пред из-
борите и на самиот ден на изборите, избирачкиот одбор ке ги 
Имесе во својот записник со означуење имињата на обвинетите. 

Околината (градската, реонската) изборна комисија след 
како е сврши својата работа, врз основа на записникот сите 
фие кривици ке ги достави на надлсжниот суд> за да се по-
крене кривична постапка 

XV ЗАКЉУЧНИ ОДРЕДБИ 

Чл. 78 

Сите документи, кандидатски листи, жалби, поплаки 
други преставки по овој Закон како и сите работи пред судо* 
вите и другите државни органи во смисол на овој Закон со' 
ослободуат од плаћане на државни такси. 

Чл. 77 

Се овластуе Претседателот на Владата да издава напа?-* 
ствија за приложуењето на овој Закон. 

Чл. 78 

Овој Закон влегуе во сила со денот на неговото објаву* 
еЈ2>е во „Службен весник на Народна Република Македонија"* 

У Бр. 10, 2 јануари 1948 година, Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар. Претседател* 
Крсте Црвенкоски, е. р. Богоја Фотев, е. ^ 

59 
Врз основа на чл. 24 од Законот за Народната милиција 

нрспишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА И Н ДУСТРИСКО-ЗАВОДСКА 'НА-
РОДНА МИЛИЦИЈА 

Чл. 1 

Индустриско-заводска народна милиција се оснива во 
индустриски претпријатија, заводи и установи со цел на не-
посредно и непрекинато обезбедуење на тие претпријатија, за^ 
роди или установи. 

Чл. 2 

Индустриско-заводска народна милиција се оснива со реше 
ние на Минис1ерог на ина грешиш е работи на Народната Репу-
блика Македонија во согласност со управата на прегори јагнето, 
заводот или установата. Предлог за оснивање индуегриско-за-
водска народна мил иди ја ич/шегу е управата на претпријатие-
то, заводот или установа га. Ако управата на претпријатието^ 
заводот или установата не поднесе таков предлог, а со оглед 
важноста на претргаа нето, заводот или установата за народ-
ното стопанство постои потреба за оснивање, индустриско^-
водена народна милиција, Министерот на внатрешните работи 
после совегуење со директорот на прегнрија тие го, заводот или 
установата, донесуе решение за оснивање индустриско-зааод-
ска народна милиција.; 

Чл. 3 

Во решението за оснивање индустриско-заводска народна 
милиција се одредуе: 

а) бројната состојба на индустриско-заводската народа« 
милиција во одвоеното претпријатие, завод или установа; 

б) дале стражата ке биде постојана в непрекината; 
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в) еден нејзин припадник, кој непосредно к е раководи 
^о единицата иа индустриско-заводската народна милиција; 

г) непосредната околина на пре1 при јагнето, заводот или 
установата, која што ке биде под контрола на индустриско-^ -

водената народна милиција; в 

д) обим на обврските иа претпријатието, заводот или уста. 
ковата односно снабдувавте и одржуењето на индустриско« 
ѕаводската народна милиција. 

Бројната состојба на индустриско-заводската народна ми. 
Опшија се одрвдуе со оглед значајот и големина™ на прет-
пријатието. заводот или установата, непосредната околина која 
се контролира од индустриско-заводската народна милиција 
• состојбата на безбедноста на односниот, крај. 

При одредуењето на непосредната околина, која ке биде 
ПОД контрола на индустриско-заводската народна милиција ке 
се земе во оглед конфигурацијата на теренот, близината на 
станици на општата народна милиција в степенот на потребата 

еа обезбедував на претпријатието, заводот или установата. 
Во претпријатија, заводи или установи, каде што инду-

стриско« заводската народна милиција брои над 7 припадника. 
Министерот на внатрешните работи може да назначи еден при-
падник на општата народна милиција за командир на односната 
единица на индустриско-заводската народна милиција. 

Чл. 4 

Единицата на индустриско-заводската народна милиције 
е организирана сходно начелата за организацијата на станиците 
на народната милиција. 

