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Член 3 

Право да избира и да биде избран за член на совет има секој државјанин 
на Република Македонија кој има 18 години живот, има деловна способност и е со 
постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје каде што се вршат 
избори. 

Право да избира и да биде избран за градоначалник има секој државјанин 
на Република Македонија кој има 18 години живот, има деловна способност и е со 
постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје каде што се вршат 
избори. 

Член 4 

Се гарантира слободата и тајноста на гласањето. 
Никој не смее да го повика граѓанинот на одговорност поради гласањето 

ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал. 

Член 5 

Функцијата член на советот и градоначалник е неспојлива со функцијата 
претседател на Република Македонија, пратеник, претседател на Владата на 
Република Македонија, министер, судија на Уставниот суд на Република 
Македонија, судија, јавен обвинител и други носители на функции кои ги избира или 
именува Собранието на Република Македонија и Владата на Република 
Македонија, вработените на стручни и управни работи во органите на државната 
управа и во управните органи на општината, односно Градот Скопје. 

Неспојлива е функцијата градоначалник и функцијата член на советот. 
Припадниците на вооружените сили на Република Македонија, 

припадниците на униформираниот дел на полицијата на Република Македонија, 
овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи и во 
Агенцијата за разузнавање не можат да бидат предложени и избрани за член на 
совет и за градоначалник. 

Со денот на верификацијата на мандатот на член на совет и 
градоначалник на носителите на функцијата од ставовите 1 и 2 на овој член, 
функцијата им престанува. 

Член 6 

На дејствијата, актите, поднесоците и другите списи во врска со 
спроведувањето на изборите за членови на советите и за градоначалник не се плаќа 
такса и сите дејствија во изборната постапка се ослободуваат од плаќање на сите 
видови данок. 
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II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 7 

Редовните избори за членови на советите и за градоначалник се 
одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, најрано 90 дена, а 
најдоцна 60 дена пред истекот на четиригодишниот мандат. 

Редовните избори за членови на советите и за градоначалник ги 
распишува претседателот на Собранието на Република Македонија. 

Подрачјето на општината, односно градот Скопје за избор на членови во 
советите и за избор на градоначалник претставува единствена изборна единица. 

Актот за распишување на изборите се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Со актот за распишување на изборите се определува денот од кога 
почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејства и денот на 
одржувањето на изборите. 

Од денот на распишување на изборите до денот на изборите не може да 
помине повеќе од 90 дена, ниту помалку од 60 дена. 

III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 8 

Органи за спроведување на изборите се: општинските изборни комисии, 
изборната комисија на град Скопје (во натамошниот текст: изборни комисии) и 
избирачки одбори. 

Изборните комисии ги именува Републичката (државна) изборна 
комисија за време од четири години и се составени од претседател и четири членови 
кои имаат свои заменици при што двајца членови се од опозиционите партии кои на 
последните избори за пратеници оддржани во 1994 година освоиле, најмалку 5% 
гласови од избирачите кои гласале, а двајца од партиите на позицијата. 

Изборната комисија има и секретар кој не е член на изборната комисија. 
Именувањето на изборните комисии, Републичката (државна) изборна 

комисија го врши во рок од 15 дена од денот на распишувањето на изборите. 

Член 9 

Лица за членови на изборните комисии и нивни заменици, до 
Републичката (државна) изборна комисија предлагаат политичките партии, во рок 
од десет дена од денот на распишувањето на изборите. 

Доколку политичките партии не дадат предлог во рокот утврден од став 1 
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на овој член, членовите на изборната комисија и нивните заменици ги предлага 
претседателот на изборната комисија. 

Претседателот на изборната комисија се именува од редот на судиите на 
основниот суд, кој го покрива подрачјето за кое е основан, а секретарот на 
изборната комисија треба да биде дипломиран правник. 

Во општини во кои нема избирачи дипломирани правници секретарот не 
мора да биде дипломиран правник. 

Член 10 

Избирачките одбори ги именува изборната комисија најдоцна 15 дена 
пред денот определен за одржување на изборите и се составени од претседател и 
двајца членови кои имаат заменици. Кандидати за членови на избирачките одбори 
предлагаат политичките партии, во рок од десет дена пред денот определен за 
одржување на изборите, а при изборот од секоја политичка партија се избира еден 
член од партиите во опозиција и еден член од партиите на позицијата. 

Доколку политичките партии не дадат предлог во рокот утврден во став 1 
на овој член, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги предлага 
претседателот на изборната комисија. 3 

Членови на изборните комисии и на избирачките одбори, како и нивните 
заменици можат да бидат само лица кои имаат избирачко право, со постојано 
живеалиште на подрачјето на таа општина, односно градот Скопје и не можат да 
бидат кандидати за членови на совет и за градоначалник. 

Избирачките одбори на изборните комисии на општините од подрачјето 
на градот Скопје се избирачки одбори на изборната комисија на градот Скопје. 

Членовите на изборните комисии и на избирачките одбори својата 
функција ја извршуваат совесно и одговорно во согласност со надлежностите 
утврдени со овој закон, а за работата извршена во изборната комисија, односно 
^избирачкиот одбор имаат право на соодветен надоместок. 

Член 11 

Во изборните комисии и во избирачките одбори секој предлагач на листа 
на кандидати за член на совет и за градоначалник може да определи по еден свој 
претставник и негов заменик кои имаат право да присуствуваат во работата на 
изборните комисии и избирачките одбори и тоа од започнувањето на изборите се до 
утврдувањето и објавувањето на резултатите од изборите. 

Претставниците од став 1 на овој член учествуваат во работата на 
изборните комисии и избирачките одбори само во случаите утврдени со овој закон. 
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Предлагачите на листите на кандидати за член на совет и за 
градоначалник им издаваат овластување на лицата од ставовите 1 и 2 на овој член и 
за тоа ја известуваат изборната комисија и избирачкиот одбор. 

Член 12 

Изборната комисија: 
1. Утврдува дали предложените листи на кандидати за избор на 

членови на совет се предложени во согласност со овој закон; 
2. Со решение ги потврдува листите на предложените кандидати; 
3. Именува избирачки одбори; 
4. Врши технички подготовки на изборите; 
5. Ги утврдува и објавува резултатите од изборите во општината, 

односно градот Скопје; 
6. Одлучува по приговори заради неправилности во работата на 

избирачките одбори; 
7. Пополнува и доставува статистички податоци и 
8. Врши и други работи утврдени со овој закон. 

На работата на изборната комисија можат да присуствуваат 
претставниците на предлагачите на листите. 

Изборната комисија со учество во нејзината работа на претставниците на 
листите: 

1. Определува избирачки места и дава опис на границите одделно за 
секое избирачко место; 

2. Со записник го прима изводот од општиот избирачки список за 
определеното избирачко место; 

3. Дава упатства и насоки за работа на избирачките одбори и врши 
надзор над законитоста на нивната работа; 

4. Се грижи за законито спроведување на изборите и 
5. Врши и други работи утврдени со овој закон. 

Изборната комисија е должна да ги извести претставниците на листите за 
седницата на која ќе се определат избирачките места и нивните граници, најдоцна 
три дена пред нејзиното одржување. 

Изборната комисија по исполнувањето на условот од став 4 на овој член 
може да пристапи кон определување на избирачките места и на нивните граници, 
иако претставниците на листите на кандидати не се присутни на седницата на 
комисијата. 

Изборната комисија работи во присуство на мнозинството нејзини 
членови. 

Работата на изборната комисија е јавна. 
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Член 13 

Претседателот на изборната комисија, најдоцна во рок од три дена по 
завршувањето на постапката за предлагање на кандидати за претставници во 
изборните комисии свикува седница на комисијата. На седницата се покануваат и 
лицата од член 11 на овој закон, а по утврдувањето на идентитетот на овие лица (со 
полно име и презиме), претседателот на изборната комисија на овие лица им издава 
решенија за претставници во изборната комисија. 

Член 14 

Органите на државната управа се должни на изборните органи да им 
обезбедат технички и други услови за работа и на нивно барање да им ги 
доставуваат потребните податоци. 

За вршење на работите од став 1 на овој член на органите на државната 
управа, како и на Републичката (државна) изборна комисија им се доделуваат 
средства од Буџетот на Републиката. 

IV. ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ И ГРАДОНАЧАЛНИК . 

Член 15 

Предлагањето на кандидати за членови на совет и за градоначалник се 
врши со листа на кандидати, односно на кандидат за градоначалник. 

Листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник ги 
предлагаат регистрираните политички партии и група избирачи. 

Група од 200 избирачи можат да предложат листа на кандидати за член на 
совет и листа на кандидати за градоначалник. 

Листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник 
подносителите ги доставуваат до изборната комисија најдоцна 30 дена пред денот на 
одржувањето на изборите. 

Член 16 

Изборот на членови на советот на Градот Скопје и за негов 
градоначалник, го вршат избирачите од подрачјето на Градот Скопје , утврдено со 
Законот за градот Скопје. 

Член 17 

Една политичка партија или повеќе политички партии заедно, како и 
група избирачи од член 15 став 3 на овој закон можат да предложат само една листа 
на кандидати за членови на совет и една листа на кандидат за градоначалник. 
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Листата на кандидати има онолку кандидати колку што се избираат членови на 
советот на општината. 

