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585.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 мај 2004 година.
Бр. 07-2269/1
26 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
Член 1
Во Законот за локалните избори ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 46/96 и 12/2003), во членот 2 ставови 2 и 3 зборот "принцип" се заменува со
зборот "модел", запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 2
Во членот 3 став 1 зборовите: " и да биде избран за
член на совет" се бришат, а зборовите: "кој има" се заменуваат со зборовите: "кој наполнил".
Ставот 2 се менува и гласи:
"Право да биде избран за член на совет и градоначалник има секој државјанин на Република Македонија
кој наполнил 18 години живот, има деловна способност, не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело и е со постојано живеалиште во општина и Градот Скопје, каде што се врши изборот".
Член 3
Во членот 4 став 2 зборот "граѓанинот" се заменува
со зборот "избирачот".
Член 4
Членот 5 се менува и гласи:
"Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, пратеник,
министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, Јавен обвинител, Народен правобранител и други функции на кои изборот или именувањето
го врши Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.
Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа.
Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стопанска или друга профитна дејност.
Функцијата градоначалник е неспојлива со членување во управни одбори на јавни претпријатија, јавни
установи, фондови, агенции, заводи и во други правни
лица, како и со изборот на претставник на државниот и
општествен капитал во трговските друштва.
Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата член на совет.
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Функцијата градоначалник на Град Скопје и функцијата член на советот на Градот Скопје е неспојлива со
функцијата градоначалник на општина и функцијата член
на советот на општините на подрачјето на Градот Скопје.
Функцијата член на советот е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, пратеник,
министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, Јавен обвинител, Народен правобранител и со други функции на кои изборот или именувањето го врши Собранието на Република Македонија и
Владата на Република Македонија.
Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на носителите на функциите од ставот 1 на
овој член , функцијата им престанува.
Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставот 2 на овој член, работниот
однос им мирува.
Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставовите 3 и 4 на овој член, стопанската или друга профитна дејност им мирува, а членувањето во управни одбори на јавни претпријатија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други правни лица, како и претставник на државниот и општествен
капитал во трговските друштва им престанува.
Со денот на верификацијата на мандатот за член на
совет на носителите на функциите од ставот 7 на овој
член, функцијата им престанува.
Со денот на верификацијата на мандатот на член на
совет на лицата вработени во општинската администрација на општината, работниот однос им мирува во согласност со закон."
Член 5
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
"Член 5-а
Функцијата градоначалник се врши професионално."
Член 6
Во членот 7 став 1 зборовите: "најрано 90 дена, а
најдоцна 60 дена пред истекот на четиригодишниот
мандат" се заменуваат со зборовите: " во денот недела
во третата седмица во месец октомври".
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Актот за распишување на изборите се доставува до
Државната изборна комисија и до органот на државната управа надлежен за изборни системи".
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.
Во ставот 6 кој станува став 7 бројот "60" се заменува со бројот "70" .
Член 7
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:
"Член 7-а
Вонредните избори за членови на советите и градоначалник се распишуваат и спроведуваат во согласност
со одредбите на овој закон во рок од 70 дена од денот
на настапувањето на условите за престанок на мандатот, утврдени со закон.
Вонредните избори за членови на совет и за градоначалник нема да се спроведат доколку до редовните
избори има помалку од шест месеци."
Член 8
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:
"Изборната комисија е составена од претседател,
четири члена и нивни заменици кои се избираат за време од четири години".
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои
гласат:
"Двајца членови и нивните заменици во изборната
комисија се именуваат на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
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Двајца членови и нивни заменици во изборната комисија се именуваат на предлог на политичките партии
во опозиција кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови".
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6.
Член 9
Во членот 9 став 3 по зборовите: "Претседател на
изборната комисија"се додаваат зборовите: "и неговиот
заменик", зборот "именува" се заменува со зборот
"именуваат".
По ставот 4 се додава нов став, 5 кој гласи:
"Одлуките за именување на составот на изборните
комисии се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија"."
Член 10
Членот 10 се менува и гласи:
"Избирачки одбор се формира за секое избирачко
место.
Избирачките одбори се составени од претседател,
четворица членови и нивни заменици.
Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се граѓани со живеалиште во општината и Градот Скопје каде што се наоѓа соодветното избирачко
место и тие не можат да бидат кандидати за членови на
совет, односно за градоначалник. "
Член 11
По членот 10 се додаваат два нови членови 10-а и
10-б, кои гласат:
"Член 10-а
Избирачките одбори за избирачките места во општината и Градот Скопје се избирачки одбори за избор
на членови на советот и избор на градоначалник за
Градот Скопје.
Член 10-б
Претседателот и членовите на избирачките одбори
и нивните заменици се именуваат најдоцна 20 дена
пред денот определен за одржување на изборите.
Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот
одбор се именуваат на предлог на политичките партии
кои се на власт кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот
одбор се именуваат на предлог на политичките партии
во опозиција кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
Политичките партии од ставовите 2 и 3 на овој
член, кандидатите за членови на избирачките одбори и
нивни заменици ги предлагаат најдоцна 25 дена пред
денот определен за одржување на изборите.
Ако политичките партии не достават предлог во рокот утврден во ставот 4 од овој член, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги именува изборната комисија.
Претседателот на изборната комисија именува нови
членови на избирачкиот одбор и нивни заменици во
случаите на неоправдано напуштање на гласачкото место на денот на изборите со решение кое го доставува
до членовите на комисијата."
Член 12
Во членот 11 став 1 зборовите: "присуствуваат во "
се заменуваат со зборовите: "ја следат ".
Во ставот 2 зборовите: "учествуваат во " се заменуваат со зборовите: "преземаат дејствија во однос на".
По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Претставникот на предлагачот на листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник
на седницата на изборната комисија може да предупреди за неправилности во нејзината работа и ако не биде
прифатено предупредувањето, може да побара тоа да
биде внесено во записникот".
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Член 13
Во членот 11-а по точката 2 се додаваат три нови
точки 3, 4 и 5 кои гласат:
"3. Врши едукација на членовите на изборните комисии;
4. Ги објавува вкупните резултати од спроведените
избори за советници и градоначалник во рок од три дена од денот на нивното одржување;
5. Поднесува извештај за спроведените избори до
Собранието на Република Македонија;".
Точките од 3 до 18 стануваат точки од 6 до 21.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Обрасците на записниците, за единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се печатат покрај на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа
единица на локална самоуправа".
Член 14
Членот 12 се менува и гласи:
"Изборната комисија:
1. Се грижи за законито спроведување на изборите
во општината;
2. Го именува составот на избирачките одбори и дава упатство за нивната работа;
3. Организира и врши едукација на членовите на избирачките одбори;
4. Утврдува дали предложените листи на кандидати
за избор на членови на совет и листата на кандидат за
градоначалник се поднесени во согласност со овој закон;
5. Ги потврдува листите на предложените кандидати и со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати;
6. Ги огласува утврдените листи на кандидати;
7. Презема технички подготовки за спроведување
на изборите според упатствата, појаснувањето и инструкциите на Државната изборна комисија;
8. Ги информира граѓаните за начинот и техниката
на гласањето;
9. Ги евидентира овластените претставници на кандидатите за следење на работата на изборната комисија
и на избирачките одбори;
10. Ги предава и собира изборните материјали на
и од избирачките одбори на начин утврден со овој
закон;
11. Ги утврдува резултатите од гласањето во општината и Градот Скопје во рок од 24 часа од затворањето на гласачкото место;
12. Ги пресметува и објавува резултатите од изборите за избор на членовите на советот на општината и
за градоначалник на општината и Градот Скопје и ги
доставува до Државната изборна комисија и до општината и Градот Скопје;
13. Одлучува по приговори ;
14. Пополнува и доставува статистички податоци
за потребите на Државниот завод за статистика и
15. Врши и други работи утврдени со закон.
Работата на изборната комисија е јавна."
Член 15
По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:
"Член 12-а
Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласањето на гласачкото место, обезбедува правилност и тајност на гласањето, обезбедува слободно и мирно одржување на гласањето и го сумира резултатот од гласањето на гласачкото место и објавува на самото место
каде што се спроведувало гласањето.
Гласањето за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 49-а од овој закон."
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Член 16
Членот 13 се менува и гласи:
"Претседателот и членовите на органите за спроведување на изборите својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно и одговорно во согласност со надлежностите утврдени со закон.
Членовите на органите за спроведување на изборите за извршената работа имаат право на надоместок,
чија висина се утврдува врз основа на критериумите
утврдени од страна на министерот за финансии.
Органите за спроведување на изборите можат да работат и да одлучуваат ако присуствуваат мнозинство
од членовите.
Органите за спроведување на изборите одлуките ги
донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на
членови.
Во работата на изборните комисии и избирачките
одбори, во единиците на локалната самоуправа во која
најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, покрај македонскиот јазик
и неговото кирилско писмо во службена употреба е и
јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20 % од
граѓаните во таа единица на локална самоуправа."
Член 17
Во членот 15 став 1 по зборот "со" се додава зборот
"поднесување" .
Ставот 3 се менува и гласи:
"Кога подносител на листа на кандидати односно
листа на кандидат за градоначалник е група избирачи,
потребно е да се соберат:
- во општината до 10.000 жители најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината;
- во општината од 10.001 до 30.000 жители најмалку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од
Избирачкиот список за општината;
- во општината од 30.001 до 50.000 жители најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од
Избирачкиот список за општината;
- во општината од 50.001 до 100.000 жители најмалку 350 потписи од запишаните избирачи во изводот
од Избирачкиот список за општината;
- во општината над 100.001 жители најмалку 450
потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината и
- во Градот Скопје најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на
подрачјето на Градот Скопје".
Во ставот 4 бројот "30" се заменува со бројот "35".
Член 18
По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:
"Член 15-а
Во предложената листа на кандидати за членови на
советот на општината и Градот Скопје секој пол ќе биде застапен со најмалку 30%, и во горната и во долната
половина од листата."
Член 19
Во членот 16 зборовите: "законот за Градот Скопје"
се заменуваат со зборот "закон".
Член 20
Членот 17 се менува и гласи:
"Право да поднесат листа на кандидати односно
листа на кандидат за градоначалник имаат регистрираните политички партии самостојно, две или повеќе
партии заедно, како и група избирачи (во натамошниот
текст: подносител на листа).
Секој избирач својот потпис може да го даде само
за една листа на кандидати односно листа на кандидат
за градоначалник.
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Потписите на избирачите во постапката за кандидирање се собираат пред органот надлежен за водење
евиденција на избирачкото право на образец пропишан
од Државната изборна комисија , кој содржи име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место
и единствен матичен број на предложените кандидати,
како име и презиме и единствен матичен број на избирачот што го потпишува предлогот.
Собирањето потписи пред органот надлежен за евиденција на избирачкото право започнува петнаесеттиот
ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15
дена.
Избирачите што ја поднесуваат листата треба да
имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на општината, односно на Градот Скопје."
Член 21
По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:
"Член 17-а
Подносителот на листа може да поднесе само една
листа на кандидати за членови на советот како и една
листа на кандидат за градоначалник.
Подносителот на листите од ставот 1 на овој член
во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на
кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник го врши на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локална самоуправа."
Член 22
Членот 19 се менува и гласи:
"Листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник ја потпишува лично овластен
претставник на подносителот на листата.
Називот на листата се означува според името на
подносителот на листата.
Ако подносител на листа на кандидати, односно листата на кандидат е група избирачи, називот на листата
се означува со "група избирачи"."
Член 23
Членот 20 се менува и гласи:
"Подносителот на листите на кандидати за советници, односно листата на кандидат за градоначалник, листите ги поднесува на пропишани обрасци од Државната изборна комисија.
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.
Кога подносители на листите од ставот 2 на овој
член се политички партии, треба да приложат потврда
за регистрација од надлежниот суд.
Кога подносители на листите од ставот 2 на овој
член се група избирачи, задолжително се приложуваат
и потребниот број на потписи на избирачи, согласно со
членот 15 став 3 на овој закон.
За секоја кандидатура потребна е писмена согласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива.
Листата на кандидати за советници содржи онолку
кандидати колку што се избираат членови на совет.
Листата на кандидат за градоначалник го содржи
предложениот кандидат за градоначалник.
Редоследот на кандидатите во листата на кандидати
го утврдува подносителот на листата.
Подносителите на листите од ставот 2 на овој член,
заедно со листите до изборната комисија поднесуваат и
барање за издавање потврда за отворање на жиро-сметка за изборна кампања.
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Изборната комисија по приемот на листите и барањето од ставот 9 на овој член, веднаш издава потврда
за отворање на жиро-сметка за изборна кампања.
Подносителите на листите од ставот 2 на овој член,
во рок од 24 часа по приемот на потврдата од ставот 10
на овој член, до изборната комисија доставуваат доказ
за отворена жиро-сметка за изборна кампања."
Членот 21 се брише.

Член 24

Член 25
Во членот 22 став 2 точката на крајот од реченицата
се брише и се додаваат зборовите: "со решение кое го
донесува во рок од 48 часа".
Во ставот 3 зборовите: "три дена" се заменуваат со
зборовите: "48 часа од приемот на листата."
Во ставот 5 зборовите: "при поднесувањето" се бришат, зборот "потврда" се заменува со зборот "доказ", а
по зборот "кампања" се додаваат зборовите: "во рокот
утврден во членот 20 став 11 на овој закон."
По ставот 5 се додаваат четири нови става 6, 7, 8, и
9, кои гласат:
"Изборната комисија решенијата од ставовите 4 и 5
на овој член ги донесува во рок од 48 часа од приемот
на листата.
Ако изборната комисијата утврди дека листите се
поднесени во определениот рок и се составени во согласност со одредбите на овој закон, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на
листите ги отстраниле во рокот утврден во ставот 3 на
овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение
во рок од 48 часа од приемот на листите.
Против решенијата од ставовите 4 и 5 на овој член
може да се поднесе жалба до апелациониот суд во рок
од 24 часа од приемот на решението.
Надлежниот апелационен суд е должен да донесе
одлука во рок од 48 часа од приемот на жалбата".
Член 26
Во членот 24 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
"Во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, огласувањето на листите
на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник се врши покрај на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го
употребуваат граѓаните во таа единица на локална самоуправа".
Член 27
Членот 25 се менува и гласи:
"Политичка партија, две или повеќе политички партии заедно, или група избирачи чии листи на кандидати за избор на членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник се потврдени од изборната комисија, имаат право да организираат изборна кампања
(во натамошниот текст: организатори на изборната
кампања).
Организаторите на изборната кампања имаат право
на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги
користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да се
влијае на одлуката на избирачите при гласањето за кандидатите за членови на советите односно за градоначалник.
Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна кампања."
Член 28
Членот 26 се менува и гласи:
"Изборната кампања започнува 20 дена пред денот
определен за одржување на изборите и не смее да трае
24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.
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Советот за радиодифузија е должен да ги следи
програмите на електронските медиуми во Република
Македонија, за времетраењето на изборниот молк и на
денот на одржувањето на изборите.
Советот за радиодифузија е должен веднаш по
утврдувањето на неправилностите (агитирање, информации поврзани со изборната кампања, рекламни пораки со кои се врши претставување на партиски програми и партиски симболи) да го извести органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на телекомуникациите, односно Управата за телекомуникации.
Управата за телекомуникации е должна веднаш по
приемот на известувањето да донесе решение за одземање на радиостаницата на имателот кој ја направил
неправилноста во траење од 48 часа."
Член 29
Членот 28 се менува и гласи:
"Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни организатори на изборната кампања им се повредуваат правата (со попречување и оневозможување на кампањата на противкандидатите) веднаш да покренат постапка за заштита на
своите права пред надлежниот основен суд.
По барањето за заштита на правата, основниот суд
ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесувањето
на барањето.
Против одлуката на основниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката до надлежниот апелационен суд.
Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 48
часа од денот на поднесувањето на жалбата.
Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните
гласила."
Член 30
Членот 29 се менува и гласи:
"Јавните гласила во Република Македонија се
должни под еднакви услови на нивните програми да
обезбедат рамноправен пристап во претставувањето на
изборните програми на кандидатите за членови на советот, односно градоначалник, политичките партии и
група избирачи.
Должината на траењето на изборното претставување, методите на рекламирање и условите за користење
на програмското време, односно просторот во јавните
гласила за претставување на кандидатите, политичките
партии и групата избирачи и нивните програми се
определуваат со одлука за правилата на рамноправен
пристап во медиумското претставување.
Одлуката за правилата за рамноправен пристап во
медиумското претставување ја донесува Собранието на
Република Македонија по предлог на Советот за радиодифузија, а Советот за радиодифузија е должен предлогот на одлуката од ставот 2 на овој член да ја достави
до Собранието на Република Македонија најдоцна 60
дена пред денот на одржувањето на изборите.
Одлуката за правилата за рамноправен пристап во
медиумското претставување се објавува најдоцна 40
дена пред денот определен за одржување на изборите."
Член 31
По членот 29 се додаваат три нови члена 29-а, 29-б
и 29-в, кои гласат:
"Член 29-а
Испитувањето на јавното мислење се објавува најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на
изборите.
Кога се објавува испитување на јавното мислење за
кандидатите, политичките партии и групата избирачи
во изборната кампања, се наведува името на институцијата или раководителот на институцијата што го из-

Стр. 6 - Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

вршила истражувањето, датумот, методологијата, големината и структурата на примерокот и името на нарачателот кој го побарал испитувањето.
Испитувањето на јавното мислење може да се врши
на самиот ден на изборите, а резултатите да бидат објавени најрано непосредно по затворањето на гласачкото
место.
Член 29-б
Јавните гласила се должни, кога објавуваат изборни
пропагандни известувања во информативниот дел на
својата програма, да наведат дека се работи за платен
оглас и да го наведат политичкиот субјект.
Член 29-в
Јавните гласила, чиј основач е Собранието на Република Македонија, имаат обврска без надоместок во соработка со Државната изборна комисија да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето."
Членот 30 се брише.