Чл. 5 

Своите задато ци индустриеко-заводската народна мили-
ција ги извршне на подрачјето на претпријатието, заводот или 
установата и контролира нивната непосредна околина. Покрај 
аадатокот за обезбедува на претпријатието, заводот или уста-
новата индустриско-зааодската народна милиција! врши на 
подрачјето на својата надлежност и должностите на општата 
народна милиција. 

Чл. б 

Индустриско-заводската народна милиција е еднообразно 
униформисапа и вооражена формација. 

Чл. 7 

Униформата на припадниците на индустриско-заводската 
народна милиција е по боја сива со отворено молер егализир 
В се состои од: капа (титовка), шинел, блуза, панталони и 
ЦЈкули. Н Е Ј З И Н И О Т крој е ист како и на униформата на општег* 
народна милиција, со таа разлика, што латиците на б л у е т е и 
шннелите имаат облик на ромбоид со страници 3 X 6 см. Цо-
кулите се исти како • кај припадниците на ошшата народна 
милиција. 

Припадниците иа индустриско-заводска народна мили-
ција носа« на левиот ракав од шинелот и блузата во висина 
на машината значка во облик на запчаник од метал жолта 
боЈа, на чиЈа средина се навог'а петокрака звезда црвена боја. 

Чл. 8 

Вооражуењето на индустриско-ѕаводската народна мили-
вија е« врши ио ироинсше за вооражуење на општата народна 
милиција 

Со оражјето и муницијата се задолжуе лично припадне« 
кот на нндустриско-заводската народна милиција на кого се 
поверени. 

Поарчената муниција припадникот на нндустриско-завод" 
ската народна милиција ја правда преку надлежниот шеф на 
управата на народната милиција. 

За уиропастуење или неоправдано оштетував на оражјето 
како и за неоправдано арчење на муниција, припадникот и« 
индустриско-заводската народна милиција одговара дисци-
плински и е должен да ја надокнади штетата по прописите 
кои важат за општата народна милиција. Во тој поглед инду« 
стриско-заводската народна милиција направо е подредена на 
надлежниот шеф на управата на народната милиција. 

Чл. 9 

Припадникот на вндуетриско-заводската народна мили-
ција носи оражје само во времето на вршење службена долж-
ност и може да го употреби оражјето само во случаи предви-
дени во чл. 14 од Законот за народната милиција. 

Чл. 10 

Службата за обезбедуваа на претпријатието, заводот или 
установата индуетриско-заводската народна милиција ја врши 
под раководството на директорот на претпријатието, заводот 
или установата. Во вршењето на своите задатоцц индуотриско-
»аводската народна милиција постапуе согласно правилан про-
пишани за вршење службата на општата народна МИЛИЦИЈИ. 

До колку во вонредни случаи индустриско- заводската 
народна милиција не би била достаточна за ичвршуеже на 
своите зада (оци најблиската единица на општата неродна ми-
лиција е должна да и укаже помош. 

Чл. 11 

Во вршењето на своите задатоци индустриско-заводскзта 
народна милиција стои под контрола на шефот на отсекот, 
односно началникот на одделението на внатрешните раѓипи 
при извршниот одбор на околискиот или градскиот народен 
одбор. 

Надлежниот шеф на управата на народната милиција дол-
жен е да ги обиколуе сите единици на индустриско-заводсќага 
народна милици Ја во исти временски ' р а с т о п и Ја како И ста-
ниците на народната милиција. Тој е должен да забележените -
недостатоци во работата на индустриско-заводската народна 
милиција ги соопштуе на директорот на претпријатието, заво-
дот или установата и да му иредложуе мерки за нинното ог-
странуење. До колку недостатоците не можат да се отстрана«: 
по таков начин тој е должен да предложи на надлежниот шеф 
на отсекот, односно началникот на одделението на внатреш-
ните работи што треба да се превземе за да би индустриско^ 
заводската народна милиција ја вршела даоЈата должност, во 
склад со поверените в задатоци. 