Еден избирач може да биде потписник само на една листа на кандидати, 
односно листа на кандидат за градоначалник. 

Член 18 

Кандидатот којшто е предложен на листата треба да има постојано 
живеалиште во општината, односно градот Скопје во која се вршат избори и може 
да биде предложен само на една листа. 

За секоја кандидатура потребна е писмена согласност на кандидатот, која 
е неотповиклива. 

Член 19 

Листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник ја 
потпишува овластен претставник на подносителот на листата, со овластување 
дадено од политичката партија, односно групата избирачи. 

Член 20 

Листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник 
содржи: означување на советот на општината, односно градот Скопје за кои се 
врши изборот; назив на листата на кандидати и симболот на партијата, име и 
презиме на секој кандидат со означување на неговото постојано живеалиште, 
професија, работно место и матичен број. Кон листата на пропишаните обрасци, 
покрај писмените согласности На кандидатите, политичките партии треба да 
приложат потврда за регистрација од надлежниот суд, а групата избирачи да го 
приложат со закон утврдениот најмал број потписи на избирачи. 

При поднесувањето на листата на кандидати, односно листата на 
кандидат за градоначалник подносителот на листата треба да поднесе и потврда за 
отворена жиро сметка за изборна кампања. 

Називот на листата се определува според називот на политичката 
партија, односно кој ја поднесува листата. Ако предлагач на листата на кандидати 
се група избирачи називот на листата се определува со ознаката “група избирачи“. 

Член 21 
Е 

Групата избирачи од член 15 на овој закон потписите ги собираат пред 
надлежен државен орган, на образец што го пропишува Републичката (државна) 
изборна комшија. 



, Стр. 2678 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 септември 1996 

Член 22 

Изборната комисија веднаш по приемот на листите на кандидати, 
односно листа на кандидат за градоначалник утврдува дали истите се поднесени во 
рокот утврден во член 15 на овој закон и дали се составени во согласност со 
одредбите на овој закон. 

Ако изборната комисија утврди дека листите од став 1 на овој член се 
поднесени во определениот рок и се составени во согласност со одредбите на овој 
закон ќе ги потврди. 

Ако изборната комисија утврди дека во поглед на листите на кандидати 
односно листата на кандидати за градоначалник се направени одделни пропусти, 
односно неправилности, ќе ги повика нивните подносители веднаш, но најдоцна во 
рок од три дена да ги отстранат констатираните пропусти или неправилности. 

Ако изборната комисија утврди дека листите на кандидати се поднесени 
ненавремено, односно констатираните ' неправилности подносителите не ги 
отстраниле во рокот од став 3 на овој член, листата на кандидати со решение ќе ја 
отфрли. 

Ако изборната комисија утврди дека подносителот при поднесувањето на 
листите на кандидати, односно листата на кандидати за градоначалник не поднел 
потврда за отворена жиро сметка за изборна кампања, листата со решение ќе ја 
отфрли. 

Член 23 
Изборната комисија најдоцна три дена по истекот на рокот од член 15 став 4 4 

на овој закон ќе состави список на сите листи на кандидати, односно листа на 
кандидат за градоначалник предложени од политичките партии или група 
избирачи. 

Редоследот на листите на списокот се утврдува со ждрепка. 
Изборната комисија за времето кога ќе се одвиваат дејствијата утврдени 

во ставовите 1 и 2 на овој член задолжително претходно ги известува пратениците 
на предлагачите на листите на кандидати за член на совет и за градоначалник. 

Член 24 

Изборната комисија по рокот утврден во член 23 на овој закон, односно 
најдоцна 20 дена пред денот определен за одржување на изборите ќе ги огласи 
листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник. 

Огласувањето на листите на кандидати, односно листа на кандидат за 
градоначалник се врши со нивно истакнување во сите населени места и на 
избирачките места во општината, односно градот Скопје на вообичаен,начин. 
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V. ИЗБОРНА КАМПАЊА 

Член 25 

Политичките партии, групата избирачи и кандидатите за членови на 
совет и за градоначалник (во натамошниот текст: организатори на изборната 
кампања) имаат право под еднакви услови и рамноправно на сите политичко-
пропагандни известувања и други облици на политичка пропаганда чија цел е да се 
влијае на одлуката на избирачите при гласањето за кандидати за членови на совет и 
за градоначалник. 

Организаторите на изборната кампања можат да ги претставуваат своите 
програми и кандидати преку изборна кампања во јавните гласила, преку 
истакнување плакати и одржување предизборни собири. 

Член 26 

Изборната кампања започнува 30 дена пред денот определен за избори, а 
не може да се врши 48 часа пред денот определен за избори и на денот на изборите. 

Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна 
кампања. Член 27 

За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен 
организаторот на изборната кампања. 

Организаторот на изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на 
изборната кампања за кои ќе овласти други лица. 

Член 28 

Доколку во времето на изборната кампања, односно во настапите или 
пропагандните известувања на одделни организатори на изборната кампања се 
повредуваат правата на одделни кандидати, овие кандидати имаат право веднаш да 
покренат постапка за заштита на своите права пред надлежниот основен суд. 

Постапката за заштита на правата во случаите на повреда на правата на 
кандидатите е итна, така што основниот суд по барањето за заштита на правата ќе„ 
одлучи во рок од три дена од поднесувањето на барањето. 

Одлуката на судот веднаш се објавува во јавните гласила. 

Член 29 

Во случај да се објавува истражување на јавното мислење за кандидатите, 
политичките партии и групата избирачи во изборната кампања, потребно е да се 
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наведат имињата на аналитичарите кои го направиле истражувањето, нивните 
методи на анкетирање и името на нарачателот кој го побарал истражувањето. 

Петнаесет дена пред денот на одржувањето на изборите не смеат да се 
објавуваат истражувања на јавното мислење за кандидатите, листите на кандидати, 
политичките партии и групата избирачи. 

Член 30 

Должината на траењето на изборното претставување, како и условите и 
методите на рекламирање за користење на програмското време, односно просторот 
во весниците за претставување на кандидатите, политичките партии и групата 
избирачи и на нивните програми, ги определува Собранието на Република 
Македонија со одлука за правилата за рамноправно медиумско претставување, што 
ќе ја објави најдоцна 40 дена пред денот определен за одржување на изборите. 

Со утврдените правила од став 1 на овој член, јавните гласила 
обезбедуваат рамноправност во претставувањето на кандидатите и на 
предлагачите на кандидатите. 

Член 31 

Плакати со изборно пропагандни известувања е дозволено да се 
истакнуваат на места што ги утврдува општината, односно градот Скопје кои се 
должни да обезбедат рамноправност на сите организатори на изборната кампања 
при истакнувањето на плакати на утврдените места без надоместок. 

Под одредени услови и со надоместок општината односно градот Скопје 
може да им утврдат и дополнителни места за истакнување плакати. 

Најдоцна 50 дена пред денот на одржувањето на изборите, општината 
односно градот Скопје се должни да ги објават условите за добивање право за 
користење на местата за истакнување плакати. 

Плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни 
објекти, но со претходна согласност (одобрение) од сопственикот на објектот. 

Член 32 

Лепењето преку друга плаката или уништувањето на плакати на другите 
организатори на изборната кампања, е забрането. 

По завршувањето на времето на изборната кампања, забрането е да се 
поставуваат нови плакати. Член 33 

Предизборните собири не смеат да се одржуваат во свети објекти или 
други објекти кои ги користат религиозни групи, во болници, домови застари лица, 
училишта, детски градинки и други јавни институции. 
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По исклучок, на организаторите ќе им биде дозволено да одржуваат 
предизборни собири во просториите на училишта, детски градинки или културни 
центри доколку во општината нема друг објект каде што би се одржал собирот. 
Дозволата ја издава одговорното лице на установата, 

За потребите на изборната кампања не е дозволено да се користат 
просториите, опремата или другиот имот што е наменет за работа на државните 
органи. 

По исклучок, можат да се користат просториите на државните органи 
доколку во местото не постојат никакви други соодветни простории за потребите 
на изборната кампања под еднакви услови за сите организатори. Условите ги 
утврдува одговорното лице на органот. 

1. Финансирање на изборната кампања 

Член 34 

Изборната кампања се финансира според правилата за финансирање 
утврдени со Законот за политичките партии, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 

Член 35 

Организаторот на изборната кампања ќе отвори жиро сметка со назнака 
“за изборна кампања“, најмалку 45 дена пред денот определен за изборите. На оваа 
жиро сметка организаторот на изборната кампања ќе ги депонира сите средства 
добиени од правни лица или од поединци за финансирање ца изборната кампања, а 
евидентирањето на приходите ќе го искаже по вид, висина и нивниот извор. Сите 
трошоци за кампањата ќе се покријат исклучиво од оваа сметка. Организаторот на 
изборната кампања ќе ја затвори оваа жиро сметка најдоцна во рок од три месеци 
по денот на изборите. 

Член 36 

Организаторот на изборната кампања ќе поднесе целосен извештај за 
сите трошоци што се однесуваат на изборната кампања до советот на општината 
најдоцна три месеци по денот на изборите. 