Член 32

Член 33
Членот 31 се менува и гласи:
"Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат
без надоместок на места што ги утврдува општината и
Градот Скопје.
Општината и Градот Скопје имаат обврска да ги
обележат местата од ставот 1 на овој член, за секој подносител на листата на кандидати, односно листа на
кандидат одделно.
Општината и Градот Скопје можат да утврдат и дополнителни места за истакнување на изборни плакати
со надоместок.
Дел од средствата од ставот 3 на овој член општината и Градот Скопје, непосредно по завршувањето на изборите се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања.
Општината и Градот Скопје се должни да ги објавуваат условите за добивање право на користење на
местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50
дена пред одржувањето на изборите.
Општината и Градот Скопје се должни да обезбедат
еднакви услови за сите организатори на изборната кампања за истакнување на плакати на утврдените места.
Изборни плакати можат да се истакнуваат и на приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот.
Не е дозволено истакнување на плакати на објектите каде што се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето."
Член 34
Во членот 32 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
"Организаторот на изборната кампања е должен во
рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите".
Член 35
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:
"Член 32-а
Предизборните собири се јавни.
За одржување на редот на собирите одговара организаторот.
Организаторот на изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места
каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува
органот на државната управа надлежен за внатрешни
работи, преку неговата подрачна единица, најдоцна 48
часа пред денот на одржувањето на собирот."
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Член 36
Членот 33 се менува и гласи:
"Предизборните собири не смеат да се одржуваат во воени објекти, верски објекти, болници, домови за стари лица, училишта, детски градинки и други јавни институции.
По исклучок, на организаторите може да им биде
дозволено да одржуваат предизборни собири во просториите на училишта или културни центри, доколку
во општината нема друг објект за да се одржи собирот.
Дозволата за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице на установата под еднакви услови
за сите организатори на изборната кампања.
За потребите на изборната кампања не е дозволено
да се користат просториите, опремата или другиот
имот што е наменет за работа на државните органи и
органите на општината и Градот Скопје.
По исклучок, можат да се користат просториите на
органите од ставот 4 на овој член, доколку во местото
не постојат никакви други соодветни простории за потребите на изборната кампања.
Дозволата ја дава одговорното лице на органот под
услови еднакви за сите организатори на изборната кампања. "
Член 37
Членот 34 се менува и гласи:
"Организаторот на изборната кампања задолжително отвора жиро-сметка со назнака "за изборна кампања", најмалку 36 дена пред денот определен за изборите, врз основа на издадена потврда од изборната комисија за поднесената листа на кандидати, односно кандидат за градоначалник.
Кога организатор на изборната кампања е група избирачи, потписник на жиро-сметката е овластениот
претставник на подносителот на листата.
Организаторот на изборната кампања на жиро-сметката од ставот 1 на овој член, ќе ги депонира сите
средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања.
Сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на жиро-сметката за изборна кампања."
Член 38
Членот 35 се менува и гласи:
"Организаторот на изборната кампања е должен да
поднесе финансиски извештај за изборната кампања.
Финансискиот извештај за изборната кампања содржи податоци за вкупниот износ на средствата и направените трошоци.
Финансискиот извештај се доставува до советот на
општината и советот на Град Скопје најдоцна три месеци од денот на завршувањето на изборите.
Организаторот на изборната кампања на група избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во
добротворни цели."
Член 39
Членот 36 се менува и гласи:
"Изборната кампања не смее да се финансира од:
- средства од Буџетот на Република Македонија;
- средства од буџетите на општините и на Градот
Скопје, освен средствата определени во членот 38 став
2 од овој закон;
- средства од јавни претпријатија и установи;
- средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации и
- средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други
странски лица."
Член 40
Членот 37 се менува и гласи:
"При финансирањето на изборната кампања, организаторот на изборната кампања може да потроши
најмногу 15 денари по запишан избирач во општината
и Градот Скопје за која има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник."
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Член 41
Членот 38 се менува и гласи:
"Право на надоместок на трошоци за избори имаат
организаторите на изборната кампања чии кандидати
се избрани за членови на советот, односно градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас.
Надоместокот на трошоците за избори од ставот 1 на
овој член ќе се исплати од буџетот на општината и Градот Скопје најдоцна во рок од три месеци по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања.
Кога подносител на листата на избраните членови
на советот, односно градоначалник се две или повеќе
политички партии, средствата меѓу нив се делат на еднакви делови, освен ако поинаку не се договориле.
Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на советот на општината и на Градот
Скопје."
Член 42
Членот 39 се менува и гласи:
"Изборната комисија ќе донесе решение за поништување на изборот за членови на советот, односно за
градоначалник ако со правосилна пресуда се утврди
дека во текот на изборната кампања нивните предлагачи користеле средства стекнати од извршени казниви
дела."
Член 43
Во членот 40 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
"Јавниот повик, односно плакатите за известување
на граѓаните за спроведување на изборите во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од
граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се подготвуваат и огласуваат покрај на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на
службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локална самоуправа".
Член 44
Членот 43 се менува и гласи:
"Изборниот материјал за спроведување на изборите
за членови на совет и градоначалник се состои од:
- кутии за гласање и паравани;
- обрасци за записници;
- блок со гласачки ливчиња за гласање за листи на
кандидати за членови на совет и листа на кандидати за
градоначалник според изводот од Избирачкиот список;
- листи на кандидати за членови на совет и листа на
кандидат за градоначалник;
- потврден извод од Избирачкиот список ;
- средства за обележување и проверка на лицата кои
гласале (УВ ламба, спреј и графитно перниче) и
- друг материјал потребен за гласање."
Член 45
По членот 43 се додаваат два нови члена 43-а и 43б, кои гласат:
"Член 43-а
Државната изборна комисија изборниот материјал
го предава на изборните комисии најдоцна во рок од 72
часа пред денот определен за одржување на изборите.
За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе вкупниот
број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат
во просториите за гласање и друг материјал потребен
за гласање.
Член 43-б
Изборната комисија е должна еден ден пред денот
определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори.
За предавањето на изборниот материјал од изборната
комисија на избирачките одбори се составува записник во
кој треба да се наведе вкупниот број на гласачки ливчиња
со сериските броеви и друг материјал потребен за гласање.
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Во записникот за преземање на изборниот материјал, избирачкиот одбор констатира дали просторијата
во која ќе се гласа ги исполнува условите предвидени
за гласање.
Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор и членот на изборната комисија, кој го предава материјалот.
Ако присутните претставници на подносителите на
листи имаат забелешки за предавањето на изборниот материјал, тие имаат право да бараат забелешките да бидат
евидентирани во записникот, и само така евидентираните
забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да
бидат предмет на оцена во жалбената постапка.
Ако на претставниците на подносителите на листи
не им бидат евидентирани забелешките од ставот 5 на
овој член во записникот, имаат право забелешките да
ги достават до изборната комисија во рок од пет часа
по потпишувањето на записникот."
Член 46
Во членот 45 ставовите 11 и 12 се менуваат и гласат:
"Гласачкото ливче се печати на македонски јазик и
неговото кирилско писмо.
Во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик гласачките ливчиња се печатат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат
граѓаните во таа единица на локална самоуправа".
По ставот 12 се додава нов став 13, кој гласи:
"Во Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, за избор на членови на Совет и градоначалник на Град Скопје, ако не може да се примени
ставот 12 на овој член, во гласачкото ливче името на
подносителот на листата, името и презимето на носителот на листата, како и името и презимето на кандидатот за градоначалник, се пишуваат на македонски јазик
и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на
заедницата на која тие припаѓаат".
Ставовите 13,14 и 15 стануваат ставови 14, 15 и 16.
Член 47
Во членот 46 во ставот 1 зборовите: "претставниците на кандидатите" се заменуваат со зборовите: "претставниците на подносителите на листите".
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Ако забелешките на присутните претставници на
подносителите на листите не бидат евидентирани во
записникот, тие имаат право забелешките да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот".
По ставот 2 кој станува став 3 се додаваат два нови
става 4 и 5, кои гласат:
"Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако
објектот во кој е сместено гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е
повикана и не се одзвала на повикот.
Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето и во
случаите кога полицијата не може да го одржува редот
на гласачкото место и не се придржува кон одредбите
на овој закон".
Ставот 3 станува став 6.
По ставот 4 кој станува став 7 се додава нов став 8,
кој гласи:
"Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото
место и пред истекот на рокот од ставот 3 на овој член
ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список".
Член 48
Членот 47 се менува и гласи:
"Претставниците на подносителите на листите доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор за време на гласањето можат да укажат на неправилностите со цел тие да бидат отстранети.
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Дадените забелешки писмено се евидентираат во
записникот, и само така евидентираните забелешки можат да се истакнат во приговорите и да бидат предмет
на оцена во жалбената постапка.
Ако забелешките од ставот 2 на овој член на претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до
изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
Претседателот, членовите на изборните комисии и
избирачките одбори и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за време на гласањето и на местото на гласањето не
смеат да носат ознаки и симболи на политичка партија
или кандидат.
На денот на изборите не е дозволена изборна кампања.
Во објектот и просторијата каде што се изведува
гласањето и во нејзина близина во радиус од 100 метри
избирачкиот одбор во соработка со надлежните органи
е должен да ги отстрани пропагандните материјали."
Член 49
Членот 52 се менува и гласи:
"На гласачкото место резултатите од гласањето се
утврдуваат на следниов начин:
- се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња
и се ставаат во посебен плик кој се затвора, запечатува
и врз него се запишува бројот на избирачкото место и
вкупниот број на неупотребените ливчиња и
- се утврдува вкупниот број на избирачи што гласале и ставиле потпис или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список.
По завршувањето на дејствијата од ставот 1 на овој
член, се отвора гласачката кутија и се пристапува кон
пребројување на гласовите.
Избирачкиот одбор со ждрепка определува еден
член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно
по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот одбор.
Гласачкото ливче се покажува на сите членови на
избирачкиот одбор, на присутните претставници на
подносителите на листите и на набљудувачите.
Избирачкиот одбор утврдува дали гласачкото ливче
е важечко или не и за која листа на кандидати, односно
за градоначалник е гласано.
Дадениот глас се регистрира, а гласачкото ливче се
става на соодветно место и се пристапува кон вадење
ново ливче од гласачката кутија."
Член 50
По членот 52 се додаваат четири нови члена 52-а,
52-б, 52-в и 52-г, кои гласат:
"Член 52-а
Гласачкото ливче е важечко доколку е заокружено
на начин предвиден во членот 45 од овој закон.
За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко
ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да
се утврди за која листа на кандидати, односно градоначалник избирачот гласал.
Гласачкото ливче е неважечко доколку не е пополнето, или има заокружено повеќе листи на кандидати
или повеќе кандидати за градоначалник.
Член 52-б
Избирачкиот одбор за својата работа составува записник.
Во записникот за гласањето се внесуваат податоци
за резултатите од гласањето, и тоа: редниот број на избирачкото место; времето на започнувањето и на завршувањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во
избирачкото место според изводот од Избирачкиот
список; вкупниот број на избирачи кои гласале; вкуп-
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ниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката
кутија; вкупниот број на гласачките ливчиња што не се
ставени во гласачката кутија; вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови
кои ги добила секоја листа на кандидати одделно.
Член 52-в
Во записникот се внесуваат и евентуалните забелешки дадени од претседателот и членовите на избирачкиот одбор.
Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор.
Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор.
Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги
наведе причините за непотпишување на записникот од
член на одборот.
Ако записникот не е потпишан од мнозинството
членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува изборната комисија, врз основа на целокупниот изборен материјал.
Доколку присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, тие имаат право забелешките да бидат евидентирани во записникот, и само
така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка.
Ако забелешките на претставниците на подносителите на листите од ставот 6 на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават
до изборната комисија во рок од пет часа од составувањето (потпишувањето) на записникот.
Член 52-г
Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до изборната комисија во рок
од пет часа по завршувањето на гласањето.
Примерок од записниците добива секој претставник
на подносителот на листата.
Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на
дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ги објавува
и истакнува сумираните резултати од извршеното гласање на гласачкото место.
Изборниот материјал до изборната комисија го доставува претседателот на избирачкиот одбор во придружба на заинтересирани членови на избирачкиот одбор или претставници на подносителите на листите и
претставници од полицијата, ако за тоа има потреба.
За предавањето на материјалот од ставовите 1 и 4
на овој член се составува посебен записник."
Член 51
Членот 53 се менува и гласи:
"Изборната комисија ги пресметува вкупните резултати од гласањето во општината.
Изборната комисија резултатите од гласањето ги
пресметува врз основа на записниците со сумираните
резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал.
Изборната комисија резултатите ги утврдува според бројот на гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на советот одделно врз основа на сумираните резултати од избирачките одбори.
Утврдувањето на резултатите од изборите се врши
со примена на D’Hondt - овата формула.
По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови
за секоја листа на кандидати (таканаречена избирачка
маса) секоја листа одделно се дели со низот делители
1,2, 3, 4 итн. се до бројот на членовите на советот кои
се избираат во општината и Градот Скопје.
Количниците од делењето од ставот 5 на овој член
се редат по големина при што се релевантни онолку
најголеми количници колку што се избираат членови
на советот.
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Листата на кандидати за членови на советот добива
толкав број советнички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот 6 на
овој член.
Ако во доделувањето на последното советничко
место се јават два идентични количника, мандатот се
доделува со ждрепка.
При распределбата на советничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.
Од листата на кандидати за членови на советот се
избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед."
Член 52
Членот 54 се менува и гласи:
"Изборната комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето составува записник.
Во записникот се внесуваат податоци за резултатите од гласањето, и тоа:
- вкупниот број на избирачки места во општината и
Градот Скопје;
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите
од Избирачкиот список за општината и Градот Скопје;
- вкупниот број на избирачи што гласале;
- бројот на неважечки ливчиња;
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа
на кандидати одделно;
- бројот на добиени советнички места од листата
на кандидати и
- името и презимето на избраните кандидати."
Член 53
Членот 55 се менува и гласи:
"Во првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле една
третина од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина.
Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а
во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови од ставот 1 на овој член, се повторува
целата изборна постапка."
Член 54
Членот 56 се менува и гласи:
"Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови
согласно со членот 55 став 1 од овој закон, 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 денот на завршувањето на првиот круг на гласањето.
Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови."
Член 55
Членот 57 се менува и гласи:
"Изборната комисија првичните резултати од изборите за членови на совет односно градоначалник ги објавува во рок од 24 часа по добивањето на изборниот материјал од избирачките одбори и ги истакнува на огласна табла во општината и Градот Скопје и ги соопштува
на јавните гласила."
Член 56
Членот 58 се менува и гласи:
"Ако и по вториот круг од кои било причини не се
изврши избор на градоначалник, изборната комисија во
рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува Владата на Република Македонија.
По добивањето на известувањето од ставот 1 на
овој член, Владата на Република Македонија во рок од
15 дена ќе именува повереник за вршење на работите
од надлежност на градоначалникот.
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Владата на Република Македонија најдоцна во рок
од 15 дена по денот на именувањето на повереник го
известува претседателот на Собранието на Република
Македонија заради распишување на избори за градоначалник."
Член 57
Во членот 59 ставовите 1, 3 и 4 се бришат.
Ставовите 2 и 5 стануваат ставови 1 и 2.
Во ставот 6 кој станува став 3 по зборот "советот"се
додаваат зборовите: "односно на избраниот градоначалник".
Член 58
Членот 60 се менува и гласи:
"Изборната комисија со решение го поништува гласањето на гласачкото место во случаите, ако:
- е нарушена тајноста на гласањето;
- гласањето било прекинато подолго од три часа;
- полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало
потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето
на избирачкото место;
- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија
е поголем од бројот на избирачите што гласале, а тој
број влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје и
- некое лице или лица гласале за други лица (лице),
а бројот на тие гласови влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје.
Против решението од ставот 1 на овој член, може во
рок од 24 часа да се поднесе жалба до Врховниот суд на
Република Македонија преку изборната комисија.
Врховниот суд на Република Македонија е должен
да постапи по жалбата во рок од 48 часа по нејзиниот
прием.
Ако гласањето на определено гласачко место е поништено, гласањето ќе се повтори по 14 дена од денот
на гласањето.
Ако седницата на советот не се одржи до триесет и
првиот ден од денот на завршувањето на изборите, во
согласност со членот 37 ставови 2 и 3 од Законот за локалната самоуправа се вршат повторни избори за членови на советот."
Член 59
Во членот 61 став 1 зборовите: "ставовите 2 и 3" се
заменуваат со зборовите: став 5".
Член 60
Членот 62 се менува и гласи:
"Ако на член на советот му престане или му биде
одземен мандатот поради една од причините утврдени
во Законот за локалната самоуправа и овој закон, тогаш член на советот за остатокот од мандатот станува
наредниот кандидат од листата.
Изборната комисија го известува наредниот кандидат од листата во случаите од ставот 1 на овој член, во
рок од три дена по престанокот на мандатот на советникот.
Кандидатот од ставот 1 на овој член е должен писмено да ја извести изборната комисија дали го прифаќа
мандатот во рок од осум дена од денот на приемот на
известувањето од ставот 2 на овој член.
Ако кандидатот согласно со ставот 3 од овој член
не го прифати мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата."
Член 61
Членот 64 се менува и гласи:
"Ако на градоначалник му престане мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон се распишуваат предвремени избори за градоначалник.
Предвремените избори од ставот 1 на овој член нема да се распишат ако до редовните избори за градоначалник има помалку од шест месеци."
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Член 62
Членот 65 се менува и гласи:
"Предвремени избори за членови на совет пред
истекот на мандатот се распишуваат ако настапи еден
од условите утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон."
Член 63
Членот 66 се брише.
Член 64
Во членот 67 ставовите 2 и 4 се бришат.
Член 65
Во членот 68 ставот 1 се менува и гласи:
"Секој подносител на листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник и секој избирач во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето има право да поднесе приговор до изборната комисија".
Член 66
Членот 70 се менува и гласи:
"Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат:
- регистрираните домашни и странски здруженија на
граѓани во Република Македонија и регистрираните здруженија на странски земји во чии статути се вклучуваат начелата на демократија и заштита на човековите права;
- меѓународни организации и
- претставници на странски држави.
Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за вршење на набљудувачката мисија."
Член 67
По членот 70 се додава нов член 70 -а, кој гласи:
"Член 70-а
Организациите и лицата од членот 70 на овој закон
можат да вршат набљудување по добивањето на овластување од Државната изборна комисија.
Барањата за набљудување со потребните исправи за
идентификација се доставуваат до Државната изборна
комисија од денот на распишувањето на изборите, а
најдоцна десет дена пред денот на гласањето.
Државната изборна комисија им издава овластување на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот
на барањето.
Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за набљудување на субјектите од
членот 70 на овој закон, ако започнат да изразуваат
поддршка за некој кандидат или партија."
Член 68
Членот 71 се менува и гласи:
"За спречување на изборите и гласањето; за повреда
и злоупотреба на избирачкото право; за повреда на слободата на определувањето на избирачите; за поткуп
при изборите и гласањето; за уништување на изборните исправи и за извршена изборна измама, сторителот
ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик."
Член 69
Членот 72 се менува и гласи:
"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија, која не се
придржува до рокот од членот 26 став 1 на овој закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и кандидат
или друго физичко лице за дејствијата од ставот 1 на
овој член."
Член 70
Членот 73 се менува и гласи:
"Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое ја попречува и
оневозможува кампањата од членот 28 на овој закон."