Чл. 12 

Индустриско-заводската народна милиција ги ертан д о л * 
ностите на општата народна милиција по напатствија и под 
контролна на шефот на упрана1а на народната малин*)*. За 
повредив на овие должности припаднавте па н а д у о реско-
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заводската вародва милиција одговарат дисциплински на над-
лежниот орган на »»»грешните работи по дисциплинските про-
веев кои важат за општата народна милиција. 

Чл. 13 

Стручното оспособуење и вежбите припадниците на ин-
дустриско-заводската народна милиција тв вршат под раковод-
ството на командирот на територијално надлежната станицз 
ва народната милиција. Шефот на управата на народната мили-
ција може да определи и друг начин за стручно оспособување 
в вежбање на припадниците на индус!рнско-заводснага на-
родна милиција, ало това го бзра интересот на службата. 

Стручното оспособување и вежбите припадниците на инду-
стриско-заводската народна милиција ги вршат по програмо! 
В нланп кој кг го пропише Министерот на внатрешните рабош. 

Кога со стручното оснособуење и вежбите непосредно 
|Лио»ч< лр м< ман9«к>1 на сг* чшјгз ка нао<д-/«м »/.»/.ици;з к^и 
др^ѓ е др*1ден (фич^дник на -милта«* нарди" милаима п т у -

риско-чаволска га народна миливија за гозт аре.1? Ј Т О В - П . Д 

»егона команда, а нејзините припадници одг јв ша»1 дисциплин-
ски по прописите кои важат за општата народна уилипија. 

Чл. 14 

Со цел .да се спречи појавата на неред или да се воста-
нови еек'е нарушениот ред ао ире т р н ја тето , заводот или 
установата, како и во случаи на вонредна опасност, шефот на 

'отсек«* односно началникот на одделението на внатрешните 
работи одреду«' да непосредното командуење над индусгриеко-
ваводската народна милиција го превземе шефот на упр »вата 
ва народната милиција односно командирот на најблиската 
станица на народната милиција. 

Чл. 15 

Ако во непосредната околина на претпријатието, заводот 
ели установата јавниот ред и мир е угрожен во поголем раз-
мер. шефот на отсекот односно началникот на одделението на 
виа греш ни те работи при извршниот одбор на околискиот или 
градскиот народен одбор може да нареди, да се припадниците 
на индустриско-заводскага народна милиција употребат за оси-
гурувале безбедноста и надвор од својата територијална над-
лежност. но само до колку со това не се изложуа« на опасност 
објектите на лретнрн ја мето, заводот или установата. За секој 
»еков случај органот на внатрешните работи должен е да го 
извести директорот на претпријатието, заводот или установата. 

Чл. 16 

Во случаите ва чл. 14 и 15 од овој Правилник индустрии 
^во јводската народна милиција влегуе во состав на опипа га 
Народна милиција и службата ја врши по наредба на претпо-
ставениот старешина по прописите кои важат за општата на-
родна милиција. 

Припадниците на индустриско-заводската народна мили-
ов ја во овој случај одговарат дисциплински и кривично по 
Прописите кои важат за општата народна милиција. 

Чл. 17 

Првпадввцвте на индустриско-за водената народна мили-

ција се службеници на односното п р е т р г а м е , завод или 
установа и имаат право на прииадлежносги по Правилникот 
ва (^надлежности на припадниците Ва индусгриско-заводската 
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народна милиција, (^надлежностите на Ветите паг^т на терет 
ва односното претпријатие, завод или установа. 

Чл. 1« 

За припадник на индустриско-заводска народна милиција 
може да биде постанемо лице кое што, ги исиолнуе условите 
на чл. 38 од Законот за најдолната милиција со таа разлика 
што на припадници на индусгриско-ззвоаска народна милиција 
можат да бидат поставени и лица ло-старв од 30 Години ако 
пред тоа биле на служба во општата или индусIриско-завод-
ска га народну милиција или служиле но единиците на КНОЈ 
или како подофицери во Ј. А., или биле чувари на претпријатие,) 
завод или установа. 