Ако организаторот на изборната кампања не е политичка партија, 
извештајот од став 1 на овој член содржи информација за сите приходи што се 
собрани за изборната кампања и друга информација која што политичките партии, 
во согласност со Законот за политичките партии ја даваат во својот годишен 
финансиски извештај. 

Организаторот на изборната кампања кој не е политичка партија, 
вишокот од собраните средства ќе го подари во добротворни цели. 
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Член 37 

При финансирањето на изборната кампања за член на^ совет на 
општината и за градоначалник организаторот на изборната кампања може да 
потроши најмногу по 10,00 денари по гласач и 60.000,00 денари по листа на 
кандидати за членови на совет, односно по 10,00 денари по гласач и 100.000,00 
денари по предложен кандидат за градоначалник. 

Ако изборната комисија утврди дека организаторот на изборната 
кампања потрошил финансиски средства значително повеќе од средствата утврдени 
од ставовите 1 и 2 на овој член, со што се нарушуваат еднаквите шанси и 
рамноправноста на другите учесници на изборите, изборната комисија со решение 
ќе ја отфрли листата на кандидатите, односно листа на кандидат за градоначалник. 

Доколку со правосилна судска пресуда се утврди дека во текот на 
изборната кампања политичката партија, односно групата избирачи користеле 
средства за изборната кампања стекнати од извршени казниви дела, изборната 
комисија ќе донесе решение за поништување на изборот на кандидатите за членови 
на советот, односно за градоначалник, на таа политичка партија односно, група 
избирачи. 

Член 38 

Организаторите на изборната кампања чии кандидати добиле мандати за 
членови на советот и за градоначалник имаат право на надомест за изборни 
трошоци во износ од 10,00 денари за секој добиен глас. Надоместениот износ не 
смее да го надмине износот на употребените средства, чија што бројка ја зема од 
извештајот од став 1 на член 36 на овој закон, и покрај тоа што резултатот од 
изборот го дозволува тоа. 

Член 39 

Според одлуката на советот на општината, надоместокот за изборните 
трошоци на организаторите на изборната кампања ќе биде исплатен од буџетот на 
општината најдоцна за три месеци од поднесувањето на извештајот за финансирање 
на кампањата од член 36 на овој закон. 

VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 40 

Спроведувањето на изборите за членови на совет и за градоначалник се 
врши преку јавен повик до граѓаните, односно истакнување на плакати на видни 
места, од страна на изборните комисии. ' 
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Член 41 
Гласањето за избор на членови на совет и за градоначалник се врши на 

избирачки места, 
Секое избирачко место има реден број. 
Изборната комисија најдоцна 20 дена пред денот определен за 

одржување на изборите ќе објави и ќе ги истакне на видно место кои избирачки 
места се определени за гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе 
гласаат на одделно избирачко место. 

Изборните комисии ќе донесат решенија во кои ќе го дадат описот на 
границите одделно за секое избирачко место со назначување на населбите, односно 
улиците со броевите на куќи односно станови кои влегуваат во избирачкото 
место. , 

Избирачките места утврдени од изборните комисии на подрачјето на град 
Скопје се изборни места и за избор на членовите на советот и градоначалник на 
град Скопје. 

Истовремено изборните комисии копие од решенијата од став 4 на овој 
член доставуваат и до органот надлежен за водење на единствениот избирачки 
список кој е должен да изготви и достави изводи од единствениот избирачки список 
поодделно за секое избирачко место. Изводите од единствениот избирачки список 
органот надлежен за водење на единствениот избирачки список ги доставува 
најдоцна десет дена од денот определен за одржување на изборите, на кои не можат 
да се вршат нови запишувања, дополнувања или исправки. 

Измени во изводите од единствениот избирачки список можат да се 
вршат само со одлука на надлежен суд кој решава по жалба во рок од 48 часа од 
денот на нејзиниот прдез^ 

Член 42 
Избирачките места се определуваат зависно од бројот на избирачите и 

просторната оддалеченост и тоа така што бројот на избирачите на едно избирачко 
место да биде толкав за да може без потешкотии да се гласа во времето определено 
за гласање. 

За секое избирачко место се определува и посебна просторија, со две 
одредишта за гласање, едно за членови на совет и едно за градоначалник, на кои 
има натпис: “гласање за членови на совет“и “гласање за градоначалник“. 

Просторијата определена за гласање е опремена со кабини, односно 
прегради, така што да не може да се види како избирачот го пополнува гласачкото 
ливче. 

Во просторијата определена за гласање се поставуваат кутии за гласање 
изработени од цврст и проѕирен материјал кои на избирачките одбори им се 
предаваат запечатени со записник. 
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Член 43 

Изборната комисија еден ден пред денот определен за одржување на 
изборите во присуство на претставниците на листите на кандидати му предава на 
избирачкиот одбор материјал за гласање и тоа: потребниот број кутии за гласање, 
формулар со вкупниот број гласачки ливчиња за членови на совет, формулар со 
вкупниот број гласачки ливчиња за градоначалник, заверен извод од избирачкиот 
список за соодветното избирачко место, записник за работата на избирачкиот 
одбор како и друг материјал потребен за гласање. 

Изборната комисија на избирачкиот одбор со записник му предава 
толкав број гласачки ливчиња колку што има избирачи на односното избирачко 
место според изводот од избирачкиот список и притоа во записникот се наведуваат 
сериските броеви на гласачките ливчиња за тоа избирачко место. 

На избирачкиот одбор во затворен плик му се предава определен број 
гласачки ливчиња кој е запишан на самиот плик. Овие гласачки ливчиња се 
користат само во случај кога на гласање пристапил избирач кој без своја вина не е 
запишан во изводот од избирачкиот список на тоа избирачко место, што во 
записникот посебно се внесува. 

Во' присуство на претставниците на кандидатите за преземањето на 
изборниот материјал од ставовите 1,2 и 3 на овој член избирачкиот одбор составува 
записник кој го потпишуваат претседателот и сите членови на избирачкиот одбор. 

Копие од записникот од став 4 на овој член добива секој претставник на 
кандидатите. 

Истиот ден избирачкиот одбор проверува дали просторијата во која ќе се 
гласа е во соодветна состојба за гласање и тоа го констатира во записникот за 
преземање на изборниот материјал од став 4 на овој член. 

1. Гласање 

Член 44 

Гласањето се врши лично. 
Гласањето се врши со гласачко ливче. 
Гласачките ливчиња се печатат во иста големина, од ист вид хартија и се 

нумерираат. 
Гласачките ливчиња се печатат од страна на Републичката (државна) 

изборна комисија. 
Републичката (државна) изборна комисија гласачките ливчиња ги 

предава на изборните комисии со записник во кој се наведени броевите на 
гласачките ливчиња. ' ^нвовк 
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Член 45 

Гласачкото ливче за избор на членови на совет содржи: 
1. Означување на советот за кој се врши изборот; 
2. Означување на бројот на членовите кои се избираат во советот на 

општината, односно градот Скопје; 
3. Назив на листата на кандидати отпечатена со големи букви и под реден 

број испишани имињата и презимињата на сите кандидати; 
4. Назив на политичката партија и нејзиниот симбол или назив “група 

избирачи“ кои имаат предложено листа на кандидати; 
5. Реден број на листата на кандидати и 
6. Упатство за гласање. 
Избирачот по добивањето на гласачкото ливче гласањето го врши на тој 

начин што се определува за која листа на кандидати ќе гласа, заокружувајќи го 
редниот број на листата на кандидати. 

Гласачкото ливче за избор на градоначалник содржи: 
1. Означување на општината, односно градот Скопје за која се врши 

изборот; 
2. Називот на кандидатската листа и називот на политичката партија со 

симболот на партијата или назив “група избирачи“ кои имаат предложено листа; 
3. Реден број и име и презиме на кандидатот и 
4. Упатство за гласање. 
Избирачот гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред 

кандидатот за кој се определил да гласа. 
Гласачкото ливче е неважечко доколку е пополнето спротивно на 

ставовите 2 и 4 од овој член, односно доколку има заокружено и други листи 
односно кандидати. 

Член 46 

Најдоцна еден час пред почетокот на гласањето претседателот и 
членовите на избирачкиот одбор во присуство на претставниците на кандидатите се 
собираат во просторијата за гласање и прегледуваат дали просторијата е во иста 
состојба како што ја оставиле на денот пред изборите, дали изборниот материјал е 
во иста состојба како што бил на денот пред изборите и дали гласачката кутија е 
празна. За утврдената состојба избирачкиот одбор прави записник кој го 
потпишуваат претседателот и членовите, а доколку претставниците на кандидатите 
имаат забелешки во записникот ги ставаат своерачно. 

Гласањето започнува во 7,00 часот и трае до 19,00 часот. 
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Кога на избирачкото место ќе се наруши редот, избирачкиот одбор може 
да го прекине гласањето додека не се воспостави ред. Гласањето може да се 
прекине и во случај на временски непогоди или други вонредни околности. Ако 
гласањето било прекинато подолго од еден час, гласањето ќе се продолжи за 
онолку време колку што траел прекинот, но не подолго од три часа. Ако прекинот 
траел подолго од три часа гласањето ќе се повтори. Времето за кое гласањето 
морало да се прекине и причините за прекинот на гласањето се внесуваат во 
записник. 