7 јуни 2004

Член 71
Членот 74 се менува и гласи:
"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни јавно гласило:
- кое нема да обезбеди рамноправно претставување
на кандидатите за членови на советите на општините и
Градот Скопје и за градоначалници на општините и Градот Скопје, политичките партии, групата избирачи и на
нивните програми од членот 29 став 1 на овој закон;
- кое нема да ги прифати и објави навреме правилата од членот 29 став 2 на овој закон;
- кое ќе го објави истражувањето на јавното мислење во периодот од пет дена пред денот на гласањето од
членот 29-а став 1 на овој закон и
- ако го објави изборното пропагандно известување
без наведување дека се работи за платен оглас од членот 29-б на овој закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок и одговорниот уредник за дејствијата од ставот 1 на овој член."
Член 72
Членот 75 се менува и гласи:
"Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари 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 членот 29-а став 2 и
- одговорниот уредник на јавното гласило ако го
објави изборното пропагандно известување, без објавување на нарачателот од членот 29-а став 2 на овој закон."
Член 73
Членот 76 се менува и гласи:
"Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на општината, односно Градот Скопје ако не утврди места за лепење на
плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи одделно од членот 31
на овој закон."
Член 74
По членот 76 се додаваат седум нови члена и тоа
76-а, 76-б, 76-в, 76-г, 76-д, 76-ѓ и 76-е, кои гласат:
"Член 76-а
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни организаторот на изборната кампања, ако во рокот утврден во членот 32 став 3 од овој закон не го отстрани сметот од плакатите.
Член 76-б
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга
плаката на организатор на изборна кампања на места
определени за нивно истакнување (член 32 став 1 од
овој закон).
Член 76-в
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија, која:
- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48
часа пред неговото одржување ( член 32 – а став 3 од
овој закон) и
- го организира собирот спротивно на членот 33
ставови 1 и 4 од овој закон.
Член 76-г
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на надлежниот
државен орган , верска заедница или јавна институција
која на организаторот на изборната кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно
на членот 33 став 1 од овој закон.
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Член 76-д
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија која нема да
поднесе извештај за финансирање на изборната кампања од членот 35 на овој закон, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства
согласно со членот 36 од овој закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни и одговорното лице на политичката партија за
дејствијата од ставот 1 на овој член.
Член 76-ѓ
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок лицето од членот 47 став 4 на овој
закон, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат.
Член 76 -е
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое гласа за повеќе
лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полиција, ако за тоа имало потреба (член 12-а став 2, член 46 ставови 4 и 5 и член 46-а
од овој закон).
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок службено лице (полицаец) кој ќе ја
злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на
гласачкото место (член 12-а став 2, член 46 ставови 4 и
5 од овој закон)."
XII.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 75
Министерот за финансии актот од членот 13 став 2
на овој закон ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 76
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за локалните избори.
Член 77
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________
L I GJ I
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR ZGJEDHJET LOKALE
Neni 1
Në Ligjin për zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 46/96 dhe 12/2003), në
nenin 2 në paragrafët 2 dhe 3 fjala “parim” zëvendësohet me
fjalën “model”, presja zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri
në fund të fjalisë fshihen.
Neni 2
Në nenin 3 paragarfi 1 fjalët: “dhe të zgjedhet anëtar i
këshillit” fshihen, kurse fjalët: “i cili ka” zëvendësohen me
fjalët: “i cili ka mbushur”.
Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
“Të drejtë të zgjedhet anëtar i këshillit dhe prefekt ka
secili qytetar i Republikës së Maqedonisë, i cili ka mbushur 18
vjet, është i aftë për punë, nuk gjendet në vuajtjen e dënimit
me burg për vepër të bërë penale dhe është me vendbanim të
përhershëm në komunë dhe Qytetin e Shkupit, ku bëhet
zgjedhja”.
Neni 3
Në nenin 4 paragrafi 2 fjala “qytetari” zëvendësohet me
fjalën “zgjedhësi”.
Neni 4
Neni 5 ndryshon si vijon:
“Funksioni prefekt nuk është koherent me funksionin
kryetar i Republikës së Maqedonisë, kryetar i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, deputet, ministër, gjykatës,
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gjykatës i Gjykatës Kushtetues të Republikës së
Maqedonisë, Prokuror Publik, Avokat i Popullit dhe me
fuksione tjera, për të cilat zgjedhjen ose emërimin e bën
Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Funksioni prefekt nuk është koherent me kryerjen e
punëve profesionale dhe administrative në organet e
administratës shtetërore.
Funksioni prefekt nuk është koherent me kryerjen e
veprimtarisë ekonomike ose me veprimtari tjetër profitabile.
Funksioni prefekt nuk është koherent me anëtarësimin në
këshillat drejtues të ndërmarrjeve publike, institucioneve
publike, fondeve, agjencive, enteve dhe personave tjera
juridik, si dhe me zgjedhjen e përfaqësuesit të kapitalit
shtetëror dhe shoqëror në shoqëritë tregtare.
Funksioni prefekt nuk është koherent me funksionin anëtar
i këshillit.
Funksioni prefekt i Qytetit të Shkupit nuk është koherent
me funksionin kryetar komune dhe funksionin anëtar i
këshillit të komunave në territorin e Shkupit.
Funksioni anëtar i këshillit nuk është koherent me funksionin
kryetar i Republikës së Maqedonisë, kryetar i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, deputet, ministër, gjykatës, gjykatës i
Gjykatës Kushtetues të Republikës së Maqedonisë, Prokuror
Publik, Avokat i Popullit dhe me fuksione tjera për të cilat
zgjedhjen ose emërimin e bën Kuvendi i Republikës së
Maqedonisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë.
Me ditën e verifikimit të mandatit për prefekt, bartësve të
funksionit nga paragrafi 1 i këtij neni, u pushon funksioni.
Me ditën e verifikimit të mandatit për prefekt, personave
nga paragrafi 2 i këtij neni, marrëdhënia e punës u pushon.
Me ditën e verifikimit të mandatit për prefekt, personave
nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, veprimtaria ekonomike
ose veprimtaria tjetër profitabile u pushon, kurse anëtarësimi
në këshillat drejtues të ndërmarrjeve publike, institucioneve
publike, fondeve, agjencive, enteve dhe në personat e tjerë
juridik, si edhe përfaqësuesit të kapitalit shtetëror dhe shoqëror
në shoqatat tregtare, u ndërpritet.
Me ditën e verifikimit të mandatit për anëtar të këshillit, bartësve
të funksionit nga paragrafi 5 i këtij neni u pushon funksioni.
Me ditën e verifikimit të mandatit të anëtarit të këshillit,
personave të punësuar në administratën komunale të komunës
u pushon marrëdhënia e punës në pajtim me ligjin.
Neni 5
Pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a si vijon:
“Neni 5-a
Funksioni prefekt ushtrohet në mënyrë profesionale”.
Neni 6
Në nenin 7 në paragrafin 1 fjalët: “më herët 90 ditë, kurse
më së voni 60 ditë para skadimit të mandatit katërvjeçar”
zëvendësohen me fjalët: “ditën e diel në javën e tretë të muajit
tetor”.
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
“Akti i shpalljes së zgjedhjeve i dërgohet Komisionit
Zgjedhor Shtetëror dhe organit të administratës shtetërore
kompetente për sisteme zgjedhore”.
Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 5 dhe 6.
Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 7 numri “60”
zëvendësohet me numrin “70”.
Neni 7
Pas nenit 7 shtohet nen i ri 7-a si vijon:
“Neni 7-a
Zgjedhjet e parakohshme për anëtarë të këshillave dhe
prefektë, shpallen dhe zbatohen në pajtim me dispozitat e këtij
ligji në afat prej 70 ditësh nga dita e paraqitjes së kushteve për
përfundimin e mandatit, të përcaktuar me ligj.
Zgjedhjet e parakohshme për anëtarë të këshillit dhe për
prefekt nuk do të zbatohen nëse deri në zgjedhjet e rregullta ka
më pak se gjashtë muaj”.
Neni 8
Në nenin 8, paragrafi 2 ndryshon si vijon:
“Komisioni zgjedhor përbëhet nga kryetari, katër anëtarë
dhe zëvendësit e tyre, të cilët zgjedhen në kohëzgjatje prej
katër vjetësh”.
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Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si vijojnë:
“Dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre në Komisionin zgjedhor
emërohen me propozimin e partive politike në pushtet, të cilat
në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më shumë vota.
Dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre në Komisionin zgjedhor
emërohen me propozimin e partive politike në opozitë, të cilat
në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më shumë vota.
Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 5 dhe 6.
Neni 9
Në nenin 9 paragrafi 3 pas fjalëve: “Kryetar i Komisionit
zgjedhor” shtohen fjalët: “dhe zëvendësi i tij”, fjala “emëron”
zëvendësohet me fjalën “emërohen”
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon:
“Vendimet për emërimin e përbërjes së komisioneve
zgjedhore shpallen në “Gazetën zyrtare të Republikës së
Maqedonisë”.
Neni 10
Neni 10 ndryshon si vijon:
“Këshilli zgjedhor formohet për secilin vendvotim.
Këshillat zgjedhor përbëhen nga kryetari, katër anëtarë
dhe zëvendësit e tyre.
Kryetari i këshillit zgjedhor dhe zëvendësi i tij janë
qytetarë me vendbanim në komunë dhe në Qytetin e Shkupit,
ku gjendet vendvotimi përkatës dhe ata nuk mund të jenë
kandidatë për anëtarë të këshillit, përkatësisht për prefekt”.
Neni 11
Pas nenit 10 shtohen dy nene të reja 10-a dhe 10-b si
vijojnë:
“Neni 10-a
Këshillat zgjedhor për vendvotimet në komunën dhe
Qytetin e Shkupit janë këshilla zgjedhor për zgjedhjen e
anëtarëve të këshillit dhe zgjedhjen e prefektit për Qytetin e
Shkupit.
Neni 10-b
Kryetari dhe anëtarët e këshillave zgjedhor dhe zëvendësit
e tyre emërohen së paku 20 ditë para ditës së caktuar për
mbajtjen e zgjedhjeve.
Dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre në këshillin zgjedhor
emërohen me propozimin e partive politike në pushtet, të cilat
në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më shumë vota.
Dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre në Komisionin zgjedhor
emërohen me propozimin e partive politike në opozitë, të cilët
në zgjedhjet e fundit për deputetë kanë fituar më shumë vota.
Partitë politike nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni,
kandidatët për anëtarë të këshillave zgjedhor dhe zëvendësit e
tyre, i propozojnë më së voni 25 ditë para ditës së caktuar për
mbajtjen e zgjedhjeve.
Nëse partitë politike nuk paraqesin propozim në afat të
caktuar në paragrafin 4 të këtij neni, anëtarët e këshillave
zgjedhor dhe zëvendësit e tyre i emëron Komisioni zgjedhor.
Kryetari i Komisionit zgjedhor i emëron anëtarët e rinj të
Këshillit zgjedhor dhe zëvendësit e tyre në rast të lëshimit të
paarsyeshëm të vendvotimit në ditën e zgjedhjeve me vendim
të cilin ua dërgon anëtarëve të komisionit”.
Neni 12
Në nenin 11 paragrafi 1 fjalët: “janë prezent në”
zëvendësohen me fjalët: “e përcjellin”.
Në paragrafin 2 fjalët: “marrin pjesë në” zëvendësohen me
fjalët: “marrin aktivitete lidhur me”.
Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:
“Përfaqësuesi i propozuesit të listës për kandidatë,
përkatësisht i listës së kandidatit për prefekt në seancën e
Komisionit zgjedhor mund të paralajmërojë për parregullsi në
punën e tij dhe nëse nuk pranohet paralajmërimi, mund të
kërkojë që të futet në procesverbal”.
Neni 13
Në nenin 11-a pas pikës 2 shtohen tri pika të reja 3, 4 dhe
5 si vijojnë:
“3. Bën edukimin e anëtarëve të Komisionit zgjedhor;
4. I shpall rezultatet e përgjithshme nga zgjedhjet e
mbajtura për këshilltarë dhe prefekt në afat prej tri ditësh nga
dita e mbajtjes së tyre;
5. I paraqet raport për zgjedhjet e mbajtura Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë;”.
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Pikat prej 3 deri 18 bëhen pika prej 6 deri 21.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:
“Formularët e procesverbaleve, për njësitë e vetadministrimit
lokal ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të
ndryshme nga gjuha maqedonase, përveç në gjuhën maqedonase
dhe alfabetit cirilik, shtypen edhe në gjuhën zyrtare që e flasin së
paku 20% e qytetarëve në atë njësi të vetadministrimit lokal”.
Neni 14
Neni 12 ndryshon si vijon:
“Komisioni zgjedhor:
Kujdeset për mbajtjen ligjore të zgjedhjeve në komunë;
2. E emëron përbërjen e këshillave zgjedhor dhe jep
udhëzime për punën e tyre;
3. Organizon dhe bën edukimin e anëtarëve të këshillave
zgjedhor;
4.Vërteton se listat e propozuara të kandidatëve për
zgjedhjen e anëtarëve të këshillit dhe lista e kandidatëve për
prefekt janë paraqitur në pajtim me këtë ligj;
5. I vërteton listat e kandidatëve të propozuar dhe me short
cakton renditjen e listës unike të kandidatëve;
6. I shpall listat e vërtetuara të kandidatëve;
7. Ndërmerr përgatitje teknike për mbajtjen e zgjedhjeve
sipas udhëzimeve, sqarimeve dhe instruksioneve të Komisionit
Zgjedhor Shtetëror;
8. I informon qytetarët për mënyrën dhe teknikën e votimit;
9. I evidenton përfaqësuesit e autorizuar të kandidatëve
për përcjelljen e punëve të Komisionit zgjedhor dhe të
këshillave zgjedhor;
10. I dorëzon dhe i grumbullon materialet zgjedhore
këshillave zgjedhor dhe nga ato i grumbullon në mënyrën e
përcaktuar me këtë ligj;
11. I vërteton rezultatet nga votimi në komunë dhe në
Qytetin e Shkupit në afat prej 24 orësh nga mbyllja e
vendvotimit;
12. I përllogarit dhe i shpall rezultatet e zgjedhjeve për
zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të komunës dhe për prefekt
të komunës dhe Qytetit të Shkupit dhe ia dërgon Komisionit
Zgjedhor Shtetëror dhe komunës dhe Qytetit të Shkupit;
13. Vendos për parashtresat;
14. Plotëson dhe dërgon të dhëna statistikore për nevojat e
Entit Republikan të Statistikës; dhe
15. Kryen punë të tjera, të përcaktuara me ligj.
Puna e Komisionit zgjedhor është publike”.
Neni 15
Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a si vijon:
“Neni 12-a
Këshilli zgjedhor në mënyrë të drejtpërdrejtë udhëheq me
votimin në vendvotim, siguron rregullshmërinë dhe sekretin e
votimit, siguron mbajtjen e lirë dhe të qetë të votimit dhe bën
sumimin e rezultatit të votimit në vendvotim dhe e shpall aty
për aty ku është realizuar votimi.”
Votimi për person tjetës është i ndaluar, përveç në rastet e
parapara në nenin 49-a të këtij ligji.
Neni 16
Neni 13 ndryshon si vijon:
“Kryetari dhe anëtarët e organeve për mbajtjen e
zgjedhjeve, funksionin e tyre e kryejnë në mënyrë të
paanshme, me ndërgjegje dhe me përgjegjësi në pajtim me
kompetencat e përcaktuara me ligj.
Anëtarët e organeve për mbajtjen e zgjedhjeve për punën e
kryer kanë të drejtë për kompensim, lartësia e të cilit
përcaktohet në bazë të kritereve të përcaktuara nga ministri i
Financave.
Organet për zbatimin e zgjedhjeve mund të punojnë dhe të
vendosin nëse marrin pjesë shumica e anëtarëve.
Organet për zbatimin e zgjedhjeve i marrin vendimet me
shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.
Në punën e komisioneve zgjedhore dhe këshillave
zgjedhor, në njësitë e vetadministrimit lokal, ku së paku 20% e
qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha
maqedonase, përveç në gjuhën maqedonase dhe alfabetit
cirilik, në përdorim zyrtar është edhe gjuha dhe alfabeti që e
flasin së paku 20% e qytetarëve në atë njësi të
vetadministrimit lokal”.
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Neni 17
Në nenin 15 paragrafi 1 pas fjalës “me” shtohet fjala
“dërgim”.
Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
“Kur paraqitësi i listës së kandidatëve, përkatësisht listës
së kandidatit për prefekt është një grup zgjedhor, është e
nevojshme të mblidhen:
- në komunën me deri 10 000 banorë së paku 100
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista
zgjedhore e komunës;
- në komunë prej 10 001 – 30 000 banorë së paku 150
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista
zgjedhore e komunës;
- në komunë prej 30 001 – 50 000 banorë së paku 250
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista
zgjedhore e komunës;
- në komunë prej 50 001 – 100 000 banorë së paku 350
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista
zgjedhore e komunës;
- në komunë me mbi 100 001 banorë së paku 450
nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista
zgjedhore e komunës;
- Në Qytetin e Shkupit së paku 1 000 nënshkrime nga
zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista zgjedhore në
territorin e Qytetit të Shkupit;
Në pikën 4 numri “30” zëvendësohet me numrin “35”.
Neni 18
Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a si vijon:
“Neni 15-a
Në listën e propozuar të kandidatëve për anëtarë të
këshillit të komunës dhe Qytetit të Shkupit, secila gjini do të
përfaqësohet me më së paku 30%” dhe në gjysmën e sipërme
dhe të poshtme të listës.”
Neni 19
Në nenin 16 fjalët: “ligjin për Qytetin e Shkupit”
zëvendësohen me fjalën “ligj”.
Neni 20
Neni 17 ndryshon si vijon:
“Të drejtë të paraqesin listë kandidatësh, përkatësisht listë
të kandidatit për prefekt, kanë partitë e regjistruara politike në
mënyrë të pavarur, dy ose më shumë parti bashkarisht, si dhe
grup zgjedhësish (në tekstin e mëtejmë: paraqitësi i listës).
Secili zgjedhës mund ta japë nënshkrimin e vet vetëm për një
listë të kandidatëve, përkatësisht listë kandidati për prefekt.
Nënshkrimet e zgjedhësve në procedurën për kandidim
mblidhen para organit kompetent për mbajtjen e evidencës të së
drejtës zgjedhore në formular të përcaktuar nga Komisioni Zgjedhor
Shtetëror, i cili përmban emrin dhe mbiemrin, vendbanimin e
përhershëm, profesionin, vendin e punës dhe numrin unik amzë të
kandidatëve të propozuar, si dhe emrin dhe mbiemrin dhe numrin
unik amzë të zgjedhësit që e nënshkruan propozimin.
Grumbullimi i nënshkrimeve para organit kompetent për
evidencën e të drejtës zgjedhore fillon ditën e pesëmbëdhjetë
nga dita e shpalljes së zgjedhjeve dhe zgjat 15 ditë.
Zgjedhësit të cilët e paraqesin listën duhet të kenë të drejtë
zgjedhore dhe vendbanim të përhershëm në territorin e
komunës, përkatësisht të Qytetit të Shkupit”.
Neni 21
Pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a si vijon:
“Neni 17-a
Paraqitësi i listës mund të paraqesë vetëm një listë të
kandidatëve për anëtarë të këshillit, si dhe një listë të
kandidatit për prefekt.
“Paraqitësi i listave nga paragrafi 1 i këtij neni në njësinë e
vetadministrimit lokal, në të cilën së paku 20% e qytetarëve
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase,
paraqitja e listave të kandidatëve, përkatësisht listës së
kandidatit për prefekt, bëhet në gjuhë zyrtare dhe alfabet që e
përdorin qytetarët në atë njësi të vetadministrimit lokal”.
Neni 22
Neni 19 ndryshon si vijon:
“Listën e kandidatëve, përkatësisht listën e kandidatit për
prefekt, e nënshkruan personalisht përfaqësuesi i autorizuar i
paraqitësit të listës.
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Emri i listës shënohet sipas emrit të paraqitësit të listës.
Nëse paraqitësi i listës së kandidatëve, përkatësisht listës
së kandidatit, është grup zgjedhësish, emri i listës shënohet me
“grup zgjedhësish”
Neni 23
Neni 20 ndryshon si vijon:
“Paraqitësi i listave të kandidatëve për këshilltarë,
përkatësisht listës së kandidatit për prefekt, listat i paraqet në
formularët e caktuar nga Komisioni Zgjedhor Shtetëror.
Lista e kandidatëve përkatësisht lista e kandidatit për
prefekt përmban: referencën e këshillit të komunës,
përkatësisht të Qytetit të Shkupit për të cilat bëhet zgjedhja;
emërtimin e listës së kandidatëve dhe simbolin e partisë, emrin
dhe mbiemrin e secilit kandidat me shënimin e vendbanimit të
përhershëm të tij, profesionin, vendin e punës dhe numrin
amë.
Kur paraqitës i listës nga paragrafi 2 i këtij neni është parti
politike, duhet të deponojnë vërtetim për regjistrim nga
gjykata kompetente.
Kur paraqitës i listave nga paragrafi 2 i këtij neni janë
grup zgjedhësish, detyrimisht deponohen edhe numri i
nevojshëm i nënshkrimeve të zgjedhësve në pajtim me neni 15
paragrafi 3 i këtij ligji.
Për çdo kandidaturë është i nevojshëm pëlqimi me shkrim
(deklaratë) i kandidatit i cili është e parevokueshëm.
Lista e kandidatëve për këshilltarë përmban aq kandidatë
sa edhe zgjedhen anëtarë të këshillit.
Lista e kandidatit për prefekt përmban kandidatin e
propozuar për prefekt.
Radhitjen e kandidatëve në listën e kandidatëve e cakton
paraqitësi i listës.
Paraqitësit e listave nga paragrafi 2 i këtij neni, bashkë me
listat nga komisioni zgjedhor, parashtrojnë edhe kërkesë për
lëshimin e vërtetimit për hapjen e xhiro-llogarisë për fushatën
zgjedhore.
Komisioni zgjedhor pas pranimit të listave dhe kërkesës
nga paragrafi 9 i këtij neni, menjëherë lëshon vërtetim për
hapjen e xhiro-llogarisë për fushatë zgjedhore.
Paraqitësit e listave nga paragrafi 2 i këtij neni, në afat prej
24 orësh pas pranimit të vërtetimit nga paragrafi 10 i këtij
neni, komisionit zgjedhor i dorëzojnë dëshmi për xhirollogarinë e hapur për fushatën zgjedhore”.
Neni 21 fshihet.

