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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3335.
Врз основа на членот 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
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Се прогласува Законот за дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2016 година.
Бр. 08-3359/1
23 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13,
34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), по
членот 196 се додаваат два нови члена 196-а и 196-б,
кои гласат:
„Член 196-а
Заради организација на предвремените избори за
пратеници во Собранието на Република Македонија
кои ќе се одржат во 2016 година, граѓаните за кои не
постојат неодамнешни податоци и евиденции во базите
на институциите при вкрстените проверки согласно со
Правилникот за методологија за водење и ажурирање
на избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на
податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, за
кои се смета дека се на привремена работа или привремен престој во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија во бројка од 171.500
лица, без ограничување на нивното избирачко право,
Државната изборна комисија ги запишува во посебниот извод на Избирачкиот список од членот 45 став (4)
од Изборниот законик.
Член 196-б
(1) Заради организација на предвремените избори
за пратеници во Собранието на Република Македонија
кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна
комисија во рок од три дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон, граѓаните за кои при административните и теренските проверки спроведени соглас-

но со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и
статистички анализи, вкрстени проверки на различни
бази на податоци и евиденции, неограничени теренски
проверки и други соодветни признати методи на проверки, утврдила спорни записи, односно несовпаѓање
на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави
на јавен увид на веб страницата на Државната изборна
комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави
јавен повик за пријавување.
(2) Во јавниот повик се наведуваат потребните документи за пријавување на лицата чии податоци се објавени, согласно со Изборниот законик.
(3) Државната изборна комисија ќе достави до Министерството за надворешни работи известување за објавување на јавен повик за пријавување на граѓаните од
ставот (1) на овој член. Министерството за надворешни
работи го објавува јавниот повик на својата веб страница. Министерството за надворешни работи веднаш е
должно да го достави до ДКП, односно конзуларните
канцеларии заради објавување на нивната веб страница.
(4) Рокот за пријавување согласно со објавениот јавен повик ставот (1) на овој член е 25 дена од денот на
објавувањето на јавниот повик.
(5) Во периодот утврден во ставот (4) на овој член,
најголемите четири политички партии можат да определат свои набљудувачи во подрачните единици на
Државната изборна комисија.
(6) Пријавувањето може да биде лично до Државната изборна комисија или подрачните единици на
Државната изборна комисија или електронски согласно
со членот 48 до 51 од Изборниот законик до Државната
изборна комисија.
(7) Три или повеќе члена на Државната изборна комисија, во рок од 10 дена по истекот на рокот од ставот
(4) на овој член, можат да побараат дополнителна проверка за кое било од лицата кои се пријавиле во текот
на увидот, при што можат да побараат лицето да се појави лично, ако има живеалиште или престојувалиште
во Република Македонија или преку видео-конференциска врска ако се на привремена работа или престој во странство.
(8) Доколку по истекот на рокот од ставот (4) на
овој член, лицата чии податоци се ставени на јавен
увид не постапат согласно со ставот (6) на овој член,
истите не се запишуваат во Избирачкиот список.
(9) Доколку лицата од ставот (7) на овој член не се
појават лично или преку видео-конференциска врска
согласно со ставот (7) или Државната изборна комисија
утврди дека дадените податоци се невистинити, истите
не се запишуваат во Избирачкиот список.
(10) Лицата кои што нема да бидат запишани во Избирачкиот список ќе имаат дополнителна можност да
се пријават при Државната изборна комисија во тек на
јавниот увид пред изборите.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе
се применува до денот на објавувањето на конечните
резултати од страна од Државната изборна комисија за
спроведените предвремени избори за пратеници во
Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат
во 2016 година.
