
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Бр. 4 Скопје, четв,рток 13 февруари 1947 год.! Год. III 

„Службен Бесник на НРМ" излету е повремено Ракописите 
се ЋстгртјаРк во дупликат лишани на машина во проред т 
една страна од тафа,кох, на. адреса: Службен весник на НР'М 
- ул- Маршал Тито бр^ 10 - Скопје Ракописите не 1Сеј в р и ј а т 

Цена на весникот е 4 дан. од табак. Ерен.лагата ова една ро-
дина 250 динари, а з)а( едно полјут^дие 130 дитриј . — Прет-
плата се испраќаа преку Македонска стопанска баиш.— цен-
трала на Народна 'банка на ФНРЈ — Скопје - - чек ,сметка 
8-801-129, или се гвинеја бо са.мата администрација на весникот 

41 
На основа член 73 точка 4 од Уставот на На-

родна Република Македонија, а во врска со член 
6 од Законот за Президиумот т Народното собра-
ние на НР Македонија, Претседателството на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НР Македо-
нија донесуе; 

У К А З 

за прогласуење на Законот за избор на одбор-
н и ц и з а н а р о д н и т е о д б о р и и з г л а , с а н о д Н а р о д и - ј о 
собрание на НР Македонија, на 8 Февруари 1947 
година, кој што гласи: 

ЗАКОН 

ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ ЗА НАРОДНИ ОДБОРИ 

I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Изборите за одборници за на,родните одбори (околиски, 
градски, реонски и месни) се вршат по одредбите на овој 
Закон врз основа на опш,то, еднакво и непосредно изборно 
право со тајјно гласање. 

Член 2 

Народните одбори на! местата (селата и помалите гра-
дови), се избираат на две години, а околиските, градските и 
реонските народни одбори со степен на околиски народен 
одбор, се избираат на три години' 

Член 3 

Изборите за народни одбори по празило се вршат во не-
делен ден, 

Член 4 

Президиумот на Народното собрание на НРМ може да 
р^спишуе избори за сите народни одбори или за сите на-
родни одбори од иста степен на подрачјето на Народна Ре-
публика Македонија (општи избори) или за подрачјата на 
поедини а,дминистративно-територијални единици (Посебни 
избори), без оглед на тоа да ли истекло времето за кое што 
се избрани народните одбора 

При распишуењето на изборите Президиумот на Народ-
ното собрание на НРМ може да одреди ден кога ќе се спро-

ведат изборите, кој што не мора да биде еден ист на сета 
територија на Народна Република Македонија. 

Изборите за околиски, градски и реонски народни одбори 
во случај на нивното распуштање, к^ко и во случај на нив^ 
нето одзивање ги р^спишуе Президиумот на На,родното со-
брание на НРМ. 

Президиумот на На,роднот,о собрание на НРМ распишуе 
избори и за местните народни одбори тогај, кога тие одбори 
тој сам ги распуштил. 

Член 5 

Во случај кога му истекнуе мандатот на околискиот, 
градскиот или реонскиот народен одбор со степен на око-
лиски народен одбор, изборите за нов народен одбор може 
да ги распише и самиот извршен одбор на истиот народен 
одбор, соопштувајќи за тоа1 на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ-

Во случај кога мм истекнуе мандатот на месените народни 
одбори, изборите за нови местни народни одбори ги распи-
ше извршниот одбор на околискиот народен одбор, соопшту-
вајќи за тоа на Президиумот на Народното собрание на НРМ. 

Член 6 

Во случај кога самиот околиски, градски или реонски 
народен одбор со степен ш околиски народен одбор реши 
да се распушти, изборите за нов народен одбор ги рис пишуе 
Президиумот на Народното собрание на НРМ-

Во случај кога местниот народен одбор реши да се рас-
пушти, изборите за нов местен народен одбор ги распишуе 
извршниот одбор на околискиот народен одбор, еоопшту-
вајјки за тоа на Президиумот нб Народн,ото собран,ие на НРМ. 

Член 7 

Во случај н^ распуштање на местиите народни одбори 
од страна на околиските народни одбори, изборите за нови 
местни народни одбори ги распишуе извршниот одбор на 
околискиот народен одбор, со одобрение на Президиумот на 
Народното собрание на, НРМ. 

Член 8 

Во случај на одзивање или престануење на мандатот на 
поедини одборници ,на -околискиот, градскиот или реонскиот 
народен одбор, со степен 1?а околиски народен одбор, избо-
рите за нови одборници ги распишуе извршниот одбор на 
оној народен одбор, чиј одборник е одзван односно на чиј 
одборник му истекнал мандатот, а за одборниците од месните 
народни одбори, изборите ги р^спишуе извршниот одбор 
на околискиот народен одбор. 
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Во двата случаја извршниот одбор го известуе за тоа 
Президиумот на Народното собрание на НРМ' 

Член 9 

Изборете за месни п л о д н и одбори не можат да се 
спроведуатг во ист ден кога се спроведуат избори за околи-
ските народни одбори, 

Член 10 

Указот од Преиздиумот на Наредното собрание на НРМ 
ѕа рзспишуење на изборите се обЈ^вуе во „Службениот вес-
ник" на Народна Република Македонија најмалку пет не-
дели пред денот определен за изборите' 

Во истиот рок ќе се објави во „Службен весник" на НРМ ' 
и уобичаен начин и решението на околискиот, градскиот 
или реонскиот народен одбор, за распишуење на изборите. 

Член 11 

Изборите за сите народни одбори се опроведуат по из-
борни единици така, да се во една изборна единица по пра-
вило избира еден одборник. 

При изборите за околиски народни одбори не можат, за 
обр^зуење на една ,изборна единица, да се спојат делови од 
подрачјето на еден местен народен одбор со делови од по-
др^,чјбто на друг местен народен одбор. 

При изборите за месни народни одбори во помалите ме-
ста, кои што не мож^т да се поделат ш толку изборни еди-
ници колку за тој народен одбор се избира ј одборници, мо-
жат но ишључење во една изборна единица да се избираат 
повеќе одборници, а највише до 7 одборници' 

При изборите за градски и реонски народни одбори, чии 
градови односно реони не можат да се поделат на толку из-
борни единици, колку за тој на,роден одбор се избираат од-
борници, можат по исклучевме во една изборна единица да 
се избираат и 2 одборници ( 

Иво двата случаја горните исклучениа стануа,т според 
напатствијата од Президиумот на Народното собрание на 
НР Македонија. 

Член 12 

Изборните единици како и бројот на одборниците кои 
што ќе се избираат во секоа изборна единица ги утврдуе 
околиската (градската, реонската) изборна комисија во рам-
ките на нашатствијата од Президиумот на Народното собра-
ни? на НРМ и ги објавуе со олгас и на уобичаен начин нај-
доцна на 10 дена по распишуењето на изборите, односно по 
^предуењето денот за спроведуењето на изборите. 

Член 13 

Право да избираат и да бидат избрани во сите народни 
одбори имаат сите жители на админстр9,тивно-територи1Јал-
ната единица во која се врши изборот, ако имаат избрачко 
прг\зо по сојузниот Закон за, избирачките списоци' 

За жител н(а една административно-територијална вди= 
ница се смета секој граѓанин на ФНРЈ, кој што на подрач-
јето на таа административно-територијална единица има пре-
бивалиште (место на стално живеење). 

Член 14 

На изборите за народни одбори имат право да гласаат 
само тие воени лица, кои се жители на административно-
територијална единица во која се врши Изборот^ 

Војниците кои се на о-служуен^то на бојниот срок мо-
жат да гласаат на изборите за народни одбори само во адми-
нистративно територијалната единица чии се жители. 

На овие избори воените лица гласаат по опитите изби-
рачки списоци. 

Член 15 

Гласањето на изборите е слободно. 
Ни еден орган на власта не може во никој случај да ги 

повика избирачите на одговорност заради гласањето на из-
борите, нити може да бара од избирачите да му кажат за 
кого гласале. 

На десет дена пред изборите и н^ пет дена по изборите 
ниеден орган на1 д р ж а в а т а власт не може по никоја основа 
да ги повикуе избирачите' 

За истото врѕме кандидатите, нивните заменици и прет-
ставители на листите и нивните заменици не можат да бидат 
говорени, осем во случај ако сз на дело на злосторството за-
течени. 