Neni 24

Neni 25
Në nenin 22 paragrafi 2 pika në fund të fjalisë fshihet dhe
shtohen fjalët: “me vendim të cilin e merr në afat prej 48 orë”.
Në paragrafin 3 fjalët: “tri ditë” zëvendësohen me fjalët:
“48 orë nga pranimi i listës”.
Në paragrafin 5 fjalët: “gjatë paraqitjes” fshihen, fjala
“vërtetim” zëvendësohet me fjalën “dëshmi”, kurse pas fjalës
“fushtaë” shtohen fjalët: “në afatin e caktuar në nenin 23
paragrafi 11 i këtij ligji”.
Pas alinesë 5 shtohen katër aline të reja 6, 7, 8 dhe 9, si
vijojnë:
“Komisioni zgjedhor vendimet nga paragrafët 4 dhe 5 të
këtij neni i merr në afat prej 48 orësh nga pranimi i listës.
Nëse Komisioni Zgjedhor vërteton se listat janë paraqitur në
afatin e përcaktuar dhe janë përpiluar në pajtim me dispozitat e
këtij ligji, përkatësisht lëshimet dhe parregullësitë e konstatuara
dhe paraqitësit e listave i kanë mënjanuar në afat të caktuar në
paragarfin 3 të këtij neni, listat e paraqitura do t‘i vërtetojë me
vendim në afat prej 48 orësh nga pranimi i listave.
Kundër vendimeve nga paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni
mund t‘i paraqitet ankesë Gjykatës së Apelit në afat prej 48
orësh nga pranimi i vendimit.
Gjykata kompetente e Apelit është e obliguar të marrë
vendim në afat prej 48 orësh nga pranimi i ankesës”.
Neni 26
Në nenin 24 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
“Në njësinë e vetadministrimit lokal në të cilën së paku
20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha
maqedonase, shpallja e listave të kandidatëve, përkatësisht
listës së kandidatit për prefekt, bëhet përveç në gjuhën
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, edhe në gjuhën zyrtare
dhe alfabetin që e përdorin qytetarët në atë njësi të
vetadministrimit lokal”.
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Neni 27
Neni 25 ndryshon si vijon:
“Partia politike, dy ose më shumë parti politike
bashkarisht ose grup zgjedhësish, listat e kandidatëve për
zgjedhjen e anëtarëve të këshillit, përkatësisht listën e
kandidatit për prefekt, të cilat i ka vërtetuar Komisioni
Zgjedhor, kanë të drejtë të organizojnë fushatë zgjedhore (në
tekstin e mëtejmë: organizatorët e fushatës zgjedhore).
Organizatorët e fushatës zgjedhore kanë të drejtë në qasje të
barabartë dhe me kushte të barabarta t‘i shfrytëzojnë të gjitha
llojet e propagandës politike, informimit dhe llojet tjera të
propagandës, qëllimi i së cilës është të ndikohet në vendimin e
zgjedhësve gjatë votimit për kandidatët për anëtarë të këshillit,
përkatësisht për prefekt.
Personat e huaj juridik dhe fizik nuk mund të organizojnë
fushatë zgjedhore”.
Neni 28
Neni 26 ndryshon si vijon:
“Fushata zgjedhore fillon 20 ditë para ditës së caktuar për
mbajtjen e zgjedhjeve dhe nuk guxon të zgjasë 24 orë para
ditës së zgjedhjeve dhe në ditën e zgjedhjeve.
Këshilli për radiodifuzion ka për obligim t‘i përcjellë
programet e mediumeve elektronike në Republikën e
Maqedonisë gjatë kohëzgjatjes së heshtjes zgjedhore dhe në
ditën e zgjedhjeve.
Këshilli për radiodifuzion ka për obligim që menjëherë pas
konstatimit të parregullësive (agjitimit, informatave lidhur me
fushatën zgjedhore, porosive reklamuese me të cilat bëhet
prezentimi i programeve partiake dhe simboleve partiake) ta
informojë organin e administratës shtetërore kompetent për
kryerjen e punëve nga lëmi i telekomunikimeve, përkatësisht
Drejtorinë për telekomunikime.
Drejtoria për telekomunkime është e obliguar që
menjëherë pas pranimit të njoftimit, të marrë vendim që t‘ia
konfiskojë radiostacionin pronarit, i cili e ka bërë
parregullësinë në kohezgjatje prej 48 orësh”.
Neni 29
Neni 28 ndryshon si vijon:
“Kandidatët kanë të drejtë që, nëse gjatë kohës së fushatës
zgjedhore, përkatësisht gjatë paraqitjeve ose informatave
propagandistike të organizatorëve të veçantë të fushatës
zgjedhore u cenohen të drejtat (me pengim dhe pamundësim të
fushatës së kundërkandidatëve), menjëherë të ngrejnë
procedurë për mbrojtjen e të drejtave të tyre para Gjykatës
Themelore kompetente.
Për kërkesën për mbrojtjen e të drejtave, Gjykata
Themelore do të vendosë në afat prej 48 orësh nga dita e
paraqitjes së kërkesës.
Kundër vendimit të Gjykatës Themelore mund t‘i paraqitet
ankesë në afat prej 48 orësh nga dita e pranimit të vendimit,
Gjykatës kompetente të Apelit.
Gjykata kompetente e Apelit vendos në afat prej 48 orësh
nga dita e paraqitjes së ankesës.
Vendimi i plotfuqishëm menjëherë shpallet në mjetet e
informimit publik”
Neni 30
Neni 29 ndryshon si vijon:
“Mjetet e informimit publik në Republikën e
Maqedonisë janë të detyruara që me kushte të njëjta në
programet e tyre, të sigurojnë qasje të barabartë në
prezentimin e programeve zgjedhore të kandidatëve për
anëtarë të këshillit, përkatësisht prefekt, partive politike
dhe grupit të zgjedhësve.
Kohëzgjatja e prezentimit zgjedhor, metodat e reklamimit
dhe kushtet për shfrytëzimin e kohës programore, përkatësisht
vendi në mediumet publike për prezentimin e kandidatëve,
partitë politike dhe grupi i zgjedhësve dhe programet e tyre,
përcaktohen me vendim për rregullat e qasjes së barabartë në
prezentimin e mediumeve.
Vendimin e rregullave për qasje të barabartë të prezentimit
në mediume e merr Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me
propozimin e Këshillit për radiodifuzion, kurse Këshilli i
radiodifuzionit është i detyruar që propozimin e vendimit nga
paragarfi 2 i këtij neni t‘ia dërgojë Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë më së voni 60 ditë para ditës së mbajtjes së
zgjedhjeve.
Vendimi i rregullave për qasje të barabartë në prezentimin
në mediume shpallet më së voni 40 ditë para ditës të
përcaktuar për mbajtjen e zgjedhjeve”.

7 јуни 2004

Neni 31
Pas nenit 29 shtohen tre nene të reja 29-a, 29-b dhe 29-v si
vijojnë:
“Neni 29-a
Hulumtimi i mendimit publik shpallet më së voni pesë ditë
para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve.
Kur shpallet hulumtimi i mendimit publik për kandidatët,
partitë politike dhe grupin
e zgjedhësve në fushatën
zgjedhore, theksohet emri i institucionit ose udhëheqësit të
institucionit që e ka bërë hulumtimin, data, metodologjia,
madhësia dhe struktura e formularit dhe emri i porositësit, i
cili ka kërkuar hulumtimin.
Hulumtimi i mendimit publik mund të bëhet gjatë ditës së
zgjedhjeve, kurse rezultatet të shpallen më herët menjëherë në
pas mbylljes së vendvotimit.
Neni 29-b
Mediumet publike kanë për obligim që kur japin
informime propagandistike zgjedhore në pjesën informative të
programit të tyre, të theksojnë se bëhet fjalë për shpallje të
paguar dhe ta theksojnë subjektin politik.
Neni 29-v
Mjetet e informimit publik, themelues i të cilave është
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, kanë për obligim që pa
kompensim në bashkëpunim me Komisionin Zgjedhor
Shtetëror t‘i informojnë qytetarët për mënyrën dhe teknikën e
votimit”.
Neni 32
Neni 30 fshihet.
Neni 33
Neni 31 ndryshon si vijon:
“Afishja zgjedhore lejohet të vendosen pa kompensim në
vendet që i cakton komuna dhe Qyteti i Shkupit.
Komuna dhe Qyteti i Shkupit kanë obligim t‘i caktojnë
vendet nga paragrafi 1 i këtij neni për secilin paraqitës të listës
së kandidatëve, përkatësisht listës së kandidatit veç e veç.
Komuna dhe Qyteti i Shkupit mund të caktojnë edhe
vende plotësuese për vendosjen e afisheve zgjedhore me
kompensim.
Një pjesë të mjeteve nga paragrafi 3 të këtij neni komuna
dhe Qyteti i Shkupit, në mënyrë të drejtpërdrejtë pas mbarimit
të zgjedhjeve janë të detyruar t‘i shfrytëzojnë për largimin e
mbeturinave të bëra gjatë kohës së fushatës zgjedhore.
Komuna dhe Qyteti i Shkupit janë të detyruar t‘i shpallin
kushtet për fitimin e të drejtës për shfrytëzimin e vendeve për
vendosjen e afisheve zgjedhore më së voni 50 ditë para
mbajtjes së zgjedhjeve.
Komuna dhe Qyteti i Shkupit janë të detyruar të sigurojnë
kushte të barabarta për të gjithë organizatorët e fushatës
zgjedhore për vendosjen e afisheve në vendet e caktuara.
Afishet zgjedhore mund të vendosen edhe në objekte
private me pajtimin paraprak nga pronari i objektit.
Nuk lejohet vendosja e afisheve në objekte ku gjendet
vendvotimi ose lokali ku mbahet votimi.”
Neni 34
Në nenin 32 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:
“Organizatori i fushatës zgjedhore është i detyruar që në
afat prej 30 ditësh pas mbarimit të zgjedhjeve, ta heqë
bërllogun nga afishet”.
Neni 35
Pas nenit 32 shtohet nen i ri “32-a” si vijon:
“Neni 32-a
Tubimet parazgjedhore janë publike.
Për mbajtjen e rendit në tubime përgjigjet organizatori.
Organizatori i fushatës zgjedhore për organizimin e
tubimit parazgjedhor në vende publike dhe në vende ku
zhvillohet transporti publik, e informon me shkrim organin e
administratës shtetërore kompetent për punë të brendshme,
përmes njësisë së tij rajonale, më së voni 48 orë para ditës së
mbajtjes së tubimit.
Neni 36
Neni 33 ndryshon si vijon:
“Tubimet parazgjedhore nuk guxon të mbahen në objekte
ushtarake, objekte fetare, spitale, shtëpi azili, shkolla,
foshnjore dhe institucione tjera publike.
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Me përjashtim, organizatorëve mund t‘u lejohet të mbajnë
tubime parazgjedhore në lokalet e shkollave ose qendrave kulturore,
nëse në komunë nuk ka objekt tjetër për t‘u mbajtur tubimi.
Lejen për mbajtjen e tubimeve parazgjedhore e jep personi
përgjegjës i institucionit nën kushte të barabarta për të gjithë
organizatorët e fushatës zgjedhore.
Për nevojat e fushatës zgjedhore nuk lejohet të
shfrytëzohen lokalet, pajisjet ose prona tjetër që është e
dedikuar për punën e organeve shtetërore dhe organet e
komunës dhe të Qytetit të Shkupit.
Me përjashtim, mund të shfrytëzohen lokalet e organeve nga
paragrafi 4 i këtij neni nëse në vend nuk ekzistojnë lokale tjera
adekuate për nevojat e fushatës zgjedhore.
Lejen e jep personi përgjegjës i organit me kushte të
barabarta për të gjithë organizatorët e fushatës zgjedhore.”
Neni 37
Neni 34 ndryshon si vijon:
“Organizatori i fushatës zgjedhore detyrimisht hap
xhirollogari me shënimin “për fushatën zgjedhore”, më së paku 36
ditë para ditës së caktuar për zgjedhje, në bazë të vërtetimit të
dhënë nga Komisioni zgjedhor për listën e paraqitur të
kandidatëve, përkatësisht kandidatit për prefekt.
Kur organizatori i fushatës është grup qytetarësh,
nënshkrues i xhirollogarisë është përfaqësuesi i autorizuar i
paraqitësit të listës.
Organizatori i fushatës zgjedhore në xhirollogari nga paragrafi 1
i këtij neni, do t‘i deponojë të gjitha mjetet të fituara nga personat
fizik ose juridik për financimin e fushatës zgjedhore.
Të gjitha shpenzimet e fushatës kryesisht do të mbulohen
nga mjetet e xhirollogarisë për fushatë zgjedhore.”
Neni 38
Neni 35 ndryshon si vijon:
Organizatori i fushatës zgjedhore është i detyruar të
paraqet raport financiar për fushatën zgjedhore.
Raporti financiar për fushatën zgjedhore përmban të dhëna
për shumën e përgjithshme të mjeteve dhe shpenzimet e bëra.
Raporti financiar i dërgohet Këshillit të komunës dhe
Këshillit të Qytetit të Shkupit më së voni tre muaj nga dita e
mbarimit të zgjedhjeve.
Organizatori i fushatës zgjedhore dhe grupi i zgjedhësve,
tepricën e mjeteve të grumbulluara do ta dhurojë për qëllime
humanitare”.
Neni 39
Neni 36 ndryshon si vijon:
“Fushata zgjedhore nuk guxon të financohet nga:
- mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë;
- mjetet e Buxhetit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit,
përveç mjeteve të caktuara në neni 38 paragrafi 2 i këtij ligji;
- mjetet e ndërmarrjeve publike;
- mjetet e shoqërive të qytetarëve, bashkësive fetare,
grupeve religjioze dhe fondacioneve; dhe
- mjete të qeverive të huaja, institucioneve ndërkombëtare,
organeve dhe organizatave të shteteve të huaja dhe personave
tjerë të huaj.
Neni 40
Neni 37 ndryshon si vijon:
“Gjatë financimit të fushatës zgjedhore, organizatori i
fushatës zgjedhore mund të shpenzojë më së shumti 15 denarë
për një zgjedhës të regjistruar në komunë dhe në Qytetin e
Shkupit për të cilin ka dërguar listën e kandidatëve,
përkatësisht listën e kandidatit për prefekt”.
Neni 41
Neni 38 ndryshon si vijon:
“Të drejtë për kompensimin e shpenzimeve për zgjedhje
kanë organizatorët e fushatës zgjedhore, kandidatët e të cilëve
janë zgjedhur për anëtarë të këshillit, përkatësisht prefekt në
lartësi prej 15 denarë një për votë të fituar.
Kompensimi i shpenzimeve për zgjedhje nga paragrafi 1 i
këtij neni do të paguhet nga Buxheti i komunës dhe Qytetit të
Shkupit më së voni në afat prej tre muajsh pas paraqitjes së
raportit financiar për fushatën zgjedhore.
Kur paraqitësi i listës së anëtarëve të zgjedhur të këshillit,
përkatësisht prefektit janë dy ose më tepër parti politike,
mjetet ndërmjet tyre ndahen në pjesë të barabarta, përveç nëse
nuk janë marrë vesh ndryshe.
Kompensimi i shpenzimeve për zgjedhje përcaktohet me
vendimin e Këshillit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit. “