Чл 19 

Примање во служба на индустриско-заводска народна 
милиција се врши врз основа иа конкурс, кој што го распишуе 
пре гм ри ја тие го, з тв >дог или услован* . Решение за прием во 
службата донесуе директрот на пре шри јагнето, заводот или 
установата во согласност со Министерот на внатрешните ра-
боти. 

Чл. 20 

Управата на претпријатието, заводот или установата ке 
•направи договор служба со припадникот на индустриско 
заводската народна мн линија кој е примен на служба. Покрај 
о с т а в и ш е услови, со договорот Ке- се определи и обвезниот 
ср« к за служење ио индус триено-заводска га народни милиција,, 
ас ј не може да биде по краток од две години. 

Чл. 21 

Лице кое што биде примено во индустриско-заводската 
народна милиција ири етануењето на должност "полага пред 
лио»'кгор<п на претпријатието, заводот или установата и пра-
тениот на управата на народната милиција пропишаната 90 
чл. 45 од Законот за народната милиција клетва. 

Клетвата се поножуе усмено и за положената клетва се 
составуе записник во два еднообр-зшв примерка. Текстот на 
клетва та се у пишуе во записникот. Заколна тото лице ги пот-
пишуе обага примерка на записникот, а неговиот потпис го 
аанеруат директорот на претпријатието, заводот или устано-1 

вата и пратеникот на управата на народна милиција. 

Едниот примерок на записникот се чува во управата на 
претпри |31 нето, заводот или ус т о н а т а , а другиот примерок 
се нриложуе кон списокот на припадници (е на нндуетрнско-за-
водекага народна милиција, кој е* чува по управа га на народ-
ната милиција на надаежиио! отсек (одделение) на ена у ш -
ните работи ири и^ршниот одбор на односниот околиски или 
градски народен одбор. 

Чл. 22 

За престанокот на службата на припадник на индустри-
ско- заводска народна мил мин ја дирек! оро I ва пре т р и ј а мето, 
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заводот или установата може да донесе, решение само ако за 
това добие претходна согласност од Министерот на внатреш-
ните работи. Министерот на внатрешни!е работи може и сам да 
превзем«»*шиииЈатива да се донесе решение за престанок на 
службата на припадник на индустриско-заводека народна ми-
лиција, ако се исполнети законските услови поради кои слу-
жбата мора да престане или ако припадникот на индустриско-
заводската народна милиција се покажал неспособен или не-
подходен за служба. Во тој случај Министерот на внатрешните 
работи ке постигне согласност со директорот на претпријатието, 
заводот или установата за престанок на работата на односниот 
припадник на индустриско-заводската народна милиција. 

Чл. 23 

Снабдуењето и оста.чалите разноски за издржуење инду-
стриско-заводската народна милиција паг'ат на терет па прет* 
пријатието, заводот или установата. 

Под разноски за снабдуење се подразбират разноси« за 
'набавка на оражје, муниција, униформа, алишта, цокули и 
[друга спрема на припадниците на индус!риско-заводската на-
родна милиција погребни за вршење на службата. 

Чл. 24 

(претпријатието, заводот или установата е должно да 
обезбеди или изгради и одржуе потребни простории за сместу. 
ење на оние припадници на индустриско-заводската народна ма 
линија, кои мораат да бидат непрекинато ирисагни поради вр-
шење на службата, како и потребниот број на с т р а ж њ и ц и 
околу објектите кои се обезбедуат. 

Просториите за сместуење на постојаната стража треба 
да бидат уредени по углед на станиците на народната милиција 
и снабдени со потребен број кревет со ное тели. 

Ако во претпријатието, заводот или установата нема 
менза за исхрана на работници^ и службеници^, зградата 
за сместуење на постојана^ стража мора да има и простории 
за кујна. 

Чл. 25 

Овој Правилник влегуе во сила со денот на објавуењето 
му во „Службен весник на НРМ". 

IV Бр. 1942 од 24 јануари 1648 год., Скопје. 

Министер на внатрешните работи на ПРМ* 
Це. Узуновскн, е. р. 

С о д р ж и н а : 

Ре?, бр. Стр. 
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