Во 19,00 часот избирачкото место се затвора, а на избирачите кои се 
затекнале на избирачките места ќе им се овозможи да гласаат. 

Член 47 

За време на гласањето мора да бидат присутни членовите или замениците 
на избирачкиот одбор, а можат да присуствуваат и претставниците на кандидатите 
кои имаат право да дадат веднаш приговор доколку утврдат недостатоци при 
гласањето, за што претставникот на кандидатите се потпишува лично во 
записникот. 

Приговорот од став 1 на овој член претставниците на кандидатите го 
доставуваат до изборната комисија која е должна да го разгледа и да одговори на 
приговорот во рок од 24 часа. 

Избирачкиот одбор се грижи за одржување на редот и мирот на 
избирачкото место. 

Избирачкиот одбор може секој кој прави неред на избирачкото место да 
го отстрани. 

Ако е потребно избирачкиот одбор може да побара помош од 
полицијата. 

Никој не смее да дојде на избирачкото место со оружје или со опасно 
средство, освен работниците на полицијата од став 5 на овој член. 

Член 48 

Избирачот кој пристапил да гласа, должен е на избирачкиот одбор да го 
соопшти своето име и презиме и да му покаже избирачка легитимација, а по барање 
на избирачкиот одбор да покаже и лична карта или патна исправа. 

Откако ќе го утврди идентитетот на избирачот, претседателот или 
членот на избирачкиот одбор проверува дали избирачот е запишан во изводот од 
избирачкиот список за тоа избирачко место и ако утврди дека е запишан го 
заокружува редниот број под кој избирачот е запишан, потоа му го предава 
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гласачкото ливче за избор на членови на совет, му го објаснува начинот на гласање 
и му дозволува да гласа. Избирачот го пополнува избирачкото ливче, преклопено 
го става во кутијата за гласање за избор на членови на совет и на ист начин 
пристапува да гласа за избор на градоначалник. 

Член 49 

Избирачот кој не е во можност да гласа на избирачкото место (немоќно и 
болно лице), а сака да гласа, ќе го извести за тоа избирачкиот одбор најдоцна три 
дена пред гласањето, кој ќе му овозможи да гласа во својот дом или во болницата 
каде што е на лекување, на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето. 

За гласањето од став 1 на овој член избирачкиот одбор обезбедува 
посебна кутија за гласање која ја носи празна во домот, односно болницата каде 
што е на лекување избирачот. 

Ако избирачот поради физички недостаток или затоа што е неписмен, не 
може да гласа на начин утврден со овој закон има право со себе да доведе лице кое 
ќе му помогне при пополнувањето односно предавањето на гласачкото ливче. 

Секој случај од ставовите 1,2 и 3 на овој член избирачкиот одбор го 
внесува во записник. 

Во случаите од ставовите 1 и 3 на овој член, претседателот на изборната 
комисија писмено ги известува претставниците на кандидатите за денот и часот 
кога ќе се изврши гласањето на лицата од овој член, заради нивно присуство при 
гласањето. 

Член 50 

Избирачите кои на денот на гласањето не се во местото на своето 
живеалиште поради отслужување на воениот рок или се на воена вежба, гласаат во 
воената единица. За овие избирачи изборите ги спроведува избирачкиот одбор 
определен за односното избирачко место, а за гласањето претходно се известуваат 
и претставниците на кандидатите, заради нивно присуство на гласањето во воената 
единица. 

Избирачите на привремена работа и престој во странство, гласаат на 
избирачките места во општината која е нивно последно живеалиште на 
територијата на Република Македонија пред заминувањето во странство или во 
дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија. Изборите 
во странство ги спроведуваат дипломатско-конзуларните претставништва на 
Република Македонија. 

Изборната комисија за добивањето на списоците за избирачите од 
ставовите 1 и 2 на овој член, е должна веднаш да им ги достави на воените единици 
и воените установи, односно на избирачкиот одбор и на дипломатско-конзуларните 
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претставништва на Република Македонија во странство каде што се наоѓаат 
избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член, список на граѓаните, потребен број 
непотполнети гласачки ливчиња, како и потребен број пликови. 

Член 51 

Избирачите од став 2 на член 50 на овој закон, откако ќе го пополнат 
гласачкото ливче истото го ставаат во плик кое затворено го предаваат на 
овластеното лице во дипломатско-конзуларното претставништво, а дипломатско-
конзуларното претставништво сите гласачки ливчиња запечатени во посебна кутија 
за гласање ги доставува до надлежната изборна комисија. 

Гласањето од страна на избирачите од став 2 на член 50 на овој закон 
треба да се изврши навремено така што пополнетите гласачки ливчиња да можат да 
пристигнат до надлежната изборна комисија најдоцна до утврдувањето на 
конечните резултати на гласањето. 

Доколку изборниот материјал од став 2 на овој член пристигне пред 
денот определен за гласање или на денот на гласањето, кутијата со изборниот 
материјал ја чува запечатена Републичката (државна) изборна комисија и се отвара 
при утврдувањето на резултатите од изборите. 

2. Утврдување на резултатите од гласањето 
на избирачките места 

Член 52 

По завршувањето на гласањето, без прекин, избирачкиот одбор во 
присуство на претставниците на кандидатите веднаш започнува со утврдување на 
резултатите од гласањето, за што составува записник. 

ч Резултатите од гласањето се утврдуваат на тој начин што избирачкиот 
одбор прво ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња и ги става во посебен 
РЛИК, кој го затвара и го запечатува. Потоа, врз основа на изводот од избирачкиот 
список го утврдува вкупниот број избирачи кои гласале и пристапува кон отворање 
на кутијата за гласање и пребројување на гласовите. 

Во записникот од став 1 на овој член избирачкиот одбор внесува: колку 
избирачи има на подрачјето на избирачкото место според изводот од избирачкиот 
список, колку избирачи гласале според гласачките ливчиња, колку избирачи 
гласале само со лична карта, односно патна исправа, колку гласачки ливчиња се 
неважечки и колку гласови добиле одделни листи на кандидати, односно листа на 
кандидати, за градоначалник. Во записникот се внесуваат и евентуалните 
забелешки дадени од членовите на избирачкиот одбор и од претставниците на 
кандидатите. Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на 
избирачкиот одбор. 
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Записникот и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор го 
доставува до изборната комисија во рок од пет часа по извршеното гласање на 
односното избирачко место, а копие од овој записник добива секој претставник на 
кандидати. 

Избирачкиот одбор по завршувањето на дејствата од ставовите 2, 3 и 4 на 
овој член веднаш на избирачкото место објавува првични резултати од извршеното 
гласање на избирачкото место. 

А. Утврдување на резултатите од изборите 
за членови на советот 

(Според D’HONDT - овиот модел) 

Член 53 

Утврдувањето на резултатите од изборите, изборната комисија го врши 
на тој начин што откако ќе ги добие записниците од избирачките места и 
целокупниот изборен материјал, најпрво утврдува колку избирачи гласале во 
општината. 

По утврдувањето на бројот од став 1 на овој член, изборната комисија го 
утврдува вкупниот број дадени гласови за секоја листа на кандидати во општината 
односно градот Скопје (т.и. избирачка маса). Овој број (избирачката маса) се дели 
со 1,2, 3,4, итн. се до бројот на членовите на советот кои се бираат во општината, 
односно градот Скопје. 

Резултатите од делењето од став 2 на овој член се редат по големина при 
што се релевантни онолку најголеми количници, колку што се избираат членови на 
совет во конкретната општина, односно градот Скопје. 

л 

Листата добива толкав број места (мандати) колку што има најголеми 
количници од бројот на количниците од став 3 на овој член. 

Член 54 

При распределбата на мандатите, на секоја политичка партија или група 
избирачи за избрани кандидати од листата на кандидати за членови на советот с 4 

сметаат толку кандидати колку што места добила листата. 
Од листите на кандидати за членови на советот се избираат кандидатите 

наведени во листата според нивниот редослед. 
Доколку избраниот кандидат според став 2 од овој член се откаже, за 

избран кандидат се смета наредниот од листата. 
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Б. Утврдување на резултатите за избор 
на градоначалник 

Член 55 

Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој 
добил мнозинство гласови од избирачите кои излегле на гласање, доколку на 
изборите излегле повеќе од половината од вкупниот број гласачи. 

Член 56 

Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил 
потребното мнозинство гласови од член 55 на овој закон, во вториот круг се гласа 
за кандидатите кои во првиот круг добиле најмалку 10% од бројот на избирачите 
кои гласале. 

Доколку во првиот круг само еден кандидат го добил потребното 
мнозинство гласови од став 1 на овој член, во вториот круг на гласање покрај за 
овој кандидат се гласа и за кандидатот кој по бројот на добиени гласови е најблиску 
до кандидатот кој добил 10% од бројот на избирачите кои гласале. 

Доколку пак, во првиот круг ниту еден кандидат не го добил потребниот 
број гласови утврдени во став 1 на овој член, во вториот круг се гласа за двајцата 
кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови. 

Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од завршувањето 
на првиот круг на гласањето. 

Сите кандидати за градоначалник кои добиле најмалку 10% од бројот на 
избирачите кои гласале остануваат кандидати и во вториот круг. 