Бр. 35 - Стр. 15

Neni 42
Neni 39 ndryshon si vijon:
“Komisioni zgjedhor do të marrë vendim për anulimin e
zgjedhjeve për anëtarë të këshillit, përkatësisht prefekt nëse me
aktgjykim të plotfuqishëm konstatohet se gjatë fushatës zgjedhore
propozuesit e tyre kanë shfrytëzuar mjete të fituara nga vepra të
kryera ndëshkuese”.
Neni 43
Në nenin 40 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
“Thirrja publike përkatësisht afishet për informimin e
qytetarëve për mbajtjen e zgjedhjeve në njësitë e
vetadministrimit lokal në të cilën së paku 20% e qytetarëve
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase,
përgatiten dhe shpallen përveç në gjuhën maqedonase dhe
alfabetin e saj cirilik, edhe në gjuhën zyrtare dhe alfabetin që e
flasin qytetarët në atë njësi të vetadministrimit lokal”.
Neni 44
Neni 43 ndryshon si vijon:
“Materiali zgjedhor për mbajtjen e zgjedhjeve për anëtarë
të këshillit dhe prefekt përbëhet prej:
- kutive për votim dhe paravaneve;
- formularëve për procesverbale;
- bllokut me fletëvotime për listat e kandidatëve për
anëtarë të këshillit dhe listës së kandidatit për prefekt sipas
ekstraktit nga Lista zgjedhore;
- listave të kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe listës së
kandidatit për prefekt
- ekstraktit të vërtetuar nga Lista zgjedhore;
- mjeteve për shënimin dhe kontrollin e personave të cilët
kanë votuar (llamba UV, sprej dhe jastëkun grafit); dhe
- materialit tjetër të nevojshëm për votim”;
Neni 45
Pas nenit 43 shtohen dy nene të reja 43-a dhe 43-b si
vijojnë:
“Neni 43-a
Komisioni Zgjedhor Shtetëror ua dorëzon materialin
zgjedhor komisioneve zgjedhore më së voni në afat prej 72
orëve para ditës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve.
Për dorëzimin e materialit zgjedhor përpilohet
procesverbal në të cilin duhet veçmas të theksohet numri i
përgjithshëm i fletëvotimeve me numrat serik dhe numri i
nevojshëm i listave të kandidatëve që vendosen në lokalet e
votimit dhe materiali tjetër i nevojshëm për votim.
Neni 43-b
Komisioni zgjedhor është i detyruar që një ditë para ditës
së caktuar për mbajtjen e zgjdhjeve, t‘ua dorëzojë materialin
zgjedhor këshillave të votimit.
Për dorëzimin e materialit zgjedhor nga komisioni
zgjedhor këshillave zgjedhore përpilohet procesverbal në të
cilin duhet të shënohet numri i përgjithshëm i fletëvotimeve
me numrat serik dhe materiali tjetër i nevojshëm për votim.
Në procesverbalin për marrjen e materialit zgjedhor,
këshilli votues konstaton se lokali në të cilin do të votohet a i
plotëson kushtet e parapara për votim.
Procesverbalin e nënshkruajnë kryetari dhe anëtarët e
këshillit zgjedhor dhe anëtari i Komisionit Zgjedhor, i cili e
dorëzon materialin.
Nëse përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave kanë
vërejtje për dorëzimin e materialit, ata kanë të drejtë të kërkojnë
që vërejtjet të evidentohen në procesverbal dhe vërejtjet e
evidentuara në këtë mënyrë mund të shënohen në kundërshtimet
dhe të jenë lëndë për vlerësim në procedurën e ankesës.
Nëse përfaqësuesve të paraqitësve të listave nuk u
evidentohen vërejtjet nga paragrafi 5 i këtij neni në
procesverbal, kanë të drejtë që vërejtjet t‘ia paraqesin
Komisionit Zgjedhor në afat prej 5 orësh pas nënshkrimit të
procesverbalit.”
Neni 46
Në nenin 45 paragrafët 11 dhe 12 ndryshojnë, si vijon:
“Fletëvotimi shtypet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin
e saj cirilik.
Në njësitë e vetadministrimit lokal ku së paku 20% e
qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha
maqedonase, fletëvotimet shtypen përveç në gjuhën
maqedonase dhe alfabetin cirilik, edhe në gjuhën zyrtare dhe
alfabetin që e përdorin qytetarët në atë njësi të
vetadministrimit lokal”.
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Pas paragrafit 12 shtohet paragraf i ri 13, si vijon:
“Në Qytetin e Shkupit, si njësi e veçantë e
vetadministrimit lokal, për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit
dhe prefekt të Shkupit, nëse nuk mund të zbatohet paragrafi 12
i këtij neni, në fletëvotim emri i bartësit të listës, emri dhe
mbiemri i bartësit të listës, si dhe emri dhe mbiemri i
kandidatit për prefekt shkruhet në gjuhën maqedonase dhe
alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë
së cilës ata i takojnë.”
Paragrafët 13,14 dhe 15 bëhen paragrafë 14, 15 dhe 16.
Neni 47
Në neni 46 në paragrafin 1 fjalët: “përfaqësuesit e
kandidatëve” zëvendësohet me fjalët: “përfaqësuesit e
paraqitësve të listave”.
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
“Nëse vërejtjet e përfaqësuesve të pranishëm të
paraqitësve të listave nuk evidentohen në procesverbal, ata
kanë të drejtë që vërejtjet t‘ia paraqesin komisionit zgjedhor
në afat prej 5 orësh pas nënshkrimit të procesverbalit.”
Pas paragrafit 2, i cili bëhet paragraf 3 shtohen 2 paragrafë
të rinj 4 dhe 5, si vijojnë:
“Këshilli zgjedhor do ta ndërpresë votimin nëse objektin
ku është vendosur vendvotimi nuk e siguron policia, ndërsa
për të ka pasur nevojë ose nëse ajo është ftuar dhe nuk iu ka
përgjigjur thirrjes.
Këshilli zgjedhor do ta ndërpresë votimin edhe në rastet
kur policia nuk mund ta mbajë rendin në këtë vendvotim dhe
nuk u përmbahet dispozitave të këtij ligji.”
Paaragrafi 3 bëhet paragraf 6.
Pas paragrafit 4, i cili bëhet paragraf 7, shtohet paragrafi 8,
si vijon:
“Këshilli zgjedhor mund ta mbyllë vendvotimin edhe para
skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni nëse kanë votuar
të gjithë zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin e Listës
zgjedhore.”
Neni 48
Neni 47 ndryshon si vijon:
“Përfaqësuesit e paraqitësve të listave nëse kanë vërejtje
në punën e Këshillit zgjedhor, gjatë votimit mund të bëjnë
vërejtje për parregullsitë me qëllim që ato të evitohen.
Vërejtjet e dhëna me shkrim evidentohen në procesverbal dhe
vetëm vërejtjet kështu të evidentuara, mund të theksohen në
kundërshtimet dhe të jenë lëndë vlerësimi në procedurën e ankesës.
Nëse vërejtjet nga paragrafi 2 i këtij neni të përfaqësuesve
të paraqitësve të listave nuk janë evidentuar në procesverbal,
ata kanë të drejtë t’ia paraqesin Komisionit zgjedhor në afat
prej pesë orësh pas nënshkrimit të procesverbalit.
Kryetari, anëtarët e komisioneve zgjedhore dhe të
këshillave zgjedhore dhe zëvendësit e tyre, si dhe
përfaqësuesit e paraqitësve të listave dhe vëzhguesit, gjatë
kohës së votimit dhe në vendin e votimit, nuk guxojnë të
mbajnë shenja dhe simbole të partisë politike ose të kandidatit.
Në ditën e zgjedhjeve nuk lejohet fushatë zgjedhore.
Në objektin dhe lokalin ku bëhet votimi dhe në afërsi me
rreze prej 100 metrash, Këshilli zgjedhor në bashkëpunim me
organet kompetente, është i obliguar t’i evitojë materialet
propaganduese”.
Neni 49
Neni 52 ndryshon si vijon:
“Në vendvotim, rezultatet e votimit vërtetohen në mënyrën
si vijon:
- numërohen fletëvotimet e papërdorura dhe futen në zarf
të posaçëm i cili mbyllet, vuloset dhe mbi të shkruhet numri i
vendvotimit dhe numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të
papërdorura;
- vërtetohet numri i përgjithshëm i zgjedhësve që kanë
votuar dhe janë nënshkruar ose vetëm shenja e gishtit të të
regjistruarve në ekstraktin e Listës zgjedhore.
Pas mbarimit të veprimeve nga paragrafi 1 i këtij neni,
hapet kutia e votimit dhe fillohet me numërimin e votave.
Këshilli zgjedhor me short cakton anëtarin që do t’i
nxjerrë dhe hapë fletëvotimet një nga një nga kutia e votimit
dhe do t’ia dorëzojë kryetarit të Këshillit zgjedhor.
Fletëvotimi u tregohet të gjithë anëtarëve të Këshillit
zgjedhor, përfaqësuesve të pranishëm të paraqitësve të listave
dhe vëzhguesve.
Këshilli zgjedhor vërteton se është ose nuk është i
vlefshëm fletëvotimi dhe për cilën listë të kandidatëve,
përkatësisht prefekt është votuar.
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Vota e dhënë regjistrohet, kurse fletëvotimi vihet në vend
përkatës dhe fillohet me nxjerrjen e fletës së re nga kutia e
votimit”.
Neni 50
Pas nenit 52 shtohen katër nene të reja 52-a, 52-b, 52-v
dhe 52-g, si vijojnë:
“Neni 52-a
Fletëvotimi është i vlefshëm nëse është rrethuar në
mënyrën e paraparë në nenin 45 të këtij ligji.
Fletëvotim i vlefshëm konsiderohet edhe ai fletëvotim nga
i cili në mënyrë të sigurt dhe pamëdyshje, mund të vërtetohet
se për cilën listë të kandidatëve përkatësisht prefekt ka votuar
votuesi.
Fletëvotimi nuk vlen nëse nuk është plotësuar, ose ka të
rrethuar më shumë lista të kandidatëve, ose më tepër kandidatë
për prefekt.
Neni 52-b
Këshilli zgjedhor për punën e tij përpilon procesverbal.
Në procesverbalin e votimit futen të dhënat për rezultatet e
votimit, si vijon: numri rendor i vendvotimit; koha e fillimit
dhe mbarimit të votimit; numri i përgjithshëm i votuesve në
vendvotim sipas ekstraktit të Listës zgjedhore; numri i
përgjithshëm i votuesve që kanë votuar; numri i përgjithshëm i
fletëvotimeve që janë futur në kutinë e votimit; numri i
përgjithshëm i fletëvotimeve që nuk janë futur në kutinë e
votimit; numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të pavlefshme
dhe numri i përgjithshëm i votave që i ka fituar secila listë e
kandidatëve veç e veç.
Neni 52-v
Në procesverbal futen edhe vërejtjet eventuale të bëra nga
kryetari dhe anëtarët e Këshillit zgjedhor.
Procesverbalin e nënshkruajnë kryetari dhe anëtarët e
Këshillit zgjedhor.
Procesverbali është i vlefshëm nëse e nënshkruajnë
shumica e anëtarëve të Këshillit zgjedhor.
Kryetari i Këshillit zgjedhor duhet t’i shënojë shkaqet për
mosnënshkrimin e procesverbalit nga anëtari i këshillit.
Nëse procesverbali nuk është nënshkruar nga shumica e
anëtarëve të Këshillit zgjedhor, procesverbalin e përpilon dhe
nënshkruan Komisioni zgjedhor, në bazë të materialit të
përgjithshëm zgjedhor.
Nëse përfaqësuesit e pranishëm të paraqitësve të listave
kanë vërejtje, ata kanë të drejtë që vërejtjet të evidentohen në
procesverbal, dhe vetëm kështu vërejtjet e evidentuara mund
të theksohen në kundërshtimet dhe të jenë lëndë vlerësimi në
procedurën e ankesës.
Nëse vërejtjet e përfaqësuesve të paraqitësve të listave nga
paragrafi 6 i këtij neni nuk janë evidentuar në procesverbal,
ata kanë të drejtë t’ia paraqesin Komisioni zgjedhor në afat
prej pesë orësh pas përpilimit (nënshkrimit) të procesverbalit.
Neni 52 – g
Procesverbalet dhe materialet tjera zgjedhore, Këshilli
zgjedhor ia dërgon Komisionit zgjedhor në afat prej pesë
orësh, pas mbarimit të votimit.
Një ekzemplar të procesverbalit e merr çdo përfaqësues i
paraqitësit të listës.
Këshilli zgjedhor menjëherë pas mbarimit të veprimeve
nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, i shpall dhe publikon
rezultatet e përgjithshme nga votimi i realizuar në
vendvotimet.
Materialin zgjedhor ia dërgon Komisionit zgjedhor
kryetari i Këshillit zgjedhor, së bashku me anëtarët e
interesuar të Këshillit zgjedhor ose me përfaqësuesit e
paraqitësve të listës dhe përfaqësuesve të policisë, nëse për një
gjë të këtillë ka nevojë.
Për dorëzimin e materialit nga paragrafi 1 dhe 4 të këtij
neni, hartohet procesverbal i veçantë”.
Neni 51
Neni 53 ndryshohet si vijon:
“Komisioni zgjedhor i përllogarit rezultatet e përgjithshme
nga votimi në komunë.
Komisioni zgjedhor i përllogarit rezultatet nga votimi në
bazë të procesverbaleve, me rezultatet përfundimtare nga
këshillat zgjedhor dhe nga materiali i përgjithshëm zgjedhor.
Komisioni zgjedhor i verifikon rezultatet sipas numrit të
votave që i kanë marrë listat e kandidatëve për anëtarë të
këshillit, veç e veç, në bazë të rezultateteve përfundimtare nga
këshillat zgjedhor.
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Verifikimi i rezultateve nga zgjedhjet, kryhet sipas
zbatimit të formulës së D’Hondtit.
Pas verifikimit të numrit të përgjithshëm të votave të dhëna,
për secilën listë të kandidatëve (e ashtuquajtur masë zgjedhore),
çdo listë, veç e veç, pjesëtohet me vargun përpjestues (1, 2, 3, 4
dhe kështu me radhë), deri te numri i anëtarëve të këshillit, të cilët
zgjedhen në komunë dhe Qytetin e Shkupit.
Herësit e pjesëtimit nga paragrafi 5 i këtij neni, radhiten
sipas madhësisë dhe gjatë kësaj janë relevantë aq herës më të
mëdhenj sa edhe zgjedhen anëtarë të këshillit.
Lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit, pranon po atë
numër të vendeve të këshilltarëve sa ka edhe herës më të mëdhenj
nga numri i herësve, nga paragrafi 5 i këtij neni.
Nëse gjatë ndarjes së vendit të fundit të këshilltarit,
paraqiten dy herës identikë, mandati ndahet me short.
Gjatë ndarjes së vendeve të këshilltarëve, të zgjedhur
konsiderohen aq kandidatë sa ka fituar ajo listë.
Nga lista e kandidatëve, për anëtarë të këshillit janë
zgjedhur kandidatët, të cekur në listën sipas radhitjes së
përcaktuar”.
Neni 52
Neni 54 ndryshohet si vijon:
“Komisioni zgjedhor për verifikimin e rezultateve nga
votimi, harton procesverbal.
Në procesverbalin përfshihen të dhënat për rezultatet nga
votimi edhe atë:
- numri i përgjithshëm i vendvotimeve në komunë dhe
Qytetin e Shkupit;
- numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në
certifikatat nga Lista zgjedhore e komunës dhe Qytetit të
Shkupit;
- numri i përgjithshëm i zgjedhësve që votojnë;
- numri i fletëvotimeve të pavlefshme;
- numri i përgjithshëm i votave që i ka marrë çdo listë e
kandidatëve veç e veç;
- numri i vendeve të fituara të këshilltarëve nga lista e
kandidatëve; dhe
- emri dhe mbiemri i kandidatëve të zgjedhur”.
Neni 53
Neni 55 ndryshohet si vijon:
“Në rrethin e parë të votimit për kryetar komune është
zgjedhë ai kandidat, i cili ka marrë shumicën e votave nga
zgjedhësit që kanë votuar, në qoftë se në zgjedhje kanë dalë një e
treta nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në
ekstraktin e Listës zgjedhore për komunën përkatëse.
Nëse për kryetar komune është propozuar vetëm një
kandidat, kurse në rrethin e parë të votimit nuk e ka marrë
shumicën e nevojshme të votave nga paragrafi 1 i këtij neni,
përsëritet tërë procedura zgjedhore”.
Neni 54
Neni 56 ndryshohet si vijon:
“Nëse në rrethin e parë asnjëri nga kandidatët për kryetar
komune nuk e ka marrë shumicën e nevojshme të votave, në
pajtim me nenin 55 të këtij ligji, në balotazh votohet për dy
kandidatë, të cilët në rrethin e parë kanë marrë më së shumti vota.
Balotazhi realizohet brenda afatit prej 14 ditësh, nga dita e
mbarimit të rrethit të parë të votimit.
Në balotazhin për kryetar komune zgjedhet kandidati, i cili
ka marrë më së shumti vota.”
Neni 55
Neni 57 ndyshohet si vijon:
“Komisioni zgjedhor, rezultatet e para nga zgjedhjet për
anëtarë të këshillit, përkatësisht kryetar komune, i shpall në
afat prej 24 orësh pas pranimit të materialit zgjedhor nga
këshillat zgjedhor dhe i publikon në tabelën për shpallje në
komunë dhe Qytetin e Shkupit dhe të njëjtat i publikon në
mjetet e informimit”.
Neni 56
Neni 58 ndryshohet si vijon:
“Nëse edhe pas balotazhit nga cilatdoqoftë shkaqe nuk
bëhet zgjedhja e kryetarit të komunës, Komisioni zgjedhor
brenda afatit prej 15 ditësh nga mbarimi i zgjedhjeve, e
njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.
Pas pranimit të njoftimit nga paragrafi 1 i këtij neni,
Qeveria e Republikës së Maqedonisë brenda afatit prej 15
ditësh, do të emërojë komisar për kryerjen e punëve që janë në
kompetencat e kryetarit të komunës.
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Qeveria e Republikës së Maqedonisë, më së voni brenda
afatit prej 15 ditësh, pas emërimit të komisarit e njofton
kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë me qëllim
të shpalljes së zgjedhjeve për kryetar komune.”
Neni 57
Në nenin 59 paragrafët 1, 3 dhe 4 fshihen.
Paragrafët 2 dh 5 bëhen paragrafë 1 dhe 2.
Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 3, pas fjalës
“këshilli” shtohen fjalët: “përkatësisht kryetarit të zgjedhur të
qytetit”.
Neni 58
Neni 60 ndryshon si vijon:
“Komisioni zgjedhor me vendim e anulon votimin në
vendvotim, në rastet kur:
- është shkelur fshehtësia e votimit;
- votimi është ndërprerë më gjatë se tri orë;
- policia nuk i është përgjigjur kërkesës për intervenim nga
Këshilli zgjedhor, kurse për të ka pasur nevojë dhe ka ndikuar
në zbatimin e votimit në vendin e votimit;
- numri i fletëvotimeve në kutinë e votimit është më i
madh se numri i votuesve që kanë votuar, kurse ky numër
ndikon në rezultatet e votimit në nivelin e komunës dhe
Qytetit të Shkupit; dhe
- ndonjë person ose persona kanë votuar për persona tjerë
(person), kurse numri i këtyre votave ndikon në rezultatet e
votimit, në nivelin e komunës dhe Qytetit të Shkupit.
Kundër vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund t‘i
paraqitet ankesë Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë
në afat prej 24 orësh, nëpërmjet Komisionit zgjedhor.
Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë është e
obliguar ta shqyrtojë ankesën në afat prej 48 orësh pas
pranimit të saj.
Nëse votimi në vend të caktuar të votimit është anuluar,
votimi do të përsëritet pas 14 ditësh nga dita e votimit.
Nëse seanca e këshillit nuk mbahet deri në ditën e
tridhjetenjëtë nga dita e mbarimit të zgjedhjeve, në pajtim me
nenin 37 paragrafi 2 dhe 3 nga Ligji për vetadministrim lokal,
mbahen zgjedhje të sërishme për anëtarë të këshillit.”
Neni 59
Në nenin 61 paragrafi 1 fjalët: “paragrafët 2 dhe 3”
zëvendësohen me fjalët: “paragrafi 5".
Neni 50
Neni 62 ndryshon si vijon:
“Nëse anëtarit të këshillit i pushon ose i merret mandati për
shkak të njërit nga shkaqet e përcaktuara në Ligjin për
vetadministrimin lokal dhe në këtë ligj, atëherë anëtar i këshillit për
mandatin e mbetur, bëhet kandidati vijues nga lista.
Komisioni zgjedhor e njofton kandidatin vijues nga lista
në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, në afat prej 3 ditësh pas
pushimit të mandatit të këshilltarit.
Kandidati nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar ta
njoftojë me shkrim Komisionin zgjedhor se a e pranon
mandatin në afat prej 8 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit
nga paragrafi 2 i këtij neni.
Nëse kandidati në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni nuk
e pranon mandatin, kjo e drejtë bartet te kandidati vijues nga
lista.”
Neni 61
Neni 64 ndryshon si vijon:
“Nëse kryetarit të komunës i pushon mandati për shkak të
njërës nga shkaqet e përcaktuara në Ligjin për vetadministrim
lokal dhe në këtë ligj, shpallen zgjedhje të parakohshme për
kryetar të komunës.
Zgjedhjet e parakohshme nga paragrafi 1 i këtij neni nuk
do të shpallen nëse deri në zgjedhjet e rregullta për kryetar të
komunës ka më pak se gjashtë muaj.”
Neni 62
Neni 65 ndryshon si vijon:
“Zgjedhje të parakohshme për anëtarë të këshillit shpallen
para skadimit të mandatit nëse paraqitet një nga kushtet e
përcaktuara në Ligjin për vetadministrim lokal dhe në këtë
ligj”.
Neni 63
Neni 66 fshihet.
Neni 64
Në nenin 67 paragrafët 2 dhe 4 fshihen.
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Neni 65
Në nenin 68 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
“Çdo paraqitës i listës së kandidatëve për anëtarë të
këshillit dhe listës së kandidatit për kryetar të qytetit dhe çdo
zgjedhës në procedurën për votim, mbledhje dhe verifikimin e
rezultateve të votimit, ka të drejtë t‘i paraqesë ankesë
Komisionit Zgjedhor.
Neni 66
Neni 70 ndryshon si vijon:
“Zgjedhjet dhe procedurën zgjedhore mund t’i vëzhgojnë:
- shoqatat e regjistruara të qytetarëve të vendit dhe të
huaja në Republikën e Maqedonisë dhe shoqatat e
regjistruara të vendeve të huaja, në statutet e të cilave janë
inkorporuar parimet e demokracisë dhe mbrojtja e të
drejtave të njeriut.
- organizatat ndërkombëtare; dhe
- përfaqësues të vendeve të huaja.
Komisioni Zgjedhor Shtetëror përcakton procedurën për
kryerjen e misionit të vëzhgimit.”
Neni 67
Pas nenit 70 shtohet nen i ri 70-a si vijon:
“Neni 70-a
Organizatat dhe personat nga neni 70 i këtij ligji, mund të
bëjnë vëzhgim pas marrjes së autorizimit nga Komisioni
Zgjedhor Shtetëror.
Kërkesat për vëzhgim me dokumentet e duhura për
identifikim, i dorëzohen Komisioni Zgjedhor Shtetëror nga
dita e shpalljes së zgjedhjeve, kurse më së voni dhjetë ditë
para ditës së votimit.
Komisioni Zgjedhor Shtetëror u jep autorizim vëzhguesve
më së voni shtatë ditë pas pranimit të kërkesës.
Komisioni Zgjedhor Shtetëror ka të drejtë t'ua marrë
autorizimin për vëzhgim subjekteve nga neni 70 i këtij ligji,
nëse fillojnë t‘i shprehin përkrahje ndonjë kandidati ose
partie."
Neni 68
Neni 71 ndryshon si vijon:
"Për pengimin e zgjedhjeve dhe votimit; për cenim dhe
keqpërdorim të së drejtës zgjedhore; për cenim të lirisë së
përcaktimit të zgjedhësve; për mito gjatë zgjedhjeve dhe
votimit; për zhdukjen e dokumenteve zgjedhore dhe për
kryerjen e mashtrimit zgjedhor, kryerësi do të dënohet sipas
dispozitave të Kodit penal".
Neni 69
Neni 72 ndryshon si vijon:
“Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë do
të dënohet për kundërvajtje partia politike, e cila nuk i
përmbahet afatit nga neni 26 paragrafi 1 i këtij ligji”.
“Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni edhe
kandidati ose personi tjetër fizik për veprimet nga paragrafi 1 i
këtij neni".
Neni 70
Neni 73 ndryshon si vijon:
“Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi tjetër fizik i cili e pengon dhe
e pamundëson fushatën nga neni 28 i këtij ligji".
Neni 71
Neni 74 ndryshon si vijon:
"Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë, do
të dënohet mediumi publik:
- që nuk do të sigurojë prezentim të barabartë të
kandidatëve për anëtarë të këshillave të komunave dhe Qytetit
të Shkupit dhe për prefektët e komunave dhe Qytetit të
Shkupit, partive politike, grupit të zgjedhësve dhe të
programeve të tyre nga neni 29 paragrafi 1 i këtij ligji.
- që nuk do t'i pranojë dhe shpallë me kohë rregullat nga
neni 29 paragrafi 2 i këtij ligji;
- që do ta shpallë hulumtimin e mendimit publik në
periudhën prej pesë ditësh para ditës së votimit nga neni 29-a
paragrafi 1 i këtij ligji; dhe
- nëse e shpall njoftimin propagandues zgjedhor pa e cekur
se bëhet fjalë për shpallje të paguar nga neni 29-b i këtij ligji.
Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje edhe redaktori përgjegjës për
veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni."
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Neni 72
Neni 75 ndryshon si vijon:
"Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje:
- redaktori përgjegjës i mediumit publik, i cili do ta shpallë
hulumtimin e mendimit publik për kandidatët pa i shënuar të
dhënat nga neni 29-a paragrafi 2; dhe
- redaktori përgjegjës i mediumit publik nëse e shpall
njoftimin propagandues zgjedhor, pa publikimin e porositësit
nga neni 29-a paragrafi 2 i këtij ligji."
Neni 73
Neni 76 ndryshon si vijon:
”Me dënim me para prej 40 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi përgjegjës i komunës,
përkatësisht Qytetit të Shkupit nëse nuk cakton vende për
ngjitjen e afisheve pa kompensim dhe nuk bën shënimin e tyre
për çdo paraqitës të listave veç e veç nga neni 31 i këtij ligji".
Neni 74
Pas nenit 76 shtohen shtatë nene të reja dhe atë: 76-a, 76b, 76-v, 76-g, 76-d, 76-gj dhe 76-e si vijojnë:
“Neni 76-a
Me dënim me para prej 40 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet organizatori i fushatës zgjedhore, nëse në afatin e
vërtetuar në nenin 32 paragrafi 3 të këtij ligji nuk e pastron
bërllogun e afisheve.
Neni 76-b
Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi fizik i cili bën prishjen e
afisheve zgjedhore ose ngjitjen e afisheve mbi afishet tjera të
organizatorit të fushatës zgjedhore në vende të caktuara për
vendosjen e tyre (neni 32 paragrafi 1 i këtij ligji).
Neni 76-v
Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë, do të
dënohet për kundërvajtje partia politike, e cila:
- nuk do ta paraqesë tubimin zgjedhor më së voni 48 orë
para mbajtjes së tij (neni 32-a paragrafi 3 i këtij ligji); dhe
- organizon tubimin në kundërshtim me nenin 33 paragrafi
1 dhe 4 i këtij ligji.
Neni 76-g
Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi përgjegjës i organit
kompetent shtetëror, bashkësia fetare ose institucioni publik
që do t'i lejojë organizatorit të fushatës zgjedhore organizimin
e tubimeve parazgjedhore në kundërshtim me nenin 33
paragrafi 1 i këtij ligji.
Neni 76-d
Me dënim me para prej 200 000 deri 300 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje partia politike, e cila nuk do të
paraqesë raport për financimin e fushatës zgjedhore nga neni
35 i këtij ligji, përkatësisht kur për financimin e fushatës
zgjedhore janë shfrytëzuar mjete në pajtim me nenin 36 të
këtij ligji.
Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet edhe personi përgjegjës i partisë politike për veprimet
nga paragrafi 1 i këtij neni.
Neni 76-gj
Me dënim me para prej 20 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi nga neni 47 paragrafi 4 i
këtij ligji, nëse në kohën dhe vendin e votimit mban shenjën
ose simbolin e partisë politike ose të kandidatit.
Neni 76-e
Me dënim me para prej 40 000 deri në 50 000 do të
dënohet për kundërvajtje personi fizik, i cili ka votuar për më
shumë persona ose ka votuar në emër të personit tjetër, si dhe
për pengimin e pranisë së policisë, nëse për të ka pasur nevojë
(neni 12-a paragrafi 2, neni 46 paragrafët 4 dhe 5 dhe neni 46a të këtij ligji).
Me dënim me para prej 40 000 deri 50 000 denarë do të
dënohet për kundërvajtje personi zyrtar (polici), i cili do ta
keqpërdorë pozitën e tij dhe do të nxisë parregullësi në vendin
e votimit (neni 12-a paragrafi 2, neni 46 paragrafët 4 dhe 5 të
këtij ligji). “
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