II 

СОСТАВ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член 16 

Во околиските народни одбори се избираат: 
во околии до 20.000 жители 50 народни одборници; 
со околии ед 20.000 до 40 ООО жители 50 до 75 народни 

одборници; 
и во околии преку 40.000 жители 75 100 народни од-

борници' 
Член 17 

Во градските и реонските народни одбори, со степен на 
околиски народен одбор, се избираат: 

во градовите и реоните до 15.000 жители 50 на,родни 
одборници; 

во градовите и реоните од 15.000 до 25 ООО жители 50 де 
65 народни одборници; и 

во градовите и реоните преку 25.000 жители 65 до 80 
народни одборници, 

Во Градскиот народен одбор на град Скопје се избираат 
120 народни одборници' 

Член 18 

Ѕо местните народни одбори на помалите градови се 
избираат: 

во помалките градови до 4.000 жители 20 до 25 народни 
одборници. 

во помалите градови од 4.000 до 8 ООО жители 25 до 30 
на,р,одни одборници; 

во помалите градови преку 8.000 жители 30 до 25 на-
родни одборници; 

во местните народни одбори и на едно или повеќе зби-
ени села се избираат: 

до 700 жители — 7 народни одборници; 
од 700 ,до 1000 — 9 народни одборници, а на секои по-

натамошни 500 жители уште по двајца народни одборници, 
само што вкупниот број на народните одборници не може 
да биде поголем од 35. 

Во местните народни одбори на едно или повеќе раз-
биен тип села се избираат: 

до 600 жители — 7 народни одборници, а на секои по-
натамошни 400 жители уште по двајца народни одборници, 
само што вкупниот број не може да биде поголем од 35' 

Во местните народни одбори, кои имаат извршен одбор, 
се избира најмалку 11 одборници' 

Член 19 

Бројниот состав на околиските, градските и реонските 
наредни одбори, со степен на околиски народен одбор, гО 



Вр- 4 - Год Ш 

утврдуе Президиумот на Народното собрание на НРМ, во 
границите предвидени во член 16 и 17 од овој Закон, Земај , 
ни го во предвид бројот на жителите, каксѓ и сложеноста на 
стопанските, културните и другите локални односи. 

Бројниот состав на местките народни одбори го утврдуе 
игЕршкиот одбор на околискиот народен одбор согласно чл. 
18 од овој Закон. 

При спровѕдуењето на првите избори по овој Закон, Пре-
гилиумст на На) одното собрание на НРМ го утврдуе број' 
и пот состжз во срок од 5 ден а. а извршниот одбор на околи-
пниот народен одбор во срок од 8 дена по распишуењето на 
изборите односно по утврдувањето денот за спроведуењето на 
изборите' 

Преи?диумот 1-ѕ Народното собрание на НРМ определуѕ 
колку одборници ќе се избираат на подрачјето на! секој реон 
при изборите на Градскиот народен одбор на град Скопје^ 

Президиумот на Народното собрание на НРМ го обФвуе 
бр о) к и о? состав на околиските, градските и реонските народни 
одобри, во опре.делениот срок, во „Службениот весник" на 
Напорна Република Македонија и го доставуе на надлежната 
сириска (градска, реонска) изборна комисија за да го објави 
на уобичаен начин. 

Извршните одбори на околиските народни одбори го об-
Јаѕуат, во определениот срок, бројниот состав на местнитс на-
гони^ собори бр уо^ичѕ^н нЅчин. 

Ш 

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

Член 20 

Изборните комисии сз д,ржавни органи за ислолнуење на 
значите определени им со овој Закон, и раководат со сите 
избори за народните одбори. 

Изборните комисии се назначуат за три години со това, 
да поедини членови и заменици односно целите комисии мо-
жат и порано да бидат сменети и на нивното место поста-
вени други 

Во таа цзл се формира?; 

Републиканска изборна комисија и околиски (градски, 
реонски) изборни комисии' 

Член 21 

Републиканската изборна комисија со седиште во Ско-
пје, ја назначуе Президиумот на Народното собрание на НРМ 
со денот на потпишуењето Указот за распишуење на из-
борите' 

Комисијата се состои од претседател, секретар и пет 
члена, На претседателот, секретарот и членовите на комиси-
јата. им се определуат заменици. Претседател на комисијата 
е претседателот или еден од членовите на Врховниот суд на 
Народна Република Македонија. 

Комисијата е надлежна за: 
1) техничко подготвувале на изборите; 
2) п о с т а в у в а на околиските (градските, реонските) из-

борни комисии; 

3) контрола над работата на околиските (градските, ре-
онските) изборни комисии; 

л) решавања по жалбите против решенијата! на околии 
кситѕ, градските, (реонските) изборни комисии; и 

5) вршење на други задачи по одредбите на овој Закон. 

Составот на изборната комисија ќе се објави во „Служ-
бениот весник" на Народна Република Македонија^ 

Сјгр. 55 

Член 22 

Во секоја околија и во секој град и реон, чии одбори 
имаат степен на околиски народен одбор, се формира една 
око лиен а (градска, реонска) изборна комисија.' 

Седиштето на околиската (градската', реонската) изборна 
комисија е во седиштето на. околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор. 

Околиските (градскиве, реонските) изборни комисии ги по 
ставуе Републиканската изборна комисија, по предлог од 
извршниот одбор на околискиот, (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор, најдоцна на пет дена од денот на објавуешето 
указот за распишуење на изборите. 

Околиската, (градската, реонската) изборна комисија се 
состои од претседател, секретар и троица членови. Ним им 
ое определуат заменици. Претседател на комисијата е не-
возможност еден од членовите на окружниот суд односно на 
околиските судови' 

Комисијата е надлежна за; 
1) техничко подготвував на изборите; 
2) примање и потврдуење на кандидатските листи; 
3) утврдував бројот на изборните единици и бројот н-а 

одборниците, кои ќе ги избира секоја изборна единица; 
4) Поставуење на избирачките одбори; 
5) утврдував на изборните резултати во изборните еди-

ници на нејзиното територијално подрачје; и 
6) вршење на другите задачи по одредбите на овој Закон-

Член 23 

Изборните комисии полноправно пешаѕазт кога се при-
сутни повеќе од половината членови, Р е ш е н и ј а се донесу-
ат со мнозинството на гласаните на присатните членови. Во 
случај на еднаква поделба! на гласовите одлучуе гласот на 
претседателот. 

Член 24 

Членовите на изборните комисии и членовите на изби-
рачките одбори престанат да бидат членови на комисијава 
односно на одборот, ако се кандидуат за одборници на по-
драчјето з--а кое што е назначена комисијата или одборот. 

IV 

ПОДНЕСУЕЊЕ, ПОТВР1 ДУЕЊЕ И ОБЈАВУЕЊЕ НА 
КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ 

Член 25 

Изборите за народни одборници во Народна Република 
Македонија се вршат по кандидатски листи за секоја из-
борна единица. 

Секоја кандидатска листа мора да има толку кандидати 
колку одборници се избираат во односната изборна единица' 
Секој кандидат мора да има заменик. 

Член 26 

Кандидатска листа мож'ат да поднесува политички или 
друштвени организации на кои што па законот им е одобре-
на работата или определен број трагани. 

Кандидатската листа мора да ја предложи определен број 
грабани и тогај, кога кандидатите ги истап,нуе политичка 
или друштвена организација. 

Член 27 

Кандидатскава листа за избор на еден кандидат мор? 
да ја предложат и тоа; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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За Градскиот народен одбор на град Скопје најма,лку 
40 избирачи, за околиските, градските и реонските, народни 
одбори со степен на околиски народен одбор, најмалку 30 
избирачи, а за местните ,народни одбори најмалку 20 избирачи' 

Кандиатснѕта листа за избор на два или повеќе канди-
дати мора да ја предложат за, градските и реонските народни 
одбори, најмалку 80 избирачи, а за местните народни одбори 
најмалку 50 избирчи-

Предложуачите мораат своерачно да ја потпишат канди-
датската листа, а неписмените да стават свој ракознак-

Потписите и ранозн^ците мораат да бидат заверени' 

Член 28 

Предложуач на кандидатската л-иста може да биде са)мо 
жител н.-а? администр^тивш-територијалната единица во која 
што се врши изборот, ако е запишан во избирачките спи-
соци на изборната единица за која предлага кандидати. 

З,а избор на еден ист народен одбор еден избирач може 
да потпише са,мо една кандидатска листа. 

До колку потпише повеќе кандидатски листи, неговите 
потписи не важат, осем потписот на првата поднесена кан-
дидатска листа на околиската (градската, реонската) избор-
на комисија. 