Член 57 

Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој во 
однос на другите кандидати добил најголем број гласови. 

Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а во првиот круг на 
гласање не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна 
постапка. 

Член 58 

Изборната комисија во присуство на претставниците на кандидатите 
составува записник за својата работа во кој особено се внесува: бројот на 
избирачите во општината, односно градот Скопје запишани во избирачкиот 
список, бројот на избирачите кои гласале, бројот на неважечките гласачки 
ливчиња, вкупниот број гласови што ги добила секоја листа на кандидати, со 
назначување на името на политичката партија и бројот на гласовите дадени за 
листите. 
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Секој член на изборната комисија и секој претставник на кандидати може 
да даде свои забелешки кои своерачно ги внесува во записникот. 

Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на изборната 
комисија, а копие од записникот добива секој претставник на кандидатите. 

Член 59 
Врз основа на вкупниот број избирачи кои гласале и бројот на гласовите 

што ги добиле одделни листи на кандидати за членови на советот и одделни 
кандидати за градоначалник, изборните комисии во рок од 24 часа од добивањето 
на изборниот материјал од избирачките одбори, објавуваат неофицијални 
резултати од изборите кои ги истакнуваат на огласна табла во општината односно 
градот Скопје и овие неофицијални резултати ги соопштуваат на јавните гласила. 

Официјалните резултати од изборите кои содржат конечни податоци за 
вкупниот број избирачи кои гласале во општината, односно градот Скопје, бројот 
на гласовите што ги добиле листите на кандидати и бројот на освоените места што 
ги добила политичката партија, односно групата избирачи, утврдени според 

D’Hondt-овиот модел, изборните комисии ги објавуваат најдоцна во рок од три дена 
од конечното завршување на изборите. 

С?екој предлагач на листа на кандидати за член на совет и листа на 
кандидат за градоначалник во постапката на утврдувањето на резултатите од 
изборите во општината, односно градот Скопје има право на приговор до изборната 
комисија во рок од 72 часа од објавувањето на резултатите од изборите. 

Против решението на изборната комисија предлагачот има право ,на 
жалба до Републичката (Државна) изборна комисија која е должна да одлучи по 
жалбата во рок од 48 часа. Доколку предлагачот не е задоволен од одлуката на 
Републичката (Државна) изборна комисија има право на жалба во рок од 48 часа од 
приемот на одлуката до Врховниот суд на Република Македонија. 

Во рок од три дена од конечното завршување на изборите за 
градоначалник, се објавуваат официјални резултати од изборот за градоначалник. 

На избраните кандидати за членови на советот, изборната комисија им 
издава уверение за изборот. 

VII. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ, ИЗБОРИ ЗА ЗАМЕНА И ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ 
1. Повтбрни избори за членови на совет 

и за градоначалник 

Член 60 

Ако изборната комисија го поништи гласањето поради неправилности во 
спроведување, да изборите, како што се; при пребројувањето на гласовите се утврди 
дека во гласачката кутија има поголем број гласачки ливчиња од избирачите кои 
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гласале, ако е нарушена тајноста на гласањето на избирачкото место, поради 
неоправдано присуство на органите на полицијата на избирачкото место, ако 
гласањето на избирачкото место било прекинато подолго од три часа доколку 
записникот и изборниот материјал од избирачкото место бидат доставени во рок 
подолг од пет часа од завршувањето на изборите, како и доколку гласало лице без 
документ за идентификација и во случај од член 37 став 3 на овој закон, се вршат 
повторни избори за членови на совет и за градоначалник. 

Ако седницата на советот не се одржи до триесет и првиот ден од денот 
на завршувањето на изборите, во согласност со член 30 од Законот за локалната 
самоуправа, се вршат повторни избори само за членови на совет. 

Во случај на став 2 од член 57 на овој закон, се вршат повторни избори 
само за градоначалник. 

Гласањето на избирачкото место за избор на членови на совет и за 
градоначалник нема да се повтори и покрај тоа што бројот на гласачките ливчиња 
во гласачката кутија е поголем од избирачите кои гласале, доколку тој број не 
влијае на резултатите од гласањето. 

Член 61 

Повторните одбори од член 60 став 1 на овој закон ги распишува 
изборната комисија , а од ставовите 2 и 3 ги распишува претседателот на 
Собранието на Република Македонија. 

Со решението за распишување на повторни избори се определува и денот 
на нивното одржување. 

Член 62 

Доколку на член на совет му престане или му биде одземен мандатот 
поради една од причините утврдени во член 38 од Законот за локалната самоуправа 
(ако поднесе оставка; во случај на смрт; ако поради боледување подолго од една 
година не може да ја извршува функцијата; ако е осуден со правосилна пресуда за 
кривично дело на казна затвор над шест месеци; ако е осуден за кривично или 
друго дело што го прави недостоен за вршење на функцијата член на совет; ако 
неоправдано отсуствува подолго од шест месеци), тогаш член на советот за 
остатокот од мандатот станува непосредно наредниот кандидат од истата листа кој 
би бил избран да не е избран членот на советот на кој му престанал, односно му е 
одземен мандатот. 

Ако кандидатот од став 1 на овој член не ја извести изборната комисија 
во рок од осум дена по прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на 

наредниот кандидат од листата. 
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2. Избори за замена 

Член 63 

Доколку членот на советот дал оставка пред истекот на шест месеци од 
потврдувањето (верификацијата) на мандатот и ако на листата како што е утврдено 
во член 62 на овој закон нема кандидат, се спроведуваат избори за замена за член 
на совет во општината, односно градот Скопје. Изборите за замена ги распишува 
претседателот на Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од 
престанувањето односно одземањето на мандатот. 

Ако со правосилна судска пресуда се утврди дека во текот на изборната 
постапка, политичката партија односно групата избирачи како средство за 
добивање гласови користеле поткуп, местата (мандатите) што ги освоила оваа 
политичка партија односно група избирачи се поништуваат од страна на изборната 
комисија и за овие места се спроведуваат избори за замена. 

Изборите за замена не можат да се распишуваат шест месеци пред 
истекот на мандатот за кој е избран советот. 

Мандатот на член на советот согласно со став 1 на овој член, односно 
избран на изборите за замена трае до истекот на времето за кое бил избран членот 
на советот на кој му престанал односно му е одземен мандатот. 

3. Предвремени избори за градоначалник 

Член 64 

Предвремени избори за градоначалник се вршат: 
1) ако поднесе оставка, 
2) во случај на смрт, 
3) ако поради боледување подолго од една година не може да ја извршува 

функцијата, 
4) ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор 

над шест месеци, 
5) ако е осуден за кривично или друго дело што го прави недостоен за 

вршење на функцијата градоначалник, 
6) ако неоправдано остсуствува подолго од шест месеци и 
7) ако на градоначалникот му е изгласана недоверба, во согласност со 

член 47 од Законот за локалната самоуправа. 
Владата на Република Македонија ја утврдува настанатата состојба во 

случаите од став 1 на овој член и го известува Собранието на Република 
Македонија за распишување на предвремени избори за градоначалник^ 
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4. Распишување на предвремени избори за членови на совет 

Член 65 

Владата на Република Македонија го известува претседателот на 
Собранието на Република Македонија да распише предвремени избори за членови 
на совет пред истекот на мандатот во случаите кога: 

1) за распуштање на советот ќе се изјаснат мнозинството од вкупниот 
број членови на советот, 

2) советот не може да се состане за период подолг од шест месеци, 
3) советот со прекини во текот на една година нема да одржи најмалку 

/ 

две седници и 
4) ќе донесе одлука со која се загрозуваат суверенитетот и 

територијалниот интегритет на Република Македонија. 
Член 66 

Доколку советот не го донесе буџетот ни по истекот на рокот со кој е 
воведено привремено финансирање најдолго за шест месеци, Владата на Република 
Македонија ќе го распушти советот и ќе распише предвремени избори. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 67 

. Средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат во буџетот на 
општината, односно градот Скопје^ со нив располага изборната комисија. 

За новоосновани општини средства за спроведување на изборите се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

Од средствата за спроведување на изборите две третини ќе се користат за 
покривање на трошоците сврзани за изборните дејства на изборните органи, а една 
третина ќе се употреби за покривање на дел од трошоците што ги направиле 
политичките партии и групата избирачи чии кандидати се избрани. 

Основица за пресметување на средствата што се распоредуваат меѓу 
избраните членови на советот е бројот на гласовите што го добила секоја листа 
кандидати, одосно кандидати за градоначалник. 

IX. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО 

Член 68 

Поради неправилности во постапката за кандидирање или во постапката 
за избор, секој кандидат, секој предлагач на кандидати и секој избирач имаа право да 
поднесе приговор до изборната комисија. 
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Приговорот поради неправилности во постапката на кандидирањето, 
како и приговорот на составот на Листата на кандидати се поднесува во рок од 24 
часа од денот кога е сторено дејствието кое кандидатот го смета за неправилно, 
односно од денот на објавувањето на листата. 

Приговорот.поради неправилности во постапката за избори се поднесува 
во рок од 48 часа од денот на гласањето за избор. 

Изборната комисија решението по приговорот мора да го донесе 
најдоцна во рок од 48 часа од денот на приемот на приговорот. 