VII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE
Neni 75
Ministri i Financave aktin nga neni 13 paragrafi 2 i këtij
ligji do ta marrë në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 76
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë ta verifikojë tekstin e
spastruar të Ligjit për zgjedhjet lokale.
Neni 77
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
___________

586.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
избирачкиот список,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 мај 2004 година.
Бр. 07-2268/1
26 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗБИРАЧКИОТ СПИСОК
Член 1
Во Законот за избирачкиот список ("Службен весник на Република Македонија" број 42/2002), во членот
30 став 2 зборот "две" се заменува со зборот "три".
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
___________

Бр. 35 - Стр. 19

587.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот
на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана
на 2 јуни 2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Хари Костов.
2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства, се избрани:
д-р Владо Бучковски, за министер кој ќе раководи
со Министерството за одбрана,
Сиљан Аврамовски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за внатрешни работи,
Иџет Мемети, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,
д-р Илинка Митрева, за министер кој ќе раководи
со Министерството за надворешни работи,
м-р Никола Поповски, за министер кој ќе раководи
со Министерството за финансии,
Стевчо Јакимовски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за економија,
Славко Петров, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
Реџеп Сељмани, за министер кој ќе раководи со
Министерството за здравство,
Азиз Положани, за министер кој ќе раководи со
Министерството за образование и наука,
Јован Манасијевски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за труд и социјална политика,
Александар Гештаковски, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,
Благој Стефановски, за министер кој ќе раководи со
Министерството за култура,
м-р Агрон Буџаку, за министер кој ќе раководи со
Министерството за транспорт и врски, и
Љубомир Јанев, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. За министри без ресор, се избрани:
Радмила Шекеринска,
Муса Џафери и
Владо Поповски.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-2394/1
Потпретседател
2 јуни 2004 година
на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Лилјана Поповска, с.р.
___________

588.

LIGJI
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT
PËR LISTËN ZGJEDHORE

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за пригодни ковани пари (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/95), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

Neni 1
Në Ligjin për listën zgjedhore (“Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 42/02), në nenin 30
paragrafi 2, fjala “dy” zëvendësohet me fjalën “tre”.

ОДЛУКА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ
ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ОД ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА АСНОМ

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1. По повод 60 години од одржувањето и конституирањето на Првото заседание на АСНОМ да се изработи пригоден златник со следните карактеристики:

Стр. 20 - Бр. 35

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Аверс: во центарот на десната страна илустрација
на дел од манастирот “Св. Отец Прохор Пчински“, а од
лева страна дел од зградата каде што е одржано заседанието, горе полукружен текст “АСНОМ“, долу “СВ.
ОТЕЦ ПРОХОР ПЧИНСКИ“, лево годината “1944“,
десно “2004“.
Реверс: на средина од монетата централно поставена е илустрација на корицата од “МАНИФЕСТ“ на АСНОМ, горе полукружно со големи букви “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, долу со мали букви “60 денари“.
Златникот ќе ги има следните карактеристики:
- состав: Au 916, Ag 42, Cu 42;
- тежина: 8 гр.;
- пречник: 23,8 мм.
2. Пригодниот златник од точка 1 на оваа одлука е
со кружен облик, а ќе се искова во 500 парчиња.
3. За изработка на пригодниот златник од точка 1 на
оваа одлука се користи монетарно злато од резервите
на Република Македонија.
4. За спроведување на оваа одлука се овластува Народна банка на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-1589/1
24 мај 2004 година
Скопје

589.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-СТРУГА
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга, се именуваат:
- Благовесна Трајковска, дипл. економист по туризам;
- Лилјана Николовска, дипл. социолог;
- Сефедин Шеи, дипл. економист.
Од редот на стручните работници во установата:
- Башким Башкими, социолог;
- Слободан Савески, социјален работник.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работаСтруга на досегашните членови им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1831/2
24 мај 2004 година
Скопје

590.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
____________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ДЕЛЧЕВО
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево, се именуваат:
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- Билјана Симоновска, дипл. соц. работник;
- Димитар Петровски, дипл. правник;
- Билјана Симовска, дипл. педагог.
Од редот на стручните работници во установата:
- Богданка Димитровска, дипл. правник;
- Душка Георгиевска, социјален работник.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево на досегашните членови им престанува
мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1832/2
24 мај 2004 година
Скопје

591.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ОХРИД
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид, се именуваат:
- Игор Петрески, дипл. сообраќаен инженер;
- Миливој Котески, дипл. правник;
- Јане Атанасов, доктор по ветеринарна медицина.
Од редот на стручните работници во установата:
- Павлина Пероска, дипл. социјален работник;
- Емилија Размоска, дипл. правник.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работаОхрид на досегашните членови им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1834/2
24 мај 2004 година
Скопје

592.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-РАДОВИШ
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш, се именуваат:
- Роска Георгиева;
- Јордан Христов;
- Младен Митов, дипл. инженер агроном.
Од редот на стручните работници во установата:
- Евгенија Теохарева, дипл. социјален работник;
- Зујца Камчева, дипл. правник.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш на досегашните членови им престанува
мандатот.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1835/2
24 мај 2004 година
Скопје

593.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална
заштита (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА-СТРУМИЦА
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица, се именуваат:
- Ване Велков, дипл. правник;
- Митко Гогов, доктор на медицина;
- Никола Медарски.
Од редот на стручните работници во установата:
- Марија Николова, дипл. правник;
- Марија Фончева, психолог.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот
одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струмица на досегашните членови им престанува
мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1836/2
24 мај 2004 година
Скопје

594.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 50/97, 16/2000 и 17/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ДЕБАР
1. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар се именуваат:
- Реџо Муслиоски, одд.наставник,
- Асан Мемедовски, дипл. социолог,
- Ќерам Леши, професор по албанска книжевност.
Од редот на стручни работници во установата:
- Мојси Даци, дипл.правник,
- Весна Шуменковска, психолог.
2. Со именувањето на новите членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар на досегашните членови им престанува
мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1846/2
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

Бр. 35 - Стр. 21

595.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000
и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ
1. За директор на Управата за хидрометеоролошки
работи, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува д-р
Владо Спиридонов, советник во Управата за хидрометеоролошки работи.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1853/1
24 мај 2004 година
Скопје

596.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА СЛУЖБАТА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Се разрешува м-р Константин Сидеровски од
должноста директор на Службата за животна средина,
орган во состав на Министерството за животна средина
и просторно планирање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1854/1
24 мај 2004 година
Скопје

597.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000
и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. За директор на Службата за животна средина,
орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Пандора
Никушева, професор во УСО Гимназија “Кочо Рацин“-Велес.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1855/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

Стр. 22 - Бр. 35
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598.

Врз основа на член 26 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република
Македонија, 2002 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2001, 37/2001, 70/2001 и 43/2002) и
член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 24 мај 2004 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИЦИ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА
1. Од должноста заменици на претседателот на Државната пописна комисија се разрешуваат:
- д-р Благоја Маркоски,
- Џемали Саити.
2. Од должноста членови на Државната пописна комисија се разрешуваат:
- Северџан Фејзула,
- д-р Елка Димитриева,
- Мите Костов,
- м-р Дончо Герасимовски,
- м-р Рахим Имери,
- Васил Гаџовски,
- Владо Николиќ,
- Аслан Селмани,
- Аднан Ќахил,
- Јакуп Фетаи,
- Алија Шахиќ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 17-1858/1
24 мај 2004 година
Скопје

599.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.
___________

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за техничките барања на производите и оцена на сообразноста
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
55/02), министерот за економија донесe
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ
ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Член 1
Во Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите за
моторни возила (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/01, 21/02, 31/02, 52/02 и 26/04), во член 10
зборовите: “Министерство за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: “Министерство за економија“.
Член 2
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-3385/2-А
27 мај 2004 година
Скопје

600.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с. р.
__________

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за техничките барања на производите и оцена на сообразноста
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
55/02), министерот за економија донесe
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НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА)
НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ
ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА
1. Во Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите
кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/00, 95/01, 99/01, 21/02 и 45/02), во точката 2
зборовите: “Министерство за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: “Министерство за економија“.
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-3385/2-А
27 мај 2004 година
Скопје

601.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.
__________

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 04/02, 37/02, 31/03 и 85/03),
согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на ден 20.05.2004 година, Комисијата издава
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1.На ПроКредит банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност втора емисија на 200.000 обични акции во вкупна вредност на емисијата од 1.000.000 евра односно во денарска противвредност од 61.312.500 денари по среден
курс на НБРМ на денот на донесување на ова решение.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката од 26.02.2004 година
за зголемување на капиталот на ПроКредит банка АД
Скопје со издавање акции од втора емисија.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-478/6
20 мај 2004 година
Скопје

602.

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
___________

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер,
катастар и запишување на правата на недвижностите
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Драгоево - Општина Штип.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Драгоево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3312/2
28 мај 2004 година
Директор,
Скопје
Бисера Јакимовска, с.р.
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603.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер,
катастар и запишување на правата на недвижностите
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Пресил Милошево - Општина Крушево.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува
катастарот на земјиштето за КО Пресил - Милошево,
установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3424/2
2 јуни 2004 година
Скопје

604.