Член 29 

Кандидатската листа ,мора да содржи: 
Назив на изборната единица за која што се поднесуе ли-

става; назив на народниот одбор за кој што се избираат од-
борници; презиме, име, занимање и местоживеење на канди-
датот и неговиот заменик, односно на кандидатите и иив-
мите заменици' 

Осем Т01Д, кандидатската листа може да содржи и назив 
на листата, до колку предложуачите с^кЗт да го означат име-
то на политичката или друштвната организација која што 
ги предлага, кандидатите' 

Член 30 

Со кандидатската листа подноистелите се должни да и 
поднесат на околиската (градската, реонската) изборна ко-
мисија следните документи: 

писмено согласив на кандидатот и заменикот; 
потсрдѕ ,од надлежната комисија за избирачките спи-

соци, за избирачкото право на кандидатот, заменикот и на 
предложуачите на листата, 

Потврда дек?, кандидатот и заменикот и предложуачите 
се жители на административно-територијаЈлната единица за 
која што се врши избор; ,и 

уверење, дека кандидатот за,мени ист и (Предложуачите н е 
се осудени нити против нив е отворена постапка за кривично 
дело по Законот за сузбиење на недопуштена трговија, не-
допуштена шпекулација и стопанска саботажа, по Законот за 
заштита на народниот имот и по Законот за кривичните дела 
против народот и државата. 

Потписите на согласивте н^ кандидатот и заменикот мо-
ра да бидат заверени. 

Член 31 

На изборите за местни народни одбори едно лице може 
да биде кандидат или заменик само н^ една листа односно 
во една изборна единица, а на изборите за околиски, град-
ски и реонски народни одбори, со степан на околиски нав-
реден одбор, најповеќе во две изборни единици, Ако е во 
двете изборни единици кандидат, мора во секоја изборна еди. 
ница да има друг заменик' 

Член 32 

При изборите за сите народни одбори можа,т две или по-
веќе кандидатски листи да се здружат под заеднички назив' 

Здружуењето на кандидатските листи го вршат подно-
сителите на листите со изјава пред околиската, (градската, 
реонската) изборна комисија, поднесена најдоцна на 8 дена 
пред денот определен за изборите. 

За здружувањето на кандидатските листи потребно е со-
гласното на кандидатите. Потписите на согласивте на кан-
дидатите мора да бидат заверени. 

Член 33 

Кандидатксата листа мора да се поднесе на потврда, во 
два примерци, на околиската (градската, реонската) изборна 
комисија најдоцна 12 дена пред денот на избррите. Комиси-
јата веднаш ќе им издаде на подносителите потврда за при-
мањето на листата' 

Кандидатската листа ј,а поднесат на потврда првите 
троица предложуачи на истата кои се сметаат за подноси-
тели на листата' Потписите на подносителите на листата мо-
ра да бидат заверени. 

Член 34 

Заверката на потп,исите односно н^ ракознаците во слу^ , 
чаевите продадени по овој За,кон се вршат од страна на 
околискиот суд односно, до колку во место живеењето на 
кандидатите, замениците и предлагачите нема околиски суд, 
од страна Ш народните одбори, 

Член 35 

Околиската, (градската, реонската) изборна комисија не 
утврди веднаш по примањето н,а! кандидатската листа, да 
пп е составена според одредбит,е на овој З^кон. Ако коми-
сијата најде формални недостатоци, он,а за това веднаш ќе 
ги извести подносителите ш, листата и ќе ги покани (да ги 
одклопат недостатоците' 

Член 36 

Ако околиската (градската, реонската) избојрна комисија 
утврди, дека предложениот кЗДдид^т или неговиот заменик, 
односно еден од предложените кандидати или нивните за-
меници немаат право да бид,ат избирани, во срок од 24 часа 
листата ќе ја отфрли и за то,а веднаш ќе ги извести под-
носителите со одделно решение, Против овоа решение подно-
сителите имаат право на жалба до Републиканската 'избор,на 
комисија во срок од 24 ч^сЈа по примањето ;на решението. 
Жалбата може да се предаде непосредно н-а Републиканската 
изборна комисија или преку околиската' (градската, реон-
ската) изборна комисија' Решението на Републиканската из-
бор,на комисија е конечно и мор^ д!а се донесе во срок од 
24 часа од примањето на жалбата. 

Т^ко кандидатската листа нема никакви недостатоци или 
овие бидат отклонети, комисијата во срок од 24 часа ,ќе ја 
потврди кандидатската листа, ќе го означи времето кога ис-
тата е потврдена и која е оШ по ред, за кое веднаш т ги 
извести подносителите нјз'/ листата, Во противен случај ко-
мисијата во срок од 24 часа листата ќе ја отфрли. За ова 
саж^гг одредбите од став 1 на овој член во поглед н̂ а жал-
бата и решението на! Републиканската изборна комисија' 

Член 37 

Ако след потврдуењето нћ ка,ндидатските ли,сти умре 
еден од кандида,тите или нивните заменици, тогај на него-
вото место може ,да се предложи друг кандидат, односно зЈа-
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меник, најдоцна на-48 чао:4 пред изборите. Предлогот се под-
несуе на околиската (градската, реонската) изборна комисија 
а го потпишуат подносителите на потврдената, кандидатска 
листа -

Надлежните изборни комисии тие предлози ќе ги земат 
во работа и по нив ќе постапува во смисол на одребите за 
потврдуење нќ кандидатските листи, водејќи сметка за оста-
натите рокови предвидени во Законот, до колку тоа е 
возможно. 

Член 38 

Околиската (градската, реонската) изборна комисија е 
должна благовремено да одпечзти и на друг начин умножи 
и огласи секоја потврдена кандидатска листа во потребен 

Огласот ќе содржи: 
број примерци, 

1) назив н?. листата (до колку го има); 
2) назив на изборната единица; 
3) Назив на народниот одбор за кој што се вршат из-

борите; и 

4) презиме, име, занимање и место живеење на канди-
датите и замениците. 

Ако листата е здружена со некој,^ друга кандидатска 
листа, тоа, во огласот видно треба Да се истакне. Огласите на 
кружените кандидатски листи треба да бидат еднобојни-

комисијата не се погрижи најдоцна на пет дена пред 
л нл изборите, да бидат сите кандидатски листи отпе-
. и или на друг начин умножени и изложени во сите 

мес ^ ,наде што ќе се одржат изборите, како и на секој из-
бира ум одбор на поедино избирачко место во изборната 
единица, да му се достави потребен број примерци од огла-
сите на секоја кандидатска листа на кандидатите кои се 
избираат во таа изборна единица; 

Член 39 

Осем редовното огласуење на предходниот член, околи-
ската (градската; реонската) изборна комисија, со еден општ 
оглас ќе ги објави имињата нз сите кандидати од онаа поли-
тичка или друштвена организација, која истакнала канди-
датски листи нк повеќето од половината изборни единици 
во околијата односно во градот или реонот. 

V 

ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

Член 40 

Републиканската изборна комисија е должна да се по-
грижи, околиските (градските реонските) изборни комисии 
благовремено да го приготват и го добијат сиот потребен 
материјал (кутии, куглици и останатиот материјал), водејќи 
сметка на која, комисија што и е потребно' 

Републиканската изборна комисја може да. задолжи пое-
дини околиски (градски, реонски) изборни комисии сами да 
приготват и отпечатат сиот или еден дел од изборниот ма-
теријал. 

Секоја околиска (градска, реонска) изборна комисија 
должна е благовремено да побара од Републиканската из-
борна комисија нужниот изборен мЈЗтеријал, до колку го нема 
или сама не може да го приготви. 

Околиските (градските, реонските) изборни комисии се 
грижат за чувањето на сиот изборен материјал, за неговото 
благовремено достаауење преку местните. односно градските 
^ л и реонските народни одбори, до избирачките одбора 

Член 41 

Кутрите, кои ќе бидат од дрво или друг материјал, ќе сеѓ 
затвораат и отвораат со дв?; разни клуча и ќе бидјЗт така" 
направени, да пуштањето на куглиците во нив не се гледа 
и не се слуша. 

Н'3' секоја кутија треба јасно да биде одбележен нејзи-
ниот роден број. 

Обрасци за целокупниот изборен материјал ќе бидат 
изработени од Председателството на Владата нз; НРМ-

VI 

ИЗБИРАЧКИ МЕСТА, ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ И ГЛАСАЊЕ: 

Член 42 

Секој избирач може дјз гласа само еден пат. 
Избирачот гл^са лично на избирачкото место и само за! 

една од потврдените и објавените кандидатски листи. 

Член 43 

На! денот н!2' изборите, на еден ден пред и на еден ден? 
после изборите, точењето или давањето било по каков на-
чин на, алкохолни пијалоци е забранеше Оваа забрЈа^ва ќе ја? 
објават местиите народни, односно градските народни од-
бори на три дена пред изборите" 

Член 44 

Избирачкото место ќе биде во најпогодно здание, кое за' 
тоа ќе го'определи местниот односно градскиот или рзон-
екпот народен одбор. 