Ако изборната комисија решавајќи по приговорот утврди такви 
неправилности во постапката на кандидирањето, односно на постапката за избор 
што битно влијаеле или можеле битно да влијаат на резултатите од кандидирање^ 
и изборот, ќе ги поништи дејствата во таа постапка мг ќе одлучи во определен рок 
постапката да се повтори. 

Член 69 

Против решението на изборната комисија подносителот на приговорот 
има право на жалба. 

Против решението на изборната комисија жалба се поднесува до 
надлежниот апелационен суд во рок од 48 часа од приемот на решението. 

Жалба против решението на изборната комисија за потрошени 
значително повеќе финансиски средства, предлагачот на листата поднесува во рок 
од 48 часа од денот на доставувањето на решението. 

Жалбата се поднесува преку изборната комисија. 
Надлежниот апелационен суд ќе донесе одлука по жалбата во рок од 48 

часа по нејзиниот прием. 

X. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

Член 70 

Изборите и изборната постапка може да ги набљудуваат меѓународни 
асоцијации и организации во рамките на преземените обврски од меѓународните 
договори кои Република Македонија ги ратификувала согласно со Уставот, како и 
регистрирани организации и здруженија во Републиката од областа на заштитата на 
човековите права и слободи. 

На субјектите од став 1 на овој член и на јавните гласила им обезбедува 
полномошно Републичката (државна) изборна комисија. Овие лица со полномошно 
имаат право слободно да се движат на територијата на Република Македонија и да 
ги следат сите активности што се извршуваат за време на изборната кампања и на 
денот на изборите. 
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XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 

Со парична казна од една петтина до една половина од просечната 
плата во Републиката исплатена во последниот месец ќе се казни за прекршок лице 
кое ги кине или на друг начин ги уништува плакатите што биле истакнати (член 32 
на овој закон). 

Член 72 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец ќе се казни за прекршок: 

- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го објави истражувањето 
на јавното мислење за кандидатите без да ги наведе податоците од став 1 на член 29 
од овој закон, 

- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го објави истражувањето 
на јавното мислење во период од петнаесет дена пред денот на гласањето (член 29 
став 2), и 

- одговорниот уредник на јавното гласило ако го објави изборното 
пропагандно известување без наведување на нарачателот (член 29 став 1). 

Член 73 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец ќе се казни за прекршок: 

- јавното гласило кое не ќе ги прифати и објави навремено правилата од 
став 1 на член 30 и 

- издавачот на јавното гласило што учествува на изборното 
претставување доколку постапува спротивно на член 30 од овој закон. 

Член 74 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец ќе се казни за прекршок организаторот на 
Изборната кампања кој: 

- истакнува плакати спротивно на членовите 31 и 32 од овој закон; 
- не ќе го пријави изборниот собир најдоцна 48 часа пред неговото 

одржување и 
- го организира собирот спротивно на член 33 од овој закон. 
Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 

Републиката во последниот месец за прекршок по овој член ќе се казни и 
одговорното лице на организаторот на изборната кампања. 
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Со парична казна од десет ДО 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец за прекршок по овој член ќе се казни и 
одговорното лице на надлежниот државен орган, верската заедница или јавната 
институција кој на организаторот на изборната кампања му овозможи 
организирање на предизборниот собир спротивно на член 33 од овој закон. 

Член 75 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец за прекршок ќе се казни организаторот на 
изборната кампања кој нема да поднесе извештај за финансирање на изборната 
кампања (член 36) односно нема да ги собере сите средства за финансирање на 
изборната кампања на оваа сметка (член 35). 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец за прекршок ќе се казни и одговорното лице на 
правното односно физичкото лице на организаторот кое ќе стори прекршок од став 
1 на овој член. 

Член 76 

Со парична казна од десет до 20 просечни плати исплатени во 
Републиката во последниот месец за прекршок ќе се казни организаторот на 
изборната кампања, доколку во изборната кампања потроши повеќе финансиски 
средства отколку што е утврдено во член 37 на овој закон.. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 

Органот надлежен за водење на единствениот избирачки список во рок 
од осум дена од денот на распишувањето на изборите врши проверка на , 
единствениот избирачки список со прибавување на податоци од надлежните органи 
на државната управа, од судовите или на друг начин и по службена должност врши 
исправка на единствениот избирачки список. 

По извршената исправка од став 1 на овој член органот надлежен за 
водење на единствениот избирачки список должен е единствениот избирачки 
список да го стави на јавен увид за што преку јавните гласила ги известува 
граѓаните, а истовремено ги известува и за местото на кое е ставен единствениот 
избирачки список на јавен увид, за времетраењето на јавниот увид и им 
препорачува на граѓаните да извршат увид и да бараат запишување, дополнување 
или и,справка на единствениот избирачки список. 

Јавниот увид трае 30 дена. 
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Член 78 

Секој граѓанин има право да поднесе писмено или усно барање, доколку е 
писмено да приложи потребни докази, за запишување, дополнување или исправка 
на единствениот избирачки список. За усното барање органот ќе направи службена 
белешка. 

Органот надлежен за водење на единствениот избирачки список е должен 
да го разгледа барањето во рок од два дена од приемот на барањето и ако утврди 
дека истото е основано ќе изврши запишување, дополнување или исправка на 
единствениот избирачки список, во спротивно ќе го одбие писменото барање со 
решение кое го доставува до подносителот на барањето. 

Подносителот на барањето против решението од став 2 на овој член 
може да изјави приговор во рок од 24 часа. 

Органот надлежен за водење на единствениот избирачки список, по 
ставањето на јавниот увид и по извршените евентуални запишувања, дополнувања и 
исправки на единствениот избирачки список, најдоцна 20 дена пред денот определен 
за одржување на изборите го заклучува единствениот избирачки список. 

Член 79 

За првите локални избори што ќе се спроведат според овој закон нема да 
се гласа со избирачка легитимација, туку со лична карта или патна исправа. 

Член 80 

Членовите на изборните комисии и на избирачките одбори се од 
политичките партии кои во првиот круг на изборите за пратеници во Собранието 
на Република Македонија, одржани во 1994 година освоиле најмалку 5% гласови од 
избирачите што гласале. 

Член 81 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија“. 
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Огласен дел 
1 МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Работна книшка на име Сабит Мемедовски, с. Ба-

тинци, Скопје. (4372) 
Работна книшка на име Мехди Мемети, с. Чајлане, 

Скопје. (4373) 
Пасош бр. 19488/96, издаден од ОВР - Струга на име 

Џероски Сашо, с. Драслајца, Струга. (4374) 
Пасош бр. 324486/94, издаден од УВР - Скопје на 

име Маја Павловска, ул. „Томе Стефановски“ бр. 4-а, 
Скопје. (4375) 

Пасош бр. 446315/94, издаден од УВР-Скопје на име 
Садрија Нуиевски, с. Чифлик, Скопје. (4376) 

Пасош бр. 737115/95, издаден од УВР-Тетово на име 
Фазлии Бидает, с. Слатино. Тетово. (4377) 

Пасош бр. 028247 на име Исмаилоски Сафет, с. Пеш-
талево, Прилеп. (4247-а) 

Пасош бр. 564738/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Џеват Изберовик, с. Батинци, Скопје. (4280) 

Пасош бр. 0161299/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Никола Козаковски, ул. „Џон Кенеди“ бр. 28 1/14 
Скопје (4281) 

Пасош бр. 790346/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Влатко Соколовски, ул. „Даме Груев“ бр. 7-У/5, 
Скопје. (4282) 

Пасош бр. 686684, издаден од УВР - Скопје на име 
Марина Стојковска, ул. „Владимир Комаров“ бр. 7/48, 
Скопје. “ (4283) 

Пасош бр. 208304, издаден од УВР - Скопје на име 
Марта Десовска, ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/3, 
Скопје. (4284) 

Пасош бр. 0759993/96, издаден од ОВР - Крива Па-
ланка, на име Ратко Стојанчевски нас. Грмаге бб, 
Крива Паланка. (4285) 

Пасош бр. 208507/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Димитри Попоски, ул. „Струмичка“ бр. 8-11/27, Скопје. 

(4286) 
Пасош бр. 129059/93, Издаден од УВР - Скопје на име 

Владо Николоски, ул. „Петар Дељан“ бр. 5-11/12, 
Скопје. . (4287) 

Пасош бр. 101243/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Драган Органџиев, ул. „Трифун Хаџијанев" бр. 3/41, 
Скопје. (4288) 

Пасош бр. 34955/93, издаден од УВР - Скопје на име 
Енвер Али, с. Глумово, Скопје. (4289) 

Чековна картичка бр, 67246/27, издадена од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Светолик Давидов-
ски, Скопје. (4290) 

Чековна картичка бр. 0000448-54 и чековите од бр. 
268428 до 268435, издадени од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Борислав Стојанов, Скопје (4291) 

Чековна картичка бр. 20969-82 и чековите од бр. 
2836067 до 2836081 од бр. 2679019 до 2679023, издадени 
од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Кристина 
Гиновска, Скопје. (4292) 

Решение Уп. Бр. 12-10387 издадено од СО Центар -
Скопје на име Сиљоне Мифтри, Скопје. (4293) 

Работна книшка на име Илми Селимовски, Скопје 
(4294) 

Работна книшка на име Сали Сами, Скопје. (4295) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ -

Станица Зелениково на име Сузана Селими, Скопје. 
(42%), 

Ученичка книшка за завршено III година, издадена 
од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ - Скопје на име 
Љупка Миленовска, Скопје. (4296-а) 

Пасош бр. 0843610/95, издаден од УВР - Струмица на 
име Ѓоргев Љупчо, ул. „Епименонда Поп Андонов“ бр. 
9, Струмица. (4297^ 
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Пасош бр. 0843610/95, издаден од УВР - Струмица на 
име Ѓоргиев Љупчо, ул. „Епименонда Поп Андонов“ 
бр. 9, Струмица. (4297) 

Пасош бр. 217618 на име Сами Дервиши, с. Дело-
гожда, Струга. (4298) 

Пасош бр. 491172 на име Сулејмановски Ирфет, с. 
Черкези, Куманово. (4299) 

Пасош бр. 550073/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Козаров Игор, ул. „Коле Неделковски" бр. 15, Скопје. 