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.
___________

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер,
катастар и запишување на правата на недвижностите
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Веселчани Општина Тополчани.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Веселчани,
установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3426/2
2 јуни 2004 година
Скопје

605.

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.
___________

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер,
катастар и запишување на правата на недвижностите
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Кундино - Општина Пробиштип.
Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Кундино, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-3460/2
3 јуни 2004 година
Директор,
Скопје
Бисера Јакимовска, с.р.

Бр. 35 - Стр. 23

УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

18.

Врз основа на член 88 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2000 и 49/2003), член 107, 158
и 193 од Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"
во Скопје („Универзитетски гласник“ бр. 41/2004), Ректорската управа, на 85-тата седница одржана на 5.5.2004 година, ја
донесе следнава
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ВРСКА СО РЕГИСТРАЦИЈАТА И КОРИСТЕЊЕТО НА
ПОДДОМЕНИТЕ ПОД ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ
ДОМЕН МК
Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместоците за
услугите што ги врши Универзитетот во врска со регистрацијата и користењето на поддомените под врвниот македонски
домен МК:
1. Регистрација на поддомен
- Поддоменот треба да се регистрира на главниот МК
именски опслужувач
- Издавање документ за регистрација
- Цена: 10 евра за 1 година.
2. Продолжување на регистрација на поддомен
- Продолжувањето се врши по истекот на рокот од 1 година
- Издавање соодветен документ
- Цена: 5 евра.
3. Промена на именски опслужувачи
- Поддоменот се брише на ИО и се поставува на новите
опслужувачи
- Корисникот има право на 3 бесплатни промени во текот
на годината, по третата промена, секоја промена во годината
се наплаќа по 3 евра.
4. Промена на IP адреса на именски опслужувачи
- Се брише ИО и се регистрира нов со нова IP
- Бесплатно.
5. Пренесување на правото на користење (две можности)
1. Стариот корисник се откажува, новиот се регистрира.
Надоместот е ист со иницијална регистрација и денот на почетокoт на користење на поддоменот е еднаков со денот на
извршениот пренос.
2. Стариот сопственик се откажува, новиот го регистрира.
Ако корисникот побара денот на регистрација да не се менува, за оваа услуга не се плаќа надомест.
6. Промена на име на поддомен
- Во тековната година корисникот има право на една промена на името на поддоменот бесплатно, а износот за секоја натамошна промена е еднаков на износот на нова регистрација.
7. Бришење на поддомен
- Бришењето на поддоменот е бесплатно.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во
„Службен весник на РМ“.
Ректор,
проф. д-р Александар Анчевски, с.р.

19.

___________

Врз основа на член 72 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 64/2000 и 43/2003), член 107 од
Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје,
Ректорската управа на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"
во Скопје, на 85-тата седница одржана на 5 мај 2004 година,
ја донесе следнава
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ ДОМЕН МК ВО ОБЛАСТА НА ИНТЕРНЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДДОМЕНИТЕ
ВО НЕГО
Член 1
Се дава согласност на Правилникот за организацијата и
управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на
интернет и за користење на поддомените во него, што го донесе Управниот одбор на Македонската академска истражувачка
мрежа МАРНет-организациона единица во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.
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Член 2
Одлуката влегува во сила веднаш, а ќе се објави во
„Службен весник на РМ“.
Ректор,
проф. д-р Александар Анчевски, с.р.

___________

20.

Врз основа на член 13 од Правилникот за организација и
работа на Македонската академска истражувачка мрежа
МАРНет, како организациона единица во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Управниот одбор
на МАРНет го донесе следниов
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УПРАВУВАЊЕТО СО ВРВНИОТ МАКЕДОНСКИ ДОМЕН МК ВО ОБЛАСТА НА
ИНТЕРНЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДДОМЕНИТЕ
ВО НЕГО
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се регулираат прашањата на организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на
интернет, користењето на поддомените во врвниот македонски домен МК, називите на поддомените во врвниот македонски домен
МК, управувањето со врвниот македонски домен МК, регистрацијата и бришењето на поддомените во врвниот македонски домен
МК, правата и обврските на корисниците на поддомените на врвниот македонски домен МК, решавањето на спорови.
Член 2
Врвниот македонски домен МК е национален домен на Република Македонија во областа на интернет и во натамошниот
текст ќе биде означен како МК - домен.
Во МК - доменот се организираат поддомени кои во натамошниот текст ќе бидат означени како секундарни домени.
Во секундарните домени во МК - доменот се регистрираат поддомени кои во натамошниот текст ќе бидат означени
како терцијарни домени.
Член 3
Со домените од член 2 на овој правилник управува Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, преку организационата единица во својот состав – МАРНет, која наедно е и администратор на врвниот МК -домен и на поддомените во врвниот МК- домен, согласно со одредбите од овој правилник.
II. ВИДОВИ СЕКУНДАРНИ ДОМЕНИ ВО
МК ДОМЕНОТ
Член 4
Во МК - доменот се организираат 7 секундарни домени, и тоа:
1. gov.mk