Во изборните единици кои имаат преку 500 избирачи, 
гласањето не се врши на повеќе избирачки места, кои треба; 
да бидат лесно достапни на избирачите, во кој случај секое 
избирачко место мора да носи свој број. 

Местниот народен одбор ќе го о6ј1^ви избирачкото место? 
на уобичаен начин, најмалку на 10 дена пред дзнот на из-
борите и ќе наведе кои избирачи тано ќе гласаат. 

Во изборните единици каде местата се мали, околискг,т^ 
изборна комисија може да определи, да две или повеќе 
места сочинуат едно избирачко место, но во тој случај н^ 
смегт да бидат повеќе од 500 избирачи здружени во едно 
избирачко место. 

Член 45 

За секое избирачко место ќе се постави избирачки од-
бор составен од претседател и од два члена. На претседа-
телот и на двата члена им се определу% заменици; 

Претседателот, членовите и замениците на избирачките 
одбори за сите избирачки места во една изборна единица; ги 
назначуе околиската (градската, реонската) изборна коми-
сија на предлог на местните (градските, реонските) народни 
одбори најдоцна на 10 дена пред денот з?а изборите. 

Член 46 

На назначениот претседател на избирачкиот одбор, око-
лиската ( г р а д с к а , реонската) изборна, комисија не му го 
даде на реверс актот за назнчуење, потпишан од претседа-
телот и од еден член на комисијата. 

Член 47 

Членовите на избирачкиот одбор, како и претставите^ 
лите на, кандидатските листи и нивните заменици, има ат 
право да гласат на избирачкото место на кое шр денот н а 
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изборите ја извршуат својата должност, ^ко поднесат уве-
рение, дена се воведени во постојаниот избирачки список на 
своето место живеење, а до колку тоа место е во админи. 
стративно-територијалнала единица за која се врши изборот. 

Тоа уверена ќе се приклучи кон записникот за 
тата на избирачкиот одбор-

Член 48 

Најдоцна три дена пред изборите ка,ндидатите од сакоја 
кандидатска листа можат да пријават на околиска,та (град-
ската, реонската) изборна комисија по еден преставител и 
по еден заменик на нивната лирта за секое избирачко место-
. ,Претседателот на околиската (градската, реонон г.та) из-
борна комисија или неговиот заменик најдоцна за' 48 ^ е а 
не издадат потребно уверение за секој пријавен претставител 
и заменик и за тоа веднаш ќе го известат мести ист (град-

скиот, реонскиот) народен одбор на секое оноа избирачко ме-
сто з^ кое не биде определеа претставител Увереното из-
дадено од страна на околиската (градската, реонската) из-
борна комисија ќе им послужи нај претставителите на ли-
стата односно на нивните заменици к'?ко легитимација на 
нивното участвуење во работата; на избирачките одбори. 

Член 49 

Месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор во заед-
ница со избирачкиот одбор е должен да определи во близи-
ната на избирачкото место згодно место на кое претставите-
лите на кандидатските листи јавно ќе ги изложат своите 
листи и изборни пароли' Ова место им се сѓзва на распо-
ложение на претставителите на листите најдоцна 48 часа 
^ред денот на изборите, 

Член 50 

Спроти денот на изборите во 3 ч^са по П ^ д н е сите 
членови на избирачкиот одбор или нивните заменици ќе се 
состанат во зданието, во кое ќе се гласа и тука ќе примат 

Ч)д месниот (градскиот, реонскиот) народен одбор кутиите со 
клучеви и соответниот број нуглици, постојаниов избирачки 
список, кандидатските листи и сето друго што е пторебно. 
Они се должни да ги прегледаат кутиите и да се уверат во 
нивната исправност^ По тоа претседателот ќе ги заклучи ку-

бните со два! клуча и не ги запечати, така да устата н/а ку-
тијата биде наполно затворен^. Едниот клуч ќе го земе прет-
седателот, а другиот клуч еден од членовите на избирачкиот 

-елвер. 
у По тоа, избирачкиот одбор на виден и ндевоемислен на-

чин на секоја гласачка кутија ќе ја постави определената 
кандидатска листа за која што ќе се гласа во таа кутија. 

Кутиите се поставу^г по оној ред по кој се потврдени 
кандидатските листи со. тоа да кутии те со здружените кан-
дидатски листи се поставуат една покрај друга по овој ред 

/но кој се потврдени листите и тоа на оноа место кое и при-
п а ѓ а но она^ од здружените кандидатски листи, која е метју 
ним прва потврдена' 

До горните кутии се поставуе една ќути Ја без ознака на 
листа и кандидати („кутија без ознака"), во која ќе можат 
да ги стават куглиците оние кои не сакаат да гласаат ни за 
една кандидатска листа. 

Кога избирачкиот одбор не изврши и припреми се што 
и за реонскиот народен одбор, кутиите ѕа градскиот народен 

'Одбор се п о с т а в а одделно од кутиите за реонскиот Наро-
ден одбор. 

На сета таа работа имаат право да присЈаотвуаг и прет . 
сторителите на листите' 

Член 51 
Копај избирачкиот одбор ќе изврши и припреми се што 

е потребно за гласање, ќе направи за тоа записник во два 
примерка. Овој записник го потпишуат членовите н!а изби-
рачкиот одбор и претставителите на листите, до колку се 
тие присатни. При тоа ќе ги затворат прозорците, сите при-
дтсатни ќе излезат од гласачката соба, ќе ја закључ%, ќе 
удр^т печат на вратата ,а клучот не го земе претседателот 
на избирачкиот одбор. 

Најпосле избирачкиот одбор ќе определи стража која не. 
прекинато ќе го чува зданието во кое не биде гласањето' 

Член 52 

На денот на изборите, во 7 часот пред пладне, се собира 
избирачкиот одбор во зданието каде што ќе биде гласањето 
и тоа пред вратата на гласачката соеќа, која што ќе Ја отво-
рат след тоа и ќе влезат во неЈа. Кога ќе се уверат дека ку-
тиите и куглиците како и сето друго е во ред, составуат по 
два, примерци записник во кој ќе се потврди најденото со-
стојание, след тоа ќе се отворат отворите н'а пушите, па и 
тоа ќе се забележи во записникот. Тој записник ќе го потпи-
шат сите членови на избирачкиот одбор к^но и присатните 
претставители на листите, а веднаш след тоа претседателот 
објавуе да се пристапуе кон гласањето' 

Член 53 

Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со по-
мошта на другите членови, за одржуење на редот и мирот 
за време на гласањето. Во случај на потреба, претседателот 
ќе побара помош од народната милиција, која, кога не дојде 
на избиралиштето, стои под негово раководство. 

Член 54 

Сите членови на избирачкиот одбор односно нивните за-
меници мораат да бидат присатни за цело време на гла-
сањето, 

Ако прртставителот на к!андидатска,та листа го напушти 
избиралиштето, изборите се продолжуат без него- Тоа ќе се 
забележи во записникот. 

Член 55 

Никој не смее да стапи на избир^лиште под оражие или 
со у бој но орудие, осем во случај предви ден во чл. за ед 
овој Закон' 

Член 56 

Во просторијата во која што се гласа, гласачите в лету ат 
со ред еден по еден, но никогаш не повеќе од 10 од еднаш. 

Член 57 

Секој избирач к о На ќе влезе во просторијата во којд се 
гласа, пристапу е кон столот на избирачкиот одбор и по тоа, 
по покана на! претседателот, мора Нашено да го каже, тека 
да го чу ат сите членови на избирачкиот одбор, своето прези-
ме, име и своето занимање, а во м е с а т а , каде што има по-
веќе избирачки места, и своето жилиште. Претседателот не 
го легитимира избирачот или на друг н^чин ќе го утврди 
неговиот идентитет. 