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L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR
Neni 1
Në Kodin Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 40/2006, 136/2008, 148/2008,
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13,
34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 dhe 99/16), pas
nenit 196 shtohen dy nene të reja 196-a dhe 196-b, si
vijojnë:
"Neni 196-a
Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të
mbahen në vitin 2016, qytetarët për të cilët nuk ekzistojnë
të dhëna të paradokohshme dhe evidenca në bazat e
institucioneve gjatë kontrolleve të kryqëzuara në pajtim me
Rregulloren për metodologjinë për mbajtjen dhe
azhurnimin e listës së zgjedhësve të bazuar në kontrolle
dhe analiza statistikore, kontrolle të kryqëzuara të bazave
të ndryshme të të dhënave dhe evidencave, kontrolle të
pakufizuara në terren dhe metoda tjera të njohura përkatëse
të kontrolleve, për të cilët konsiderohet se janë në punë të
përkohshme ose qëndrim të përkohshëm jashtë vendit me
vendbanim të paraqitur të fundit në Republikën e
Maqedonisë në numër prej 171.500 persona, pa kufizim të
të drejtës së tyre zgjedhore, Komisioni Shtetëror i
Zgjedhjeve i regjistron në ekstrakt të veçantë të Listës së
zgjedhësve nga neni 45 paragrafi (4) i Kodit zgjedhor.
Neni 196-b
(1) Për organizim të zgjedhjeve të parakohshme për
deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të
mbahen në vitin 2016, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në
afat prej tri ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji,
qytetarët për të cilët gjatë kontrolleve administrative dhe në
terren të realizuara në pajtim me rregulloren për
metodologjinë për mbajtjen dhe azhurnimin e listës së
zgjedhësve të bazuar në kontrolle dhe analizat statistikore,
kontrolle të kryqëzuara të bazave të ndryshme të të
dhënave dhe evidencave, kontrolle të pakufizuara në terren
dhe metoda tjera përkatëse të njohura të kontrolleve, ka
konstatuar
regjistrime
kontestuese,
përkatësisht
mospërputhje të të dhënave për qytetarët lëndë e
kontrolleve në Listën e zgjedhësve, në numër prej 39.502
persona, do t'i vë në këqyrje publike në ueb faqen e
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të realizojë fushatë
mediatike dhe do të shpallë thirrje publike për paraqitje.
(2) Në thirrjen publike theksohen dokumentet e
nevojshme për paraqitjen e personave të dhënat e të cilëve
janë publikuar, në pajtim me Kodin zgjedhor.
(3) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të dorëzojë në
Ministrinë e Punëve të Jashtme njoftim për shpalljen e
thirrjes publike për paraqitje të qytetarëve nga paragrafi (1)
i këtij neni. Ministria e Punëve të Jashtme e shpall thirrjen
publike në ueb faqen e vet. Ministria e Punëve të Jashtme
menjëherë, është e detyruar që ta dorëzojë në PDK,
përkatësisht zyrat konsullore për shpallje në ueb faqen e
tyre.
(4) Afati për paraqitje në pajtim me thirrjen e shpallur
publike paragrafi (1) i këtij neni, është 25 ditë nga dita e
shpalljes së thirrjes publike.
(5) Në periudhën e përcaktuar në paragrafin (4) të këtij
neni, katër partitë më të mëdha politike mund të caktojnë
vëzhgues të tyre në njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror
të Zgjedhjeve.
(6) Paraqitja mund të bëhet personalisht në Komisionin
Shtetëror të Zgjedhjeve ose në njësitë rajonale të
Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ose në formë
elektronike në pajtim me nenet 48 deri 51 të Kodit
zgjedhor në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.
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(7) Tre ose më tepër anëtarë të Komisionit Shtetëror të
Zgjedhjeve në afat prej 10 ditësh pas skadimit të afatit nga
paragrafi (4) i këtij neni, mund të kërkojnë kontroll
plotësues për cilindo nga personat që janë paraqitur gjatë
këqyrjes, me ç'rast mund të kërkojnë që personi të paraqitet
personalisht, nëse ka vendbanim ose vendqëndrim në
Republikën e Maqedonisë ose përmes lidhjes së videokonferencës nëse janë në punë të përkohshme ose në
qëndrim të përkohshëm jashtë vendit.