Пасош бр. 392600/94, издаден од УВР - Скоцје на име 
Шахин Хусамедин, ул.„Лазо Трновски“ бр. 1/6/1, 
Скопје. (4301) 

Пасош бр. 0047269, издаден од УВР - Тетово на име 
Елмази Даим, с. Желино, Тетово. (4302) 

Пасош бр. 268572, издаден од УВР - Куманово на име 
Сејдији Башким, ул. „11 Ноември“ бр. 59, Куманово. 

Пасош бр. 333428/94, издаден од УВР Тетово на 
име Џеладини Авни, с. Камењане, Тетово. (4304) 

Пасош бр. 730449, издаден од УВР - Штип на име 
Нацев Делчо, ул. „ Солидарност“ бр. 1/3, Штип. (4305) 

Пасош бр. 0561366 на име Ѓорѓиев Ванчо, ул. „Мирче 
Ацев“ бр. 3 Кочани (4306) 

Пасош бр. 0459317 на име Сазан Елмази, с. Срби-
ново, Гостивар. (4307) 

Пасош бр. 0795681 на име Карески Ѓорѓија, ул. „Ку-
мровец" бр. 23, Прилеп (4308) 

Пасош бр. 0276371, издаден од ОВР - Делчево на име 
Илиева Царка, ул. „М. Тито“ бр. 74, Делчево, (4309) 

4 Одобрение бр. 25-487 рег. бр. 5439, за пиљара изда-
дено од СО Центар - Скопје на име Сашо Петковски, 
Скопје. (4310) 

Пасош бр. 645221/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Владимир Стрезоски, бул. ,Дане Сандански“ бр. 36/3-
12, Скопје. (4311) 

Пасош бр. 541155/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Љубица Филипова, ул. „Петар Манцуков" бр. 195-а 
Скопје. (4312) 

Пасош бр. 286232/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Расим Алимовски, бул. „Македонско-Косовска брига-
да“ бр. 28/8, Скопје. (4313) 

Чековна картичка бр. 0047086-63, издадена од Комер-
цијална банка а.д. - Скопје на име Новица Милошевик, 
Скопје. (4314) 

Чекови бр. 1883862, 148740,1486744 и 1133537 од те-
ковна сметка бр. 11103760 издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Трајанка Милеска, Скопје. 

(4315) 
Свидетелство за завршено I, II, III, и IV година, изда-

дени од Гимназијата „Георги Димитров“ - Скопје на 
име Хаско Пепиќ, Скопје. (4316) 

Работна книшка на име Слаѓана Илиевска, Скопје. 
(4317) 

Работна книшка на име Слободан Ангелов, Скопје. 
(4318) 

Работна книшка на име Стојановски Томислав, 
Скопје (4319) 

Свидетелство за VIII одделение, од ОУ „Алија Авдо-
виќ“ с. Батинци на име Арбен Асанов, с. Батинци, 
Скопје (4320) 

Свидетелство за завршено II година, издадено од 
УСО „Орце Николов“ - Скопје на име Душко Георги-
евски, Скопје. (4321) 

Пасош бр. 76676/93, издаден од ОВР - Струга на име 
Имероски Рецеп, с. Лабуништа, Струга. (4322) 

Пасош бр. 418620, издаден од УВР - Куманово на име 
Арсовска Богдана, ул. „О. Револуција“ бр. 36/7, Кума-
ново. (4323) 

Пасош бр. 243324, издаден од УВР - Куманово на име 
Анмша Лимани, с. Липково, Куманово. (4324) 

Пасош бр. 632772, издаден од ОВР - Куманово на име 
Марина Сотировска, ул. „О. Револуција“ бр. 36/7, Ку-
маново. ' - ' (4325) 
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Пасош бр. 0638084/95, издаден од УВР - Скопје на! 
име Алексовски Сашо, ул. „Женевска“ бр. 8/38, ј 
Скопје. (4326) 1 

Работна книшка на име Стојановски Ангеле, Скопје. 
(4329) 

Пасош бр. 0474336/95, издаден од ОВР - Ресен на име 
Поповски Менде, с. Стење, Ресен. (4330) 

Пасош бр. 389698/94, издаден од ОВР - Скопје на име 
Рони Ќерими, ул. „Панче Неделковски" бр. 75-6, 
Скопје. (4331) 

Пасош бр. 125132/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Зорица Јакимовска, ул. „Кожуф" бр. 13, Скопје. 

(4332) 
Пасош бр. 0319495/94, издаден од УВР - Струмица 

на име Тимов Васил, с. Робово бр. 47, Струмица. (4334) 
Пасош бр. 0257122/94, издаден од УВР - Струмица 

на име Лазаров Николчо, ул. „Маршал Тито“ бр. 57, 
Струмица. (4335) 

Свидетелства за III и IV година, издадени од Меди-
цинското училиште „Јане Сандански“ - Штип на име 
Чогуриќ Владимир, Скопје. (4336) 

Пасош бр. 031875 на име Гулева Слабана, Гевгелија. 
(4337) 

Пасош бр. 0315874 на име Гулев Јордан, Гевгелија. 
(4338) 

Пасош бр. 0713487на име Гулева Рамиза, Гевгелија. 
(4339) 

Пасош бр. 241429 на име Милошев Драги, ул. „Про-
летерска“ бр. 4, Кратово. (4340) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата 
„Гоце Делчев“ - Куманово на име Јана Цветковска, ул. 
„Бошко Буха“ бр. 23, Куманово. (4341) 

Пасош бр. 745731/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Олга Миладиновска ул. „Мито Хаџивасилев“ бр. 6/ 
П-4, Скопје. (4342) 

Пасош бр. 248358/94, изаден од УВР - Тетово на име 
Ношит Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (4343) 

Чековна картичка бр. 201982830 и чековите од бр. 
1816578 до 1816587, 2798326,2798327,2798329 и 3251469, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Невена Лукановска, Скопје. (4344) 

Чековна картичка бр. 13089.23 и чекови од бр. 
2217224 до 2217226 (3 чека), издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Јорго Туфа, Скопје. (4345) 

Чек бр. 2128816 од тековна сметка бр. 51884 - 10, 
издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Трпчевски Јане, Скопје. (4347) 

Работна книшка на име Билјана Бајлозова, Скопје. 
(4348) 

Пасош бр. 93789 на име Селајдин Мустафа, с. Сено-
кос, Гостивар. (4333-а) 

Пасош бр. 387558/94, изадени од УВР - Скопје на 
име Абаз Зехирија, ул. „Плачковица“ бр. 6-а, Скопје. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 
Врз основа на член 5 од Одлуката за трансформа-

ција на АМДС „ДИЈОС" со седиште во Струмица, 
„Климент Охридски“ бр. 100, Собранието на ДОО 
.,Амбалажа“, објавува 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АК-
ЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ 

I 
Акциите за дополнителното вложување ги издава 

ДОО „АМБАЛАЖА“, со седиште во Струмица, ул. 
„Климент Охридски“ бр. 100. Проценетата вредност на 
претпријатието изнесува 500.000 ДЕМ. II 

Основната главница на друштвото по извршеното 
дополнително вложување ќе изнесува 650.000 ДЕМ, од 

кои 150.000 ДЕМ се дополнителен капитал, што изне-
сува 30% зголемување на основната главница на друш-
твото. 

III 
Се издаваат вкупно 6500 акции, од кои: 
- 1500 обични акции по основ на дополнително вло-

жување; 
- 750 приоритетни акции кои ќе му бидат издадени 

на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување; и 
- 4250 обични акции кои вработените и другите лица 

кои имаат право согласно законот ќе ги купат со по-
пуст. 

IV 
Акциите се издаваат со номиналната вредност од 100 

ДЕМ, според курсот на денарската противвредност на 
Народна банка на Македонија. Акциите се издаваат во 
апоени од 100, 500 и 1000 ДЕМ. 

V 
Потенцијалните инвеститори се должни да поднесат 

програма за развој на ДОО „АМБАЛАЖА“, со се-
диште во Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр. 100, 
која треба да содржи: резиме на понудата согласно ше-
мата понудена во одлуките за критериуми (Образец бр. 
8); претставување на купувачот (понудувачот) - инве-
ститорот; развојната стратегија на ДОО „АМБАЛА-
ЖА“ со планирани биланси за приливот во средствата; 
понудена цена и услови на плаќање на акциите; поли-
тика на вработување; планирани инвестиции; бројот на 
акциите кои има намера да ги купи и други податоци 
кои се од значење за претставување на понудувачот. 