По тоа, претседателот утврдуе, да. ли тоа лице е воведе-
но во избирачкиот список^ Ако најде дека е воведено, прет-
седателот ќе го заокружи редниот број нЦ тоа лице, кане 
знак дека е пристапило на гласање. Истовремено лицето кое 
што го води списакот на оние кои што веќе гласале, ќе го 
запише името и презимето на гласачот и бројот под кој е 
заведен во избирачкиот список. 
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После претседателот му објаснуе на избирачот начинот 
на гласањето и му ја предав^ куглицата со ноја ќе гласа, и 
го упатуе на местото каде се врши гласањето' 

Ако се гласа истовремено за, избор на градски и на ре-
онски' народен одбор, гласањето ќе се врши во иста просто-

,рија, но одвоено. Тоз ќе се постигне на тој начин, што ку-
тиите и куглиците за глгс^ње за избор на одборниците 
за градскиот народен одбор ќе бидат на засебна маса 
т тоа спроти масата на која се навогјат куглиците 
м кутиите за избор на одборниците за реонскиот 
народен одбор- Во овој случај след објаснуењето 
реонскиот народен одбор. Во овој случај, след објаснуењето 
на избирачот за начинот на гласањето, претседателот прво 
му предава куглица за избор на одборници за градскиот на-

граден одбор и го упатуе према местото кгде што се врши 
гласањето. Кога избирачот заврши со гласањето за градскиот 
народен одбор, се врЊ\а кон претседателот на избирачкиот 
одбор, кој сега му дава куглиц да изврши гласање за реон-

с к и о т народен одбор и го упатуе на местото, к^де што ова 
-гласање се врши. 

Член 58 

Во секое избирачко место осем оние лица кои се вове-
,дени во избираниот список на тоа избирачко место, има^т 
право да гласаат и оние лица кои се затекнале н!̂  денот на 
изборите надвор од своето местоживеење, ако на избирач-
киот одбор му поднесат уверение дека се запишани во посто-

јаниот избирачки список на своето местоживеење ,и тоа са-
мо ако се жители нз административното територијалната 
^единица за која што се врши изборот. 

Тие уверења се прилагаат кон записникот за гласањето, 
во ^гкист гспиѕник се констатира, колку лица гласале на 

тоа избирачко место врз основа на такви уверења. 
Околиските (градските, реонските) изборни комисии из-

,давањето на вакви уверења ќе го означат во постојаниот из-
бирачки список^ Во случај да се избирачот, на кого му е 
издадено такво уверење појави да гласа на своето избирачко 
место, должен е да го врати издаденото му уверење, кое што 
во списакот ќе се одбележи. Во противен случај нема да му 

-се дозволи да гласа. Вратеното уверение не се приложи кон 
записникот за работата на избирачкиот одбор. 

Член 59 

Претседателот или еден од членовите на избирачкиот 
-одбор ќе му се каже на секој избирач преди што го уплати 
Де гласа, која и чија кандидатска листа ја претсатвуат гла-

сачките кутии а ќе му ја покаже како и „кутјиата без лис(та". 
Ако избирачот побара, претседателот или еден член на од-

борот ќе му прочита сите имиња, на кандидатските листи. 
Секој преставиГГел на листата) или неговиот заменик има 

листа и гласачката кутија на која политичка или друштвена 
листа и гласчката кутија на која политичка или друштвена 
организација припагј^. 

На избирачкото место е забранена секоја агитација! за 
определени листи и кандидати' 

Член 60 

Гласањето се врши ној овој начин: Кога избирачот ја 
прими куглицата, тој ја става во десната рака или во левата 
ш о нема десна;, по тоа раката ја затворуе и со така затво-
рена рака пристапу^ кон секоја кутиј,а! по ред и во секоја 
кутија ја ѕавлечуе т % а зтворената рака. 

К у т и ј а т а ќе ја пушти во онаа кутија која и припоеја 
41а кандидатската листа за која сака да го даде својот глас, 
односно во „кутијата без писта.44 Кога избирачот и од по-

следната кутија ќе ја извлече раката, тој пред сите ќе ја 
отвори, така да секој може да види да во н ф нема вене 
куглода,, . 

За сето време, додека избирачот го врши гласањето, прет-
седателот и членовите на избирачкиот одбор п1а(зат, да тој 
не ја премести куглицата во другзлга р?ка и да не ја однесе 
со себе-

Член 61 

Избирачот, кој што поради к ^ в а телесна мана, не би 
можел да гласа на н^чин кој е предвиден во погорниот член, 
има право да доведе со себе пред избирачкиот одбор, лице 
коз место него ќе гласа. За ов!2 избирачкиот одбор не донесе 
решение и ќе го стави во записникот. 

Член 62 

Кога избирачот сврши со гласањето тој е должен да га 
напушти избиралиштето- За избиралиште се смета зданието 
и неговиот двор. 

Член 63 

Избирачкиот одбор не може да му го спречи гласањето 
на лице кое што е запишано во постојаниот избирачки спи-
сок. Ако некој член на одборот или некој п р е т о ч и т е л на 
листот^ има што да приговори тоа ќе се внесе во записникот. 
Ако некој избирач се пријави д? гласа, а на негово места 
веќе некој друг глЅ^сал, претседателот н^ избирачкиот одбор 
ќе нареди, неговото фамилно и родено име, занимање и ме-
стоживеење да се внисат во записникот но нем? да го пушта 
да гласа-

Член 64 

Гласањето трае непренидно целиот ден до 19 саатот. Са-
мо во случај на перде, а во пристануењето на мнозинството 
на избирачкиот одбор, можат изборите да се прекинат доде-
ка редот не се воспостави. Повод за нередот и времето а)а 
кое изборите морале да бидат прекинати се забележуат ве 
записникот' Во 19 часот се затворуе дворот или зданието, 
ако двор нема и никој повеќе не може да се пушта натре, 
но ќе се допушти гласањето на избирачите кои што се за-
текнале во дворот или во зданието. Ако гласањето поради 
нередот морало да биде прекинато повеќе од еден ^ае за 
исто толку време ќе се продолжи гласањето. 

Член 65 

За време гласањето се води запиши к за сите фЗДти важ-
ни за гласањето, а п о барањето на; членовите на избирач-
киот одбор и н^ претставителите на листата. Записникот оа 
води во два примерци' Сите членови на одборот мораат Да 
се подпишаЈжт н а записникот. Записникот го подпишуат и 
претставителите на кандидатските листи, но ако овие не би 

х е подпишале, записникот важи и без нивниот потпис. Секој 
член на одборот може во записникот да си го одбележи мве-
нието и да стави свои ззбележки- Истото тоа важи и за1 прет-
ставителите на листите. 

VII 

СВРШУЕЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО И УТВРДУЕЊЕ НА 
ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ГЛАСАЧКИТЕ МЕСТА 

Член 66 

Кога ќе биде свршено гласањето, избирачкиот одбор де 
ги преброи неупотребените куглици и ќе ги остави во оддели 
но врекиче, кое што ќе го затвори и запечати. 
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Член 67 
После ова, избирачкиот одбор го утврдуе по бир!ачкиот 

список и по списзкот на гласаните, вкупниот број на п а д н а -
тите гласови. 

По тоа, се присталуе кон отварањето н!а кутиите и бро-
еното на куглиците по оној ред, по кој кутиите биле поста-
вени, а ако се гласа истовремено за градскиот и реонскиот 
народен одбор, прво се пристапев кон отворуењето и бро-
ењето на куглиците аз изборот ни! градскиот народен одбор, 
а по тоа за реонскито народен одбор' 

Претседателот пред сите членови на одборот и пред при-
сатните претставители на кандидатските листи ги пребројуе 
куглиците по следниот нлчин: ког?- ќе изброи сто ги предава 
на еден член од одборот да ги тој преброи, а овој ги пре-
дава на претставителот на онаа кандидатска листа, на која 
се бројат гласовите з а да ги преброи за трет пат Ако не е 
приватен претставителот нќа кандидатската л и с т на која 
што се бројат гласовите, третото пребројуење ќе го изврши 
третиот член на одборот или било кој друг претставител. Ова 
се потврдуе се секоја стотина додека не бидагг избројани си-
те куглици' По тоа, веднаш во з!^писникот се запишуе со 
слова бројот нг куглицте и името н а кандидатот односно на 
кандидатите, за кои што во таа кутија се глЊало и колку 
куглици во неја имало односно колку куглици имало во 
„кутијата без лист?". Сите членови на одборот и претстави-
телите н!з/ кандидатските листи се потпишуат след оваа за-
белешка. 

По истиот начин се пребројуат куглиците и во остана-
тите кутии, и се утвр-оуе бројот н^ дадените гласови. Кога 
ќе се сврши пребројуењето сите членови на одборот и при-
сатните претставители на кандидатските листи го потпишуат 
записникот' Под потписите се ставаат печат на месниот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор, Записникот се соста-
вуе во р,Ш примерци. Одвоени мненија и примедби на рабо-
тата на одборот сз дозволени' На претставителите на канди-
датските листи, на нивно б"1р?ње може да им се издадат 
б е р е н и преписи од записниците. Претседателот на изби-
рачкиот одбор ко прогласи јавно пред изборното здание, кол-
ку ко'а кандидатска листл односно кандидат или „кутијата 
без листа" добиле гДчсови 

Член 68 

Трите записници, избирачкиот список и списакот на 
гласаните се стаѕуат во одделен плик, кој се з?1печгтуе со 
печат на местниот (градскиот, реонскиот) народен одбор и 
се адресира до околиската ( г р а д с к а , реонската) изборна 
комисија. Овој плик ќе остане на масата на избирачкиот од-
бор' Од к?ко ов? се сврши, одборот ќе излезе од избирач-
ката с^ба, ќе ја заклучи по истиот начин како и минатиот 
ден и ќе постави стража, за да ја чува; непрекинато собата 
во која што се оставени изборните акти, а клучот од соба-
та ќе го чува претседателот при себе. 