2. com. mk

3. org.mk

5. net.mk

6. name.mk

7. inf.mk

4. edu.mk

Бројот и видовите на секундарните поддомени во МК доменот може да се менуваат во постапка за изменување и
дополнување на овој правилник, а во согласност со развојот
на интернет-мрежата и потребите на корисниците на интернет во РМ.
Член 5
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен 'gov.mk’ имаат: органите на Република Македонија и
другите органи, установи и сл., утврдени со Уставот на Република Македонија; потоа јавни и државни установи утврдени со
закон, јавни претпријатија, единици на локалната самоуправа,
градот Скопје и сл.
Органите на државната власт во РМ, на нивно барање,
можат да регистрираат домен и директно под врвниот македонски домен МК.
Член 6
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот домен 'com.mk’ имаат: трговски друштва, подружници на
домашни и на странски трговски друштва во РМ, претставништва на странски лица во РМ, физички лица регистрирани
за вршење дејност, нотари, коморите на овие лица, задруги,
финансиски организации и сл., основани според прописите на
РМ.
Член 7
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен ‘org.mk’ имаат: непрофитни организации и здруженија,
политички партии, фондации, синдикати, јавни здравствени
организации, фондови и сл., основани според прописите на
РМ, странски амбасади во РМ, непрофитни странски организации на кои, со меѓународен договор или согласно со закон,
им е допуштено да вршат непрофитна дејност во РМ и сл.
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Член 8
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен ‘edu.mk’ имаат: образовни и научноистражувачки установи основани според прописите на РМ, странски образовни организации на кои согласно со прописите во РМ им е допуштено да
вршат образовна и научноистражувачка дејност во РМ и сл.
За државните образовни и научноистражувачки установи
потребно е претходно одобрение од органот на управата надлежен за работите на образованието и науката.
Член 9
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен ‘net.mk’ имаат: организациите регистрирани во РМ кои
даваат мрежни услуги на трети лица.
Член 10
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен ‘name.mk’ имаат: физички лица, државјани на РМ и
странски физички лица ако им е доделен матичен број за странци.
Член 11
Терцијарните домени во секундарниот домен ‘inf.mk’ се
домени од посебно значење за Република Македонија. Целта
на овие домени е презентирање информации од предметното
подрачје за кое доменот е регистриран.
Домените од претходниот став на овој член се домени чиј назив е еднаков или тие го содржат називот или скратениот назив на:
- географски објекти на подрачјето на РМ, региони, подрачја и градови (на пр. Македонија, западна Македонија,
Скопје, Пелагонија и др.)
- дејности за кои постојат надлежни органи на управата,
професионални или стручни тела на државно ниво (пр. култура, спорт, театри, музеи и др.)
- природни, историски, културни, образовни, интелектуални или др. богатства, ресурси, достигнувања, производи и
услуги, по кои Република Македонија е меѓународно препознатлива, а за кои постојат надлежни органи, тела или организации на државно ниво (пр. Охридско Езеро, Шар Планина,
Блаже Конески, тиквешко вино, ајвер и др.)
- државни и меѓународни настани или настани од посебна
важност за РМ (на пр. спортски натпревари, изложби, конгреси и др.)
Право да регистрираат терцијарен домен во секундарниот
домен ‘inf.mk’ имаат: субјектите кои имаат право да регистрираат терцијарен домен во ‘gov.mk’ - доменот, орган на
управа, орган на локална самоуправа надлежен за подрачјето
за кое се регистрира доменот, сојуз, професионални здруженија за подрачје на државно ниво (пр. македонско друштво,
сојуз на Македонија и др.), и други лица доколку имаат одобрение од овие органи, односно организации. Надлежноста на
органот, односно организацијата се утврдува според припадноста на подрачјето за кое се регистрира доменот.
Сојузите и здруженијата од претходниот член можат да
регистрираат домен само со претходно одобрение од органот
на управата надлежен за предметното подрачје.
Член 12
Бројот на терцијарните домени кој може да ги регистрира
еден корисник е неограничен.
Терцијарните домени се регистрираат за неодредено време, доколку поинаку не е утврдено со овој правилник или доколку, на барање на идниот корисник, доменот е регистриран
на одредено време.
Член 13
Регистрираните терцијарни домени се запишуваат во
единствениот Регистар на регистрирани поддомени во МКдоменот.
Регистарот од претходниот став на овој член се води во
електронска форма и е постојано објавен на интернет - страницата на МК-ДНС службата.
III. НАЗИВ НА ТЕРЦИЈАРНИТЕ ДОМЕНИ
Член 14
Полниот назив на терцијарните домени (во натамошниот
текст: домени) кои се регистрираат според овој правилник се
состои од:
- посебен дел на називот (во натамошниот текст: назив на
доменот), кој го избира подносителот на барањето за регистрација на доменот и
- фиксен дел на називот (пример: ‘mnr’ е назив на доменот, а ‘gov.mk’ е фиксен дел на доменот).
Член 15
Називот на доменот мора да ги исполнува следниве услови:
- да се состои од букви од англиската абецеда (при што не
се разликуваат мали и големи букви), броевите од 0 до 9 и
знакот "-"
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- да се состои од најмалку 1, а најмногу 40 знаци (кумулативно броевите и буквите, односно знаците)
- првиот и последниот знак не смее да биде знакот "-"
Називот на доменот не мора да ги содржи сите елементи
од ст. 1 ал. 1 на овој член, доколку не е поинаку уредено со
овој правилник.
Член 16
Називот на домените во секундарниот 'name.mk’- домен
задолжително го содржи полното име и презиме на корисникот на доменот, а факултативно кој и да било од броевите, односно знаците што се дозволени да се содржат во називот на
доменот утврдени со овој правилник.
Член 17
Називите на домените во секундарниот домен 'com.mk',
кои ги регистрираат физички лица регистрирани за вршење
на дејност, се препорачува да се состојат од три задолжителни елементи:
- назив или скратен назив на регистрираната дејност, на
пример ‘zlatar’ или ‘advokat’ (или превод на овие зборови на
некој од светските јазици)
- име и презиме, односно име или презиме на лицето на
кое дејноста е регистрирана
- ознака на регионот, градот, местото или подрачјето во
кое се извршува дејноста, на пример ‘prilep’
Називот на доменот од став 1 не мора да го содржи знакот
"-" , ниту да содржи бројки.
Член 18
За називите на домените што се регистрираат во секундарните домени ‘com.mk’ (за правните лица), ‘org.mk’ и ‘net.mk’ се
препорачува да се одбере назив кој е еднаков на фирмата, односно назив на дел од фирмата, односно скратен назив на фирмата
или превод на називот на некој од светските јазици.
Одредбите од ст. 1 на овој член соодветно се применуваат и
за домените во 'gov.mk’.
Член 19
Називите на терцијарните домени во секундарниот домен
'inf.mk’, се регистрираат според член 11 став 2 од овој правилник.
Називите на домените од став 1 на овој член, по правило,
се состојат од еден или од повеќе зборови на македонски јазик или на некој од светските јазици, а факултативно може да
содржат и броеви и знакот '-', според член 15 од овој правилник.
Член 20
Називот на доменот мора да биде во согласност со постојните позитивни правни прописи, како и со општите етички
морални начела, т.е не смее да биде увредлив за трети лица.
Називот на доменот не смее на корисникот да му овозможува лажно присвојување на идентитетот на трети лица.
Називот на доменот не смее да биде еднаков со заштитен
жиг, име и сл., освен ако подносителот на барањето за регистрација – корисникот на доменот е сопственик на заштитниот жиг,
име и сл., ниту да содржи имиња за кои според позитивните прописи во РМ е потребно одобрение од надлежен орган за употреба
на тие имиња, освен во случаите кога тоа име е содржано во регистрираниот назив на фирмата на подносителот на барањето за
регистрација на доменот, односно корисникот.
Во случај на приговор на трети лица или во случај на спор
помеѓу трето лице и корисникот на доменот, кој произлегува од
злоупотреба на домените опишано во претходните ставови од
овој член, МАРНет не сноси никаква одговорност спрема страните во спорот туку ги упатува на решавање на спорот согласно со одредбите од овој правилник.
Одредбата од ст. 3 на овој член не се однесува на називите на домените што ги регистрираат субјектите во ‘gov.mk’,
‘inf.mk’, и државните установи од ‘edu.mk’.
IV. УПРАВУВАЊЕ СО МК - ДОМЕНОТ
Член 21
За извршување на стручните, стручно-административните
и техничките работи поврзани со функционирањето на МК доменот и работите поврзани со регистрација, активирање и
деактивирање на домените во МК - доменот, се формира МКДНС служба.
Работите на МК-ДНС службата ги извршуваат вработените во Стручната служба на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", организациона единица - Универзитетски компјутерски центар.
Раководител на МК-ДНС службата е менаџерот на Универзитетскиот компјутерски центар.
Член 22
Основни задачи на МК-ДНС службата се:
- извршување технички работи поврзани со постојано и
стабилно функционирање на примарниот именски опслужувач на МК - доменот
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- спроведување на постапката и донесување одлуки за регистрација на домените согласно со овој правилник
- водење на единствениот Регистар на регистрирани поддомени во МК- доменот
- поднесување извештај за својата работа до Комисијата
од член 23 и до претседателот на Управниот одбор на МАРНет, најмалку еднаш годишно
- предлози на Комисијата од член 23 за измени и дополнувања на овој правилник
- вршење и други работи утврдени со овој правилник
Во работата и во одлучувањето на МК-ДНС службата при
спроведувањето на постапките за регистрација и за бришење на
домените учествуваат и генералниот секретар на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и работник од Стручната служба на
Универзитетот со завршен правен факултет.
Член 23
За вршење на работите од чл. 24 од овој правилник се
формира Комисија за МК - доменот (во натамошниот текст
Комисија)
Членови на Комисијата се проректорот за наставно-научни прашања на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", претседателот на Управниот одбор на МАРНет и работник од
Стручната служба на Универзитетот со завршен правен факултет.
Претседател на Комисијата е проректорот за наставно-научни прашања на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" кој
ги потпишува одлуките на Комисијата.
Член 24
Основни задачи на Комисијата се:
- надзор над работата на МК–ДНС службата и надзор на
спроведувањето на овој правилник
- давање претходно одобрение на одлуките на МК–ДНС
службата во врска со барањата за регистрација на inf.mk домените
- решавање по жалба на одлуките на МК-ДНС службата
- покренување арбитражна постапка врз основа на барање
на правни и физички лица
- предлози за промена на овој правилник
- и други работи утврдени со овој правилник.
Член 25
Комисијата донесува деловник за својата работа.
V. РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМЕНИ
Член 26
Право на користење на одредени домени од страна на
субјектите утврдени со овој правилник се стекнува со денот
на донесувањето на решението од член 32 на овој правилник.
Член 27
Постапката за регистрација започнува со поднесување барање за регистрација на домен (во натамошниот текст: барање).
Барањето се поднесува на образец кој го утврдува МКДНС службата и јавно се објавува на интернет - страницата
на МК-ДНС службата.
Член 28
Не може да се поднесе барање за регистрација на домен
со ист назив со називот на домен кој е веќе регистриран или
за кој е во тек постапка за регистрација.
Член 29
Кон барањето се поднесува и соодветна документација,
во зависност од видот на доменот што се регистрира, односно
од видот на субјектите кои имаат право да регистрираат соодветен домен:
- заверена фотокопија од актот со кој е извршен упис во
соодветен регистар утврден со закон или друг доказ утврден
со закон за стекнато право на вршење дејност, заверена фотокопија од матичниот и од даночниот број
- одобрение од надлежен орган согласно со одредбите од
овој правилник
- заверена фотокопија на извод од матичната книга на родените и заверена фотокопија на личната карта.
Барателот е должен, пред поднесувањето на барањето, да
обезбеди најмалку два коректно поставени именски опслужувачи за предметниот домен, видливи на интернет.
Коректно поставени именски опслужувачи се оние опслужувачи кои имаат соодветна програмска поддршка за именско опслужување и притоа:
- имаат точно еден SOA запис за предметниот домен
- имаат NS запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето за предметниот домен
- имаат А запис за секој именски опслужувач кој барателот го навел во барањето, а чиешто име се наоѓа во предметниот домен
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- сите именски опслужувачи кои барателот ги навел во
барањето даваат идентичен одговор на упити во поглед на
претходните 3 точки.
Член 30
МК-ДНС службата ги обработува барањата и одлучува
според редоследот на нивниот прием во архивата на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј".
МК-ДНС службата ги обработува и одлучува само за
комплетните барања во смисла на член 29 од овој правилник.
Член 31
МК-ДНС службата за барањето одлучува со решение, така што донесува:
- решение за регистрација на доменот и за запишување во
единствениот Регистар на регистрирани поддомени во МК - доменот (во натамошниот текст: решение за регистрација) или
- решение за одбивање на барањето за регистрација на доменот (во натамошниот текст: решение за одбивање)
Решенијата од ст.1 на овој член ги потпишуваат раководителот на МК-ДНС службата и генералниот секретар на
Универзитетот.
Во случаите кога барањето е нецелосно, односно не ги содржи елементите предвидени со пропишаниот образец, ако
кон барањето не е доставена документацијата предвидена со
овој правилник, ако не ги исполнува условите од член 29 став
2 и 3, МК-ДНС службата донесува заклучок со кој му наложува на подносителот на барањето да го комплетира барањето во утврден рок, односно да ги исполни пропишаните технички услови од овој правилник. Заклучокот се доставува по
електронска пошта.
Член 32
Решение за регистрација се донесува кога подносителот
на барањето ги исполнува условите за регистрација на бараниот домен утврдени со овој правилник.
Решението за регистрација содржи:
- назив на доменот
- податоци за корисникот на доменот
- податок за траењето на доменот, доколку доменот се регистрира на одредено време
- финансиска обврска
Со решението, на подносителот на барањето му се утврдува
право на користење на конкретен домен согласно со одредбите
од овој правилник, а правата ги стекнува со денот означен во решението, кој е еднаков со денот на уписот во единствениот Регистар на регистрирани поддомени во МК - доменот.
Со стекнувањето на правата од став 2 на овој член корисникот се стекнува и со обврски утврдени со овој правилник.
Член 33
Трети заинтересирани лица се должни да побараат потврда од МК-ДНС службата дека не се извршени промени, односно дека регистрацијата на предметниот домен не е поништена, или постоењето на регистриран домен и неговиот корисник да го утврдат со увид во единствениот Регистар на регистрирани поддомени во МК - доменот, објавен на соодветната станица на МК-ДНС службата.
Потврдата и увидот од став 1 на овој член претставуваат
доказ дека во дадениот момент одреден домен е регистриран
од страна на одреден корисник.
Член 34
Решение за одбивање се донесува кога: подносителот на
барањето не ги исполнува условите за регистрација на бараниот домен утврдени со овој правилник, не постапил по заклучокот во член 31 став 2 од овој правилник, податоците во
барањето се неточни или документацијата доставена со барањето е неверодостојна, како и во други случаи утврдени
со овој правилник.
Решението за одбивање содржи:
- назив на бараниот домен
- податоци за подносителот на барањето
- образложение
- поука за правен лек.
Член 35
Решението за регистрација на доменот, односно решението за одбивање на барањето, МК-ДНС службата го донесува
и го доставува до подносителот на барањето најдоцна во рок
од 10 дена од денот на приемот на комплетното барање.
Решението од претходниот став на овој член се изготвува
во писмена форма и се доставува до подносителот на барањето на адресата наведена во барањето, со препорачана пошта
и со повратница.
Член 36
Против решението за одбивање, подносителот на барањето може да изјави жалба до Комисијата од член 23 од овој
правилник.
Жалбата се поднесува во писмена форма, по пошта или во
архивата на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје и
се адресира на следниов начин: "преку МК-ДНС службата до
Комисијата за МК - доменот."
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Рокот за поднесување жалба е 8 дена од денот на приемот
на решението за одбивање.
Доколку од повратницата не може да се утврди датумот на
прием на решението за одбивање, а со тоа и денот кога започнува да тече рокот за жалба, МК-ДНС службата решението го
објавува на својата интернет - страница и задолжително се наведува датумот на објавувањето на решението. По истекот на
осмиот ден од денот на објавувањето на огласна табла се смета
дека доставата е извршена и од наредниот ден започнува да тече рокот за жалба.
Член 37
Комисијата е должна, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на жалбата, да одлучи по жалбата и одлуката да ја
достави до подносителот на жалбата.
Жалбата доставена по истекот на рокот од член 36 став 3
се смета за неблаговремена и Комисијата донесува одлука за
отфрлање на жалбата.
Комисијата одлуката ја доставува до МК-ДНС службата и
до подносителот на жалбата, на начин утврден во претходниот член од овој правилник.
Одлуката на Комисијата е конечна и извршна.
Со истекот на рокот за поднесување жалба, односно со
денот на донесување на одлуката од претходниот став завршува постапката за регистрација.
Член 38
МК-ДНС службата води единствен Регистар на регистрирани поддомени во МК - доменот (во натамошниот текст: Регистар).
Регистарот е јавен и се објавува на интернет - страницата
на МК-ДНС службата
Регистарот содржи:
- полн назив на доменот
- назив или име и адреса на корисникот на доменот,
единствен даночен и матичен број
- имиња на лицата овластени за административен и за технички контакт со нивните телефони и e-mail адреси
- датум на регистрација на доменот
- датум до кој се намирени финансиските обврски во врска со регистрација на доменот
- именски опслужувачи на кои е поставен доменот.
VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ
НА ДОМЕНИТЕ
Член 39
Корисникот е должен доменот да го користи единствено
за целта за која го регистрира.
Корисникот е должен доменот да го користи на вообичаен начин, односно како што е вообичаено во светската интернет - заедница.
Корисникот е должен редовно и навремено да ги намирува
финансиските обврски поврзани со користењето на доменот,
утврдени од надлежен орган на Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" во Скопје.
Член 40
Корисникот е должен до МК-ДНС службата да ја доставува секоја промена на кој и да било од податоците во единствениот Регистар на регистрирани домени во МК - доменот.
Промените на податоците се доставуваат на образец утврден од МК-ДНС службата кој јавно се објавува на интернет страницата на МК-ДНС службата.
Член 41
Односот на корисниците на домени и МК-ДНС службата
треба да биде добронамерен и конструктивен, односно да е во
согласност со правилата на интернет - заедницата.
Корисникот на домени е должен да ги почитува и да ги
спроведува препораките на МК-ДНС службата.
Корисникот на доменот, како и лицата овластени од него,
се должни да соработуваат со МК-ДНС службата, односно со
лицето што таа ќе го овласти за прашањата поврзани со доменскиот простор на корисникот. Соработката подразбира и
преземање мерки за ограничување и спречување на активности кои претставуваат злоупотреба на домените и нанесуваат
штета на корисниците на домените.
Член 42
Службените контакти помеѓу МК-ДНС службата и корисникот се остваруваат по пат на електронска пошта, на адресата која ја одредил корисникот во барањето за регистрација,
или при промена на овие податоци.
Писмена комуникација, вклучувајќи и доставката на решенија, одлуки и сл., се остварува само во случаите за кои ваков начин на комуникација, односно доставка е предвиден со
овој правилник.
Член 43
Сите службени информации поврзани со МК - доменот јавно
се објавуваат на интернет - страницата на МК-ДНС службата.
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Доколку за одредени прашања е потребно да се оствари
комуникација истовремено со поголем број корисници на домени, комуникацијата се остварува на начин како во претходниот став на овој член.
Член 44
Комуникацијата остварена на начините утврдени во чл.
42 став 1 и член 43 од овој правилник има исто правно дејство како да е остварена по писмен пат.
Член 45
Корисникот на доменот е одговорен за секоја злоупотреба
на доменот. Под злоупотреба се подразбира секоја регистрација на доменот која не е во согласност со целта на доменот и
со одредбите од овој правилник.
Корисникот на доменот (или подносителот на барањето
за регистрација на доменот) во целост одговара за секоја повреда на интелектуалната сопственост (т.е. авторско право,
индустриска сопственост и друга заштита согласно со прописите кои ја регулираат оваа материја), како и за секоја штета
настаната како резултат на таква повреда, а која произлегува
од покренување постапка за регистрација на домен, регистрација или употреба на домен. МАРНет не сноси и не може да
сноси никаква одговорност во врска со тоа.
Во случај на спор на корисникот на доменот (или подносителот на барањето) и трето лице кој произлегува од злоупотреба на доменот МАРНет не сноси никаква одговорност
спрема страните во спорот туку ги упатува страните на решавање на спорот спрема одредбите од член 53 – 60 од овој правилник.
Член 46
Корисникот на доменот не смее доменот да го дава на користење на други субјекти, доколку поинаку не е утврдено со
овој правилник; тој не смее да се откаже од доменот во корист на трети лица и да презема какви било работи поврзани
за домените, доколку тоа го прави за стекнување финансиски,
материјални или други користи од друг субјект.
Доколку МК-ДНС службата утврди дека корисникот на
доменот постапува спротивно на одредбата од претходниот
став на овој член, може да донесе одлука со која на корисникот му се забранува регистрација на домен за време од 3 години, а регистрацијата на предметните домени ја поништува, го
деактивира доменот и го брише од Регистарот.
Во случајот од претходниот став на овој член соодветно се
применуваат одредбите од овој правилник што се однесуваат на
доставувањето решение, односно одлука, како и на правото и
постапката по жалба.
Член 47
Корисникот на доменот одговара за точноста на податоците
во барањето и за веродостојноста на приложената документација
која се доставува со барањето. Доколку дополнително се утврди
дека доставените податоци во барањето се неточни или дека документацијата доставена со барањето е неверодостојна, МК-ДНС
службата може да го поништи решението, да го деактивира доменот и да го избрише од Регистарот.
Во случајот од претходниот став на овој член соодветно
се применуваат одредбите од овој правилник што се однесуваат на доставувањето решение, односно одлука, како и на
правото и постапката по жалба.
VII. ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА
Член 48
Регистрацијата на домен може да биде поништена, доменот деактивиран и избришан од Регистарот доколку е исполнет еден од следниве услови:
- корисникот на доменот во писмена форма побарал поништување на регистрацијата на доменот и негово бришење од
Регистарот,
- МК-ДНС службата утврдила дека правното лице – корисник на доменот престанало да постои, односно настапила смрт
на физичкото лице кое било корисник, а поминати се 3 години,
- корисникот постапува спротивно од овој правилник,
- истекол рокот за намирување на финансиските обврски
утврден во решението за регистрација,
- корисникот на доменот не ги намирува финансиските
обврски утврдени со актите на Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" Скопје, односно на МАРНет ,
- корисникот на доменот не е во состојба да ги задоволи
техничките услови за функционирање на доменот, а тоа доведува до проблеми во функционирањето на именскиот систем
во МК – доменот,
- корисникот во постапката за регистрација дал погрешни
или неверодостојни податоци и документација,
- корисникот не доставил промена на задолжителните податоци за себе и за употребата на доменот,
- корисникот на доменот не ги почитува своите обврски и
одговорности пропишани со овој правилник,
- корисникот на доменот не презема одговорност или не
соработува со МК-ДНС службата, односно со лицата или
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службите овластени од МК-ДНС службата за прашањата
утврдени со овој правилник, и во други случаи за кои е неопходно преземање определени активности,
- корисникот на доменот го злоупотребува доменот на начин
што го користи спротивно на целта за која го регистрирал,
- корисникот на доменот го злоупотребува доменот на начин што, со употреба односно неупотреба, ги повредува интелектуалната сопственост, авторските права, жиговите и сл.
според позитивните прописи во РМ,
- и во други случаи утврдени со овој правилник.
За поништување на регистрацијата и за бришење од Регистарот МК-ДНС службата донесува решение за поништување
на регистрацијата и за бришење од Регистарот (во натамошниот текст: поништување на регистрацијата).
Поништувањето на регистрацијата, деактивирањето и
бришењето од Регистарот на доменот во случаите од ст. 1 ал.
1, 4 и 5 се спроведуваат и пред доставувањето на решението
за поништување на регистрацијата до корисникот.
Во случајот од ст. 1 ал. 6, МК-ДНС службата го известува
корисникот по електронски пат и го задолжува, во рок што таа ќе
го утврди, да ги обезбеди потребните технички услови. Доколу
во оставениот рок корисникот не постапи по укажувањето на
МК-ДНС службата, се применува одредбата од ст. 3 на овој член.
Во другите случаи од ст. 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од овој правилник што се однесуваат на
донесување и доставување решение, односно одлука, како и
правото и постапката по жалба.
Домените за кои регистрацијата е поништена се деактивираат по итна постапка.
VIII. СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ ДОМЕН СО
НАСЛЕДУВАЊЕ И СО ОТСТАПУВАЊЕ НА ДОМЕН
Член 49
Доколку корисникот на доменот престанал да постои, правните следбеници на правното лице можат да побараат стекнување
право на користење на доменот, т.е. пререгистрација на постојниот
домен во своја корист и упис на свое име во Регистарот. Со барањето, покрај утврдената документација, задолжително се приложува и правосилен документ за правното наследство на правното лице. Од наведениот документ треба недвосмислено да произлегува
и стекнување на правото на користење на доменот.
Член 50
Доколку физичкото лице умре, наследниците на лицето можат
да побараат стекнување право на користење на доменот, т.е. пререгистрација на постојниот домен во своја корист и упис на нивното име
во Регистарот. Со барањето, покрај утврдената документација, задолжително се приложува и правосилно и извршно решение за наследување. Од наведеното решение треба недвосмислено да произлегува и
стекнување на правото на користење на доменот .
Член 51
Корисникот на доменот може да се откаже од правото на
користење на доменот во корист на друг подносител на барање, доколку подносителот ги исполнува условите за регистрација согласно со одредбите од овој правилник. Во овој случај
се спроведува редовна постапка за регистрација.
Откажување од правото на користење во корист на друг субјект се остварува со доставување барање за промена на корисникот
на доменот кој го потпишуваат актуелниот и идниот корисник.
Откажувањето на правото од употреба е конечно и не може
да се отповика.
Член 52
Доколку се исполнети условите од овој правилник, МКДНС службата донесува решение за промена на корисникот
на постојниот домен.
Доколку не се исполнети условите од овој правилник,
МК-ДНС службата донесува решение за одбивање на барањето.
Во случајот од ст. 2 на овој член соодветно се применуваат одредбите од овој правилник што се однесуваат на донесување и доставување решение, односно одлука, како и на правото и постапката по жалба.
IX. РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ
Член 53
Трето лице кое е незадоволно со регистрацијата на одредени домени ги има следниве можности:
- да постигне спогодба со актуелниот корисник на доменот
- да покрене арбитражна постапка согласно со одредбите
од овој правилник
Страните во спорот се упатуваат најнапред да го решат
спорот спогодбено.
Во случај на постигнување спогодба, корисникот на доменот е
должен да достави до МК-ДНС службата текст на спогодбата од која
недвосмислено и јасно можат да се утврдат промените во врска со
доменот. Текстот на спогодбата мора да биде потпишан и заверен од
двете страни и од нотар и да е во согласност со одредбите од овој
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правилник. МК-ДНС службата нема да ја уважи спогодбата доколку
е спротивна на одредбите од овој правилник.
Во случај на судски спор, заинтересираната страна за остварување на некои промени треба да достави до МК-ДНС
службата правосилна пресуда од надлежен суд (заверена фотокопија) која треба да содржи изрични одредби во врска со
предметниот домен и промените што треба да се спроведат.
Член 54
За решавање на споровите преку арбитража се формира
Арбитражен одбор за МК - доменот.
За секој поединечен случај се именува посебен арбитражен совет од 3 члена, од редот на членовите на арбитражниот
одбор за МК - доменот.
Членовите на Арбитражниот одбор ги именува, врз основа на нивна претходна согласност, Управниот одбор на
МАРН-ет од редот на независни стручни лица, посебно од подрачјето на информациската технологија, правото, заштитата
на интелектуалната сопственост и сл.
Пописот на членовите на Арбитражниот одбор е јавен и
се објавува на интернет - страницата на МК-ДНС службата
Мандатот на членовите на Арбитражниот одбор е неограничен.
Член 55
Арбитражната постапка се покренува врз основа на писмено барање на правно или на физичко лице, доставено до МК-ДНС службата (во натамошниот текст арбитражно барање). Подносителот на
арбитражното барање, во барањето задолжително мора:
1. Јасно да се наведе:
- основни податоци за себе, односно за фирмата, или име и
презиме на физичкото лице, адреса, број на телефон и телефакс,
- на кој домен, регистриран според одредбите од овој правилник, се однесува барањето,
- каква конкретна промена во статусот на регистрацијата
на доменот предлага,
- образложение на предлогот, вклучувајќи одредби од
овој правилник,како и одредби од други важечки прописи кои
ја оправдуваат бараната промена;
2. да достави изјава со која предлага и се согласува на арбитража за предметниот домен, а согласно со одредбите од
овој правилник; во изјавата, исто така, треба да наведе дека
подносителот на барањето ја признава одлуката на арбитражниот совет како конечна;
3. да одреди еден член од арбитражниот одбор;
4. на повик на МК-ДНС службата, а пред почетокот на работата на арбитражниот совет, да ги уплати трошоците за арбитража.
Член 56
Врз основа на применото арбитражно барање, МК-ДНС
службата веднаш, а најдоцна во рок од 5 работни дена, ќе му понуди на актуелниот корисник на доменот да пристапи кон постапката на арбитража и ќе му го достави арбитражното барање.
Актуелниот корисник најдоцна во рок од 10 работни дена
од приемот на понудата на МК-ДНС служба е должен:
- да достави свои наводи во врска со арбитражното барање,
- доколку се согласува на арбитражна постапката, да достави изјава за согласност и да одреди еден член од Арбитражниот одбор
Доколку актуелниот корисник не достави писмен одговор на
понудата во утврдениот рок, ќе се смета дека не го прифатил договорот за арбитража согласно со одредбите од овој правилник.
Доколку актуелниот корисник не одреди член од Арбитражниот
одбор, Арбитражниот одбор ќе одреди член во Арбитражниот совет
кој ќе се смета дека е одбран од корисникот на доменот.
Член 57
Арбитражниот одбор го одредува третиот член на арбитражниот совет од редот на неговите членови, кој наедно е и
претседател на арбитражниот совет.
По одредувањето на трите члена во арбитражниот совет,
а најдоцна во рок од 20 работни дена од поднесувањето на арбитражното барање, арбитражниот совет донесува одлука за
покренување арбитражна постапка.
Одлуката задолжително содржи: назив на доменот, податоци на корисникот на доменот и на подносителот на арбитражното барање, состав на арбитражниот совет.
Член 58
Арбитражниот совет е должен, во рок од 30 дена од денот
на донесувањето на одлуката за арбитражна постапка, да донесе одлука во врска со арбитражното барање.
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На барање на арбитражниот совет, МК-ДНС службата,
подносителот на арбитражното барање и актуелниот корисник на доменот, најдоцна во рок од 2 работни дена, должни се
да му ги достават сите материјали во врска со предметниот
домен.
Член 59
Во текот на арбитражната постапка, МК-ДНС службата
може, да го одбие барањето за спроведување какви било промени, административни или технички, поврзани со доменот
на кој се однесува арбитражното барање.
Член 60
Одлуките на арбитражниот совет се конечни и извршни.Одлуката во писмена форма се доставува до МК-ДНС
службата, до подносителот на арбитражното барање и до
актуелниот корисник на доменот.
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 61
Согласност на овој правилник дава Ректорската управа на
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.
Член 62
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Член 63
Телата утврдени со овој правилник ќе се формираат најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на
овој правилник.
До формирањето на телата утврдени со овој правилник не
може да се спроведуваат постапки поврзани со овие тела.
Член 64
Најдоцна во рок од 6 месеци Управниот одбор на МАРТНет ќе ги запознае надлежните органи на управата и на локалната самоуправа со одредбите од овој правилник, со цел
да ги остварат своите права во врска со ‘inf.mk’- доменот, како и другите организации и тела кои според овој правилник
имаат право да регистрираат домен во ‘inf.mk’- доменот.
Член 65
Корисниците на домените регистрирани пред влегувањето во сила на овој правилник се должни да извршат усогласување на постојните домени со одредбите од овој правилник
во роковите за усогласување утврдени од страна на МК-ДНС
службата и јавно објавени на нејзината интернет - страница.
Усогласувањето од став 1 на овој член ќе се врши според
одредбите на овој правилник.
Домените кои нема да се усогласат со одредбите од овој
правилник престануваат да постојат и ќе бидат деактивирани
по истекот на утврдениот рок од ст. 1 на овој член по сила на
овој правилник.
Член 66
Измените и дополнувањата на овој правилник се донесуваат по иста постапка како и при неговото донесување.
Управен одбор на МАРНет
Претседател,
проф. д-р Борислав Поповски, с.р.
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ОБЈАВА
Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од
добивка (“Службен весник на Република Македонија“
бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го
утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2004 ГОДИНА
Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-мај 2004 година во однос
на просечните цени на мало во 2003 година изнесува
0,6%.
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