VI 
Право на учество на јавниот повик имаат сите 

правни и физички, домашни и странски лица. 
Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на 

објавуваното на овој повик. 
VII 

Понудите за купување акции заради дополнително 
вложувано се доставуваат во затворени плика до ДОО 
„АМБАЛАЖА“, со седмите во Струмица, ул. „Кли-
мент Охридски“ бр. 100, и до Агенцијата на Република 
Македонија за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. На пликот треба да се стави наз-
наката „понуда“, името на ДОО „АМБАЛАЖА“ како 
претпријатие што се продава, името на инвеститорот и 
неговата адреса. 

VIII 
Доколку на јавниот повик се јави повеќе од еден 

понудувач, понудите ќе се вреднуваат според наведе-
ните критериуми. Сите инвеститори што поднеле по-
нуда за откуп на ДОО „АМБАЛАЖА“, со дополни-
телно вложување ќе бидат повикани да присуствуваат 
на состанокот во ДОО „АМБАЛАЖА“ на кој јавно ќе 
се отвораат понудите. На овој состанок заинтересира-
ните страни ќе можат да ги разгледаат понудите, да 
проверат дали се отворени пликовите на понудите, дали 
на пликовите се наведени сите потребни елементи и ќе 
присуствуваат на чинот на отворањето на понудите. 
Пред отворањето на понудите, претседателот на соста-
нокот ќе ги повика учесниците на евентуално дополну-
вање на нивните понуди. Дополнувањето кое ќе биде 
регистрирано записнички ќе стане дел од понудата. До-
полнување по отворањето на понудите не е дозволено. 
Претседавачот јавно ќе ги прочита резимеата на при-
стигнатите отворени понуди. 

IX 
ДОО „АМБАЛАЖА“ во рок од 8 дена од донесува-

њето на одлуката ќе достави извештај до Агенцијата за 
текот на спроведувањето на постапката на прибирано и 
отворање на понудите за дополнително вложување, 
како и за донесената одлука за прифаќање на понудата 
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на најповолниот инвеститор. Истовремено, ДОО „АМ-
БАЛАЖА“, ќе ги информира и учесниците за изборот 
на најповолната понуда. 

X 
ДОО „АМБАЛАЖА“, со претходна согласност на 

Агенцијата ќе потпише договор со купувачот на акции 
заради дополнително вложување чија понуда ќе биде 
прифатена во рок од 15 дена од прифаќањето на најпо-
волната понуда. Елементите од прифатената понуда ќе 
бидат составен дел на договорот за дополнителното 
вложуваа во претпријатието. 

Начинот на плаќаЈвето се регулира во договорот за 
продажба на акции заради прибавување дополнителен 
капитал во согласност со понудената програма за раз-
вој 

XI 
Во рок од 30 дена од денот на регистрацијата на 

трансформацијата во судскиот регистар ДОО „АМБА-
ЛАЖА“ со седиште во Струмица, ул. „Климент Охрид-
ски“ бр 100, ќе им издаде потврди за обични акции на 
понудувачот кој купил акции по основ на дополнително 
вложување. 

XII 
Секој има право да изврши увид на сите податоци за 

ДОО „АМБАЛАЖА“ со седиште во Струмица, ул. 
„Климент Охридски“ бр. 100, што се од значење за 
купу вање на обичните акции заради дополнително вло-
жување, а особено на извештајот за проценетата вред-
ност и Одлуката за трансформација на ДОО „АМБА-
ЛАЖА“ со седиште во Струмица, ул. ,,Климент Охрид-
ски“ бр. 100, со издавање на акции заради дополни-
телно вложување. 

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој 
јавен повик во просториите на ДОО „АМБАЛАЖА“ со 
седиште во Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр. 100, 
секој работен ден од 9 до 15 часот. 

Поблиските информации за другите услови под кои 
се продаваат акциите и за начинот на спроведувањето 
на овој јавен повик за прибирање на понуди за купување 
на акции можат да се добијат во просториите на ДОО 
„АМБАЛАЖА“ со седиште во Струмица, ул. „Кли-
мент Охридски“ бр. 100, секој ден од 10 до 14 часот. 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал АД „Југоту-
тун - Гоце Стојчевски“ - Тетово 

ОБЈАВУВА 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
т и е т о , согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го превзе-
маат управувањето со претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое ре наоѓа на ул. „М. Тито“, бр. 47, во 
време од 8 до 12 часот. 

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот 
данок од доход („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за 
; труд и социјална политика 

ОБЈАВУВА 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за месец август 1996 година која се приме-
нува за аконтативно пресметување на персоналниот да-
нок од доход изнесува 9.000,00 денари. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и соци-
јална политика 

ОБЈАВУВА 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец август 1996 година неможе да изнесува помалку 
од утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

0101 Електростопанство - 7.575 

0102 Производство на јаглен 5.097 

0105 Производство на нафтени деривати 8.444 

0106 Производство на железна руда 5.183 

, 0107 Црна металургија 4.683 

0108 Производство на руди на обоени метали 5.312 

0109 Производство на обоени метали 8.494 

0110 Преработка на обоени метали 6.505 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градежен материјал) 3.582 

0112 Преработка на неметални минерали 
| (без градежен материјал) 4.512 

0113 Металопреработувачка дејност 4.282 

0114 Машиноградба 5.288 

0115 Производство на сообраќајни средства 4.817 
0117 Производство на електрични машини и 

апарати 5.284 

0118 Производство на базни хем. производи 5.918 

0119 Преработка на хемиски производи 7.916 

,0120 Производство на камен, чакал и песок 5.288 

0121 Производство на градежен материјал 8.354 

0122 Производство на режана граѓа и плочи 5.465 

0123 Производство на финални произ. од 
дрво 2.534 
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0124 

0125 

Производство и преработка на хартија 

Производство на текстил, предива и 
ткаен. 

4.127 

3.401 

0126 Произв. на готови текстилни производи 3.676 

0127 Производство на кожа и крзно 2.925 

0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 2.861 

0130 Производство на прехранбени произ-
води 

6.601 

0131 Производство на пијалоци 8.216 

0132 Производство на Добиточна храна 5.691 

0133 Производство и преработка на тутун 6.479 

0134 Графичка дејност 4.793 ^ 

0135 Собирање и примарна преработка на 
индустриски отпадоци 4.453 

0139 Производство на разновидни производи -

0201 Земјоделско производство 4.567 

0202 Земјоделски услуги 6.753 

0203 Рибарство 4.157 
0300 Шумарство 5.159 

0400 Водостопанство % 5.213 

0501 Високоградба 4.002 

0502 Нискоградба и хидроградба 4.789 

0503 Инсталатерски и завршни работи во 
градежништвото 3.647 

0601 Железнички сообраќај 6 347 

0604 Воздушен сообраќај 8.800 

0605 Друмски сообраќај 4.253 

0606 Градски сообраќај 6.521 

0608 Претоварни услуги -

0609 ПТТ услуги и врски 7 929 

0701 Трговија на мало 5.476 

0702 Трговија на големо 9.393 

0703 Надворешна трговија 6.719 

0801 Угостителство 4.934 

0802 Туристичко посредување 6.447 

0901 Занаетчиски услуги и поправки 5.277 

0902 Лични услуги и услуги на домаќинство 3.841 

1001 Уредување на населби и простори 6.453 

1002 Станбена дејност 8.384 

1003 

1101 

Комунална дејност 

Банкарство 

6.098 

7.302 

1102 Осигурување на имоти и лица 12.446 

1103 Услуги во областа на прометот 9.311 

1104 Проектир. и сродни техн. услуги 5.282 

1105 Геолошки истражувања 6.247 

1106 Истражувачко развојна работа 
(освен научно истражувачка) 6.546 

1109 Деловни услуги 11.083 

1201 Образование 5.935 

1202 Научно истражувачка дејност 6.416 
1203 Култура, уметност и информации 6.165 

1204 Физичка култура и спорт 5.550 

1301 Здравствена заштита 6.344 

1302 Општествена заштита на децата и младината 
и социјална заштита 5.128 

140? Органи на државна власт, единици на 
локалната самоуправа и други облици 

6.365 

1402 Самоуправни интересни заедници 6.559 

1403 Здруженија 8.683 

1404 Политички партии, општествени орга-
низации, здруженија и други организа-
ции 8.086 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на РМ“ бр. 80/93), Заводот 
за статистика го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 

1996 ГОДИНА 

Кумулативното намалувана на цените на мало во 
Република Македонија во периодот јули-август 1996 
година, во однос на просечните цени на мало во првото 
полугодие 1996 година изнесува - 1,4%. 

Директор, 
Светлана Антоновска с.р. 

СОДРЖИНА 
) 

924. Закон за локалните избори 2657 
Објава за просечната месечна нето плата 
во работник во Републиката за месец ав-
густ 19% година 2687 
Објава за плата по работник која претста-
вува основица за пресметување на дано-
ците и придонесите од плата за месец ав-
густ 1996 година 2687 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204,117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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