Таа нокј поставената стража никого нема да го пушта 
во оваа соба, под никаков изговор' 

Член 69 

Утринта по гласањето во 7 часот пред пладне, сите 
членови на избирачкиот одбор се состануат пред врстава на 
избирачката соба, ја отворуат и влегуат во неа. Од како ќе 
се уверат, дека се онака како е било поставено, тоа запис" 
ничии го констатираа По тоа, изборниот материјал го враг 
кјзат на местниот (реонскиот, градскиот) народен одбор и 
зимагт од него реверс. После то?, претседателот ќе го земе 
пликот адресиран до околиската (градската, реонската) из-
борна комисија, за д^ го предаде лично на комисијата Има-

ат право со него да тргнат и претставителите на кандидат-
ските листи или нивните заменици. 

Член 70 

Ако на денот на изборите гласањето не се изврши на 
едно или повеќе избирачки места, околиската (градската,, 
реонската) изборна комисија ќе нареди гласањето на тие ме^ 
ста да се изврши идната недела, 

Ало п'?Ул гласањето на, едно или повеќе избирачки места-
е извршено противно на одредбите од овој Закон, а гласа-
њето во тие места може да биде од утицај за крајниот ре-
зултат на! изборите во тајз, изборна единица, околиската^ 
(градската, реонската) изборна комисија ќе ги поништи из-
борите во тие избирчки места каде станало неправилности 
при изборите и ќе нареди гп^сгњето во тие избирачки ме-
ста да се изврши идната недела' 

И во дваГ?) случаја, месниот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор е должен благовремено д^ објави, когај и дека 
ќе се изврши покорното гласање. 

Истото право има и Републиканската изборна комисија, 
ако по повод на извештајот од околиската (градската, реон-
ската) изборна комисија или по повод на жалби оп страна^ 
на избирачите или по некој друг повод, утврди неправилно-
сти изборите во некоја изборна единица. 

VIII 

УТВРДУЕЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО 
ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

Член 71 

Околиската (градската, реонската) избори!? комисија, врз-
основ? на изборните акти, кои што ги примила од избирач-
ките одбори, го утврдуе резултатот на изборите зз народни 
одборници поодделно за секој народен одбор и тоа: го утвр-
дуе резултатот по изборните единици како и вкупниот број 
на гласаните во сите изборни единици од подрачјето на на-
родниот одбор: утврдуе колку гласови добиле одделните кан-
дидатски листи; копку здружените кандидатски листи како 
ценост и колку која од последните поодделно има добиено 
гласови; и колку гласови добила: „кутијата без листа". 

При гласањето за избор на одборници за месните на-
родни одбори околиската изборна комисија след утврцуење-
то на резултатите поодделно за поедини народни одбори, св-
еден оп(ит записник го утврдуе вкупниот број на, гласаните 
за целото нејзино подрачје' 

На ист начин се пост^пуе и тогај кога истовремено^ 
избиргт одборници за градските и реонските народни одбори. 

Ако се најде разлика мегју гласовите по спикот на гла-
с а л а и на гласовите по куглиците, важи резултатот на^ 
гласаните ирем? куглиците. 

Член 72 

Доделуењето на мандатите во изборните единици во кои-
што се избира еден одборник на една кандидатска листа, се 
врши по следниот начин: 

во еди? изборна единица се смета за избрЗД! одборник, 
оној кандидат кои штб во таа единица добил релативно 
мнозинство гласови ,т- е. кои што добил повеќе гласови од 
било кој друг к^ндидат^ 

Здружените кандидатски листи участвувт при доделуе-
њето на мандатите како целина по тој начин, што се соби-
раат сите гласови подпадн^ти гг кандидатите од тие листи. 

Ако во истата изборна единица имало една или повеќе 
здружени или здружени и поединечни кандидатски листи4 
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н а и д а т се доделуе на она,а здружена или поединачна кан-
дидатска листа која што добила релативно мнозинство гла-
сови' Ако релативно мнозинство добила здружената манди, 
датева листа, за избран одборник се смета оној кандидат, 
кој што метју здружените кандидати добил на,јголем број 
гласови. Ако две или повеќе кандидатски л,исти здружени 
под заеднички назив, постигнале еднаков број гласови, со 
жрепче ќе се одреди на која од гија листи ќе и припадне 
мандатот. 

Ако две или повеќе поединечни или здружени листи 
добиле еднаков број гласови, околиската (градската, реон-
ската) избореа комисија ќе одреди за идната недела повоени 
избори за таа изборна единица. 

При утврдуењето на релативното мнозинство и при до-
делуењето на мандатите не,се земаат во обзир г л а в и т е 
паднати во „кутијата без листа": 

Член 73 

Доделуењето на мндатите во изборните единици во кои 
што се избират два или повеќе одборници на; една канди-
датска лист1а, се врши последниот начин: 

За избрани се сметаат сите кандидати од кандидатската 
пиете која што добилја релативно мнозинството од паднатите 

'ПРАВОВИ. 
Ако во истата изборна единица имало една или повеќе 

здружена или здружени и поединачни кандидатски листи 
мандатите се доделуат на она(а здружена' или поединечна 
кандидатска листа која што добила релативно мнозинство 
од паднатите гласови. 

Кога? здружените кандидатски листи добијат релативно 
мнозинство гласови, мандатите мегју нив се делат по след-
ниот начин: 

Бројот на гласовите паднати на секоја кандидатска ли-
ста се дели со 1, 2, 3, 4 итн- и најпосле со бројот кој што 
одговара на одборниците кои што се избираат во односната 
изборна единица. Од броевите (количниците) добиени со 
вакво делење се зема онолку Најголеми броеви колку во од-
носната изборна единица се избираат одборници. Секоја 
листа добија онолку одборнички мандати колку од неа в 
земено броеви (количници). Во случај да два така добиени 
броеви (количници) се еднакви, со жрепче ќе се определи Ш 

писта ќе и припадне мандатот' 
Мандатите се доделуат на кандидатите од поедини ли-

сти по редот по кој што се напишани нивните им!а^а на 
листата. 

При утврдуењето на резултатите, на релативното мно-
зинство на количниците и при дсгделуењето на мандатите, не 
чѕе земат во обзир гласовите ладната во „кутијата без листа". 

Член 74 

Околиската (градската, реонската) изборна комисија им 
издава уверење на избраните народни одборници' Увере-
њето го потпишуе претседателот и сите членвои на избор-
ната комисија. 

Уверената се предаваат на избраните одборници непо-
средно или преку околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор. 

Член 75 

Околиската (градската, реонска^) изборна комисија за 
својава работа води одделен записник за избор на секој 
народен одбор, во кој ќе биде наведено се што пропишуе 
чл. 71 од овој Закон како и тоа, кои кандидати се избрани 
за народни одборници по изборните единици и со каков 
број на гласови' 

Записникот го потпишува сите членови н^ комисијата. 
Секој член има право да стави своја забелешка или да го 
одвои своето мнение. Тоа исто важи и за претставителите 
Ша к^ндидаските листи-

Член 76 

При изборите за околиските (градските, реонските) на" 
родни одбори околиската (градската, реонската) изборна ко-
мисија е должна, дг( во рок од пет денЈз по утврдуењето на 
резултатите испрати до околискиот (градскиот, реонскиве 
народен одбор извештај за резултатите од изборите, т. е. кол-
ку која од кандидатските листи добила гласови, кои канди-
дати се избрани зЦ народни одборници во поедини изборни 
единици и со каков број гласови. 

Околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор овој 
извештај ќе го објави во своето седиште и во сите месни 
народни одбори на уобичаен начин' Околиската изборна ко-
мисија не испрати еден препис од овој извештај и до Репу-
бликанската изборна! комисија 

При изборите за месни народни одбори околиската из-
борна комисија е должна да во рок од 8 дена по утврдув-
нато на резултатите, испрати на секој местен народен од' 
бор, извештај за резултатите од изборите со назначение, кол-
ку која од кандидатските листи добиле гласови, кои канди-
дати се избрани за народни одборници во поедини изборни 
единици, со каков број гласови и колку гласови добила „ку-
тијата без листа". Тој и з в е ш т а ј месниот народен одбор ќе 
го објави на уобича(ен начин' 

Член 77 

По завршувањето на изборите и на утврдуењето на из-
борните резултати, околиската (градската, реонската) из-
борна, комисија ги предава свршените акти на чување на 
околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на реверс. 
Одборот е должен, на бЈађзање на околиската (градската, ре-
онската) изборна! комисија, да ги стави тие акти во секое 
време на расположение. 

Член 78 

Секоја политичка и друштвена организација односно гру-
па т р а г а н кои истакнале кандидатски листи во односната 
1аиминистративно-територи1Јалнат1а единица, има право да 
пријави ца) околиската изборна комисија најдоцна три дена 
пред изборите по двајца претставители за своите кандидат -
ски листи, кои и мат право да присаствуат на работата н!а 
околиската изборна комисија. 

IX 

РАБОТАТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 

V^иоиIлк)^^ V Н Ј о д ѕ и 
Член 79 

Републиканската изборна комисија по сопствена иници-
јатива или по жалба, може да ги побара изборните акти од 
околиската (градската ,реонскава) изборна комисија за пое-
дини а д мин и стративно-тер итори ј а лн и или изборни единици 
и до колку најде дека има неправилности во спроведуењето 
на ^изборите има право д^ ги поништи истите и да нареди 
поновни избори, или до колку најде да се изборите правил-
но извршени, истите да ги потврди, а жалбата да ја отфрли 

Рокот за! поништуење на изборите поради неправилно-
сти во вршењето на истите во случај кога нема жалба е 
два месеца од денот на извршените избори. 

За оваЈа. работа републиканската изборна комисија води 
записници. 
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X 

Ж А Л Б И 

Член 80 

Против неправилностите во текот на изборите како и 
против решенијата на околиските (градските, реонските) из-
борни комисии, секој избирач, политичка! или друштвена ор-
ган^изациј? имаат право на жалба до републиканската из-
бориз, комисија во рок од 8 дена од денот на изборите или 
од денот на донесуењето решение, до колку не е инаку 
потпишано со овој закон. 

Решенијата на републиканска^ изборна комисија се 
конечни. 

Републиканската изборна комисија ги донесуе своите 
решенија во рок од 8 дена до колку не е инаку пропишано 
со овој 31зкон, ' 

XI 

СВИКУЕЊЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

Член 81 

Новоизбраниот народен одбор се сивкуе најкасно во 
рок од 30 дена по извршените избори со решение од дото-
гашниот извршен одбор на односниот народен одбор' 

Член 82 

Првото свикуење го отвара дотогашниот претседател на 
извршниот одбор односно на извршниот орНан со четење на 
решението со кое е наредено првото свикуење на новоизбра-
ниот народен одбор и го повикуе Ијстарит по години на-
роден одборник да раководи со седниците до изборот и кон-
ституисањето на верификационата комисија' След тоа, на-
родниот одбор избира еден секретар за пишуење на) запис-
никот како и верификациона комисија од 3—7 члена, која 
ги испитуе полномоштните на народните одборници. 

Член 83 

Против неправилностите во текот на изборите или во 
работава на изборните комисии, политичките и друштвените 
организЈации и секој избирач има право да поднесуа поплаки 
до односниот народен одбор против изборот на чии одбор-
ници се пднесуат поплаките. 

Народниот одбор ги р^згледуе овие поплаки во текот на 
верификационата постапка. 

XII 

ОДЗИВ АНКЕТО НА ОДБОРНИЦИТЕ 

Член 84 

Изборните можат да одзоват поедини одборници или 
целиот народен одбор и пред ,истекот на бремето за кое што 
се избрани. 

Одвивање на одборниците или на целиот народен од-
бор се врши по одредбите на Законот. 

XIII 

ДОПОЛНИТЕЛНИ И ПОНОВНИ ИЗБОРИ 

Член 85 

Дополнителни избори се (врш Тг: 
1) Во случај распуштањето на целиот народен одбор од 

страна на повисоките органи на државната 'власт; 

2) во случај одаи вашето на поедини одборници или на 
целиот народен одбор; 

3) во случај ког; на поедини народни одобркицн им 
престануе мандатот поради: смрт; губење на лзЅиоачкото 
право, посја јното напуштање територијата на п-редниот 
одбор; осуда за бесчесно кривично дело или (порзди др.уги 
со з^кон предвидени разлози' 

Дополнителните избори за одборници, во случај коте на 
одборниците им престануе ман,датот, ќе со вршат само ако 
одборникот нема заменик или ако неговиот заменик нем" 
услов за вршење н? избирачкото право 

Член 86 

Ако во токот верификационата постапка на одбор-
никот му биде поништен мандатот поради неправилности во 
епроведуењето на изборите, или ако Iш одобрениот и него-
виот заменик им биде поништен ,мандатот поради немање 
на услови за, вршење на (избирачкото право, ќе се извршат 
половни избори. 

Поновнита избори ги раопишуе извршниот (одбор на 
околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на чии 
одборник м.у с поништен мандатот, ^ за одборниците на ме" 
отните народни одбори, извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор. 

Во двата случаја извршниот одбор ќе го извести Пре-
зидиумот Наро,дното собрание на НРМ 

Член 87 

Дополнителните или поновените избори не се вршат на 
ист начин како и редовните (избори, и со тие (избори ќе ра-
ководат кесите изборни комисии кои се поставени за рако-
водење со редовните избори. 

л 

XIV 

КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

'Член 88 
Ќе се казни по ов^ј Закон: 
1) Кој, било на кој начин спречи другого да го употреби 

своето избирачко пр?^о или да ја изврши должноста по оѕој 
Закон-

2) Кој со сила или закануење го принуди избирачот да 
гласа за една кандидатска листа ил-и ов^а да ја подли шз 
или да се одрече од потписот. 

3) Кој со подкупуење дејствуе на избирачот да гласа за 
една кандидатска листа или оваа да ја подлите или дај се 
одрече од потписот. 

4) Членовите на избирачкиот одбор кои злоупотребуван 
го своето положение вршат н1?тиск и по било (каков н31чин 
дејствуат нј?о слободата на избирачот во поглед употребуењето 
на неговото избирачко право. 

5) Избирач кој глас^ или се обидуе да гласа повеќе, од 
еднаш во времето на? едни избори. 

6) Кој место друг или под негово ;ием се обидуе да гласа. 
7) Кој (на било кој начин ја поврзди тајноста на гла-

сањето' 
8) Кој физички нападне на избирачкиот одбор (избор-

ната комисија) или !на некој од нивните членови, или на 
претставителите на листите, или на било (каков друг начин 
пречи и 7 изсирачкиот одбор или на (изборната комисија. 

9) Кој дојде на избираниот под оражје или со ора дно 
употребиве гз тепање, осзм во случај кога претседателот на 
избирачкиот одбор побара помош од, (надлежните органа на 
државната власт, 
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10) Кеј намерно повреди, уништи или однесе каков и 
да било документ од изборите или каков и да е предмет кој 
служи за изборите, или го промени бројот наѓ гласовите со 
додавање, одземање или на други начин. 

11) Стражар, кој е (одреден за чувања на изборното зда-
ние однеси о на просториите ако допушти д3 ' некој стори 
нсксз од делата наведени во претходната точка-

12) Кој ја преиначи ќе иди дамската листа без да биде 
овластен, след како подносителите веќе ја потпишале. 

13) Членовите на избирачкиот одбор, ако допуштат д^ 
гг^са некој кој што го нема во постојаниот избирачки спи-
сон иди ксјч што вене гласал, или свесно допуштаат да некој 
гл ^а лажно на тугје име; ако бззоправдгтелни причини го 
скусат или продолжат времето за примање на гласови, ако 
без оправдате лин причини го сменат местото на гласањето 
исе веќе било одредено или објавено' 

14) Членовите н.З) избирачкиот одбор на кои е сооп-
штено да се одредени на овие должности, ако не дојдат во 
определеното време и на определеното место за вршење на 
должноста, а не можат да го оправдаат своето о т е ч е м е , 
или без оправдате лим причини ја напуштат својата долж-
ност, или стк^жуат да го потпишат записникот за избор-
ната работа. 

15) Кој го води намерно неправилно изборниот записник 
или врши во него исправки или додатоци след како веќе 
потпишан; 

16) Кој без позив од претседателот на избирачкиот од-
бор нареди или без наредба доведе вооружена сила на из-
биралиштето. 

17) Органот на власта кој ги (поеикуе грагјаните на од-
гоеорнос.т зја гласањето на изборите по овој Закон, или од 
нив барз/да кажат за кого гласале; 

18) Кој направи каква друга злонамерна вреди на про-
писите од овој ѓакон, до колку за ова не се казнуе по член 
84 /од овој З)3(ксн' 

За дела од овој член, ќе се казнат према Тежината на 
делото; 

1) Со парична казна до 20.000 динара' 
2) Со ли шаине од слобода 
Покрај казната лишение од слобода може едновремено 

д^ се изрече и парична казна, 
Во потешки случаи може покрај наброените казни да( се 

изрече и губиток н,а политичките и поедините граѓански 
права. 

Член 89 
Ќе се казни со парична казна до 5 ООО динари или со 

присилба работа без лишение од слобода до 6 месеци, 
1) Кој се држи непристојно при гласањето или след како 

е гласал односно след како се утврди денГ1 не е внесен во 
постојаниот избирачки список, а по опомена од претседателот 
на избирачкиот одбор не сака да го напушти зданието во 
кое сеТлкјѕа-

2) Кој го навреди претседателот на избирачкиот одбор 
или некој ед членовите на избирачкиот одбор. 

3) Кој противно на чл. 38 од овој Закон точи или дава 
на каков друг начин алкохолни пијалоци. 

Член 90 

Ако за делата предвидени со овој Закон, друг закон 
пропишуе потенки казни обвинетиот ќе се казни по тој 
закон. 

Член 91 

За кривичната; постапка по овој Закон надлежни се 
околиските судови' 

Постапката се покренуе по пријава на кое било лице или 
по службена должност' 

Надлежниот околиски суд должен е по делата од овој 
Зѕксн брзо да донесуе пресуди односно оконча процесот. 

Против пресудата (решението) на околискиот суд може 
д,г се поднесе жалба до надлежниот окружен суд во рок од 
8 дена по примањето на пресудата (решението). 

Член 92 

Сите повреди ед овој З^кон извршени до денот на из-
борите или на самиот ден на изборите, избирачкиот одбор 
ќе ги внесе во спојат записник со означуење имињата на 
^арушителите. 

Околиската (градската, реонската) изборна комисија, 
след како ја скрши својата работа, врз основа на записни-
кот, сите овие кривици ќе ги достави нз надлежниот суд, 
за да се покрене кривична постапка. 

XV 

ЗАКЛУЧНИ ОДРЕДБИ 

Член ЅЗ 

Сит; документи ,кандидатски листи, жалби и други до-
ставни по овој Згнон како и сите работи пред судовите и 
народните добсри во смисол нз( свој Закон се ослободуат од 
државни такси-

Член 94 

Се овластуе Претседателот на Владата на НРМ, да изда-
ва задолжителни напатствија за приложуење на овој Закон-

Член 95 

Со влегуењето во сила на овој Закон се укинуе одлу-
ката за р а с п и ш у в а на избори за селски (градски, реонски) 
и околиски Н. О.-и во федерална единица Македонија доне-
сена од Президиумот на Антифашистичкото собрание на 
наредното ослободував на Македонија (АСНОМ) Нја заседа-
нието од 22 И 1945 година во целост, како и други прописи 
до колку се противни на овој Закон, 

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Служ-
бениот весник ' на Народна Република Македонија. 

У- Бр- 1 - Скопје, 10 февруари 1947 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

ЗА СЕКРЕТАРОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Страхил Гигов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 

м 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за ад1 

минис^рагивно-теркторејалната подала на Народ 
ни ј^гпуилина) Македонија), во врска со чл, 7 од За-
конов за Президиумот на Народното, собрание на 
НРМ, Президиумот на Народно 10 собрание на т -
роднапга Република Македонија, на својата седни 
ца одржана на а февруари 1947 година го донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 

1. Месн-иот народен одбор со седиште во село 
Влае, Гјорче Петровска околија, се укинуе: 

2- Од селата Горно Нерези и Долно Нерези, се 
образува одделен нов местен народен одбор со се-
диште во -село Долно Нерези, и влегуе во состав на^ 
Скопскава околија; и 



^ Р ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

3. Селата: Влае, Ново Село и Злокуќани, П а р -
че Петровска околија, се соединуат кои месниот 
народен одбор со (седиште во село Гјорче Петров, 
Гјорче Петровска околија. 

Ова Решение влегуе во сило од, денон на него-
вото! објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Мкедонија". 

Р. Бр." 1 
СКОПЈЕ, 3 февруари 1947 год. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА СЕКРЕТАРОТ, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Страхил Гигов с- р. Богоја Фотев с. р. 

4Ј 

На основ-а чл. 31 ст. 2 од Основниов закон за 
кооперации!е, Владата на) Народна Република Миг 
недостига, пропишуе: 

У Р Е Д Б А 

За организација и делокруг на работата на 
Комисијата1 за кооперациите при Претседателство-
то на Владата н.а Народна Република Македонија. 

Чл. - 1. 
Комисијата за кооперацииЈте при Претседател-

ството на Владата на Народна Република Македо-
нија има за задача: 

1) да ја уекладуе работата мегју поедини Ми-
нистерства на Владата на Народн-а1 Република Ма-
кедонија во однос на ^операциите и кооператие-
нигге арганизации; 

2) да ј-а) проучуе положбата и развојот на коо-
перациите и кооперативните организации и да 
предлагав на Владата на Народна Република! Маке-
донија м,ерки за нивното ујсавршуење во работата 
и организацијата, со цел да се нивнана работа у-
кл^учи во општиот државен сто-пански план; 

3) да дава мнение на Главниот кооперативен 
сојуз на Народна Република Македонија за сите 
прашања во врска со ^операциите и ^оператив-
ните организации; 

4) да ја ушеруе работата на пропагандата 
околу унапредуењето и ширењето на ^операции-
те и кооперативни^ организации и на подигнуење 
и усовршуење на нивните кадрови; 

5) да во смисол на чл. 29 од Основниот закон 
за ^операциите врши регистрација на'Главниот 
кооперативен сојуз на Народна Република Македо-
нија, како и на ^операциите и работните сојузи, 
чиво работење обфакја.територија на две или нове. 
ќе околии; 'Ј ,.ј^г 

6) да одлучуе за тоа, кому ќе се предава имо-
тот на кооперации^ и коопаративните организа-
ции, чие работење е обвакјало територија на две 
или повеќе околии и кои што се ликвидирани по 
чл. 46 ат. 2 од Основниот закон за кооперации^; 

7) да преку шон предавници учествуе на со 
ветуењата и конференциите, организации од стра-
на на поедини Министерства на Владата на Народ-
на Република Македонија во врска со организаци-
јата, работењето и задачите на ^операциите и коо 
перативнигге организации; 

8) да ги врши сите други работи, кои што со 
одделни прописи ќе и бидат ставени во задача 

Ѕр- 4 — Ѓод. И? 

Чл. - - 2 . 
Комисијава'се состои од претседател, потпрет-

седател, секретар, и потребен број членови, кои 
ги пссггавуе Претседателот на Владата на На-
родна Република Македонија. 

Претседателот ,на Комисијава може да биде и 
член на Владата на Народна Република Македонија. 

Чл. - 3. 
Со работата на Комисијата раководи нејзини-

от претседател под непосреден надозр на Претсе-
дателот на Владата на Народна Република Маедо-
ни ја . 

Сите одлуки на Комисијата од начелни важ-
ност морат да бидат потпишани од претседателот 
и секретарот. 

Чл. - 4. 
Претседателот на Владата на Народна Реиубли 

ка Македонија решава во втор степен по жалбите 
против режењата н а Комисијата, донесени во прв 
степен" 

Претседателогг на Владата на На,родна Репуб-
лика Македонија може решението на Комисијата Да 
го поништи или измени. 

\ Чл. - 5.. 
Комисијата за кооперативно дело при Претсе-

дателството на Народната Влада на Демократска 
Федеративна Македонија, окзнуена со Решението на 
Претседателот на Владата, бр. 86 од 4 јуни 1945 го-
дина, се укинуе а нејзионто работење го преодиме 
Комисијата за кооперациигге при Претседателство-
то на Владата на аНродна Републик,а! Македонија. 

Чл. - 6. 
Поблиски одредби за извршуење на ова Уред-

ба се пропишуе со правилник и натствие Претседа-
телогг на Владата на Народна Република Македонм-
ја. 

Чл. — 7. 
Ова Уре-дба влегуе во сила со денот на нејзи-

ното објавуење во ^Службен весник на Народна Ре 
публика Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ. 
ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ с. р. 

Бр. 1059 
29-1-1947 год. 
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