(8) Nëse pas skadimit të afatit nga paragrafi (4) i këtij
neni, personat të dhënat e të cilëve janë vënë në këqyrje
publike nuk veprojnë në pajtim me paragrafin (6) të këtij
neni, të njëjtët nuk regjistrohen në Listën e zgjedhësve.
(9) Nëse personat nga paragrafi (7) i këtij neni nuk
paraqiten personalisht ose përmes lidhjes së videokonferencës në pajtim me paragrafin (7) ose Komisioni
Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton se të dhënat e dhëna janë
të pavërteta, të njëjtët nuk regjistrohen në Listën e
zgjedhësve.
(10) Personat që nuk do të regjistrohen në Listën e
zgjedhësve do të kenë mundësi plotësuese të paraqiten në
Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë këqyrjes publike
para zgjedhjeve.”.
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të
zbatohet deri në ditën e shpalljes së rezultateve
përfundimtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për
zgjedhjet e realizuara të parakohshme për deputetë në
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në
vitin 2016.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
3336.
Врз основа на член 136 став 3 и член 137 став 3 од
Законот за одбрана („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11,
151/11и 215/15), министерот за одбрана, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ВОЕНАТА
ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на работа
на овластените службени лица на Воената полиција и
на припадниците на Воената полиција.
Член 2
Овластените службени лица на Воената полиција,
при извршувањето на работите кои се преземаат заради
спречување и откривање на кривични дела во воените
единици и установи, на простори на кои логоруваат воени единици или се изведуваат вежбовни активности
на Армијата на Република Македонија, во објектите и
зоните определени од Владата на Република Македонија, како и во извршувањето на мерките, активностите
и постапките заради спречување за вршење на кривични дела и за откривање и фаќање на сторителите на
кривичните дела и нивно предавање на надлежните органи, вршат:
- легитимирање на лица заради утврдување на
идентитетот,
- затворање на пристапот и оневозможување на напуштање на просторот без одобрение до завршување
на службените дејствија,
- преглед на превозни средства, лица и багаж и
- присилно отстранување на лица од определениот
простор, како и на лица кои не постапуваат по наредбите на овластеното службено лице.
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Во случаите кога со соодветни средства на присилба, не постои можност да се заштити животот на
лицата на просторот на обезбедувањето, да се одбие
непосреден напад со кој се загрозува животот на лицето или напад на објект или личност што се обезбедува,
како и да се спречи бегство на лице затекнато при извршување на кривично дело за кое е пропишана казна
затвор во траење од најмалку пет години, овластените
службени лица на Воената полиција можат да употребуваат огнено оружје согласно закон.
При извршување за работите и задачите од став 1
на овој член, овластените службени лица на Воената
полиција се легитимираат со службената легитимација.
Член 3
Воената полиција при извршувањето на работите
кои се преземаат заради заштита на силите во воените
единици, просторите на кои логоруваат воени единици
и установи, простори на кои се изведуваат вежбовни
активности на Армијата, како и во објектите и зоните
определени од Владата на Република Македонија,
спроведува мерки, активности и постапки за:
- одржување на воениот ред и дисциплина,
- обезбедување на лица, команди и објекти определени од страна на министерот за одбрана,
- регулирање и контрола на воениот сообраќај и
- учество во борба против диверзантски, терористички и други вооружени групи.
Член 4
При вршењето на работите и задачите овластените
службени лица на Воената полиција и припадниците на
Воената полиција, носат униформа, ознаки на Воената
полиција, вооружување, воено-полициска и друга специјална опрема.
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По исклучок од став 1 на овој член при извршување
на посебни задачи, овластените службени лица на Воената полиција во зависност од проценката на ситуацијата можат да носат и цивилна облека врз основа на наредба на командантот на Воената полиција.
Член 5
Моторните возила на Воената полиција се обележани со посебни ознаки и уреди за давање светлосни и
звучни знаци (ротационо сино светло, ротационо синоцрвено светло и уред за давање на звучни знаци во низа тонови и со различна висина).
Уредите за давање на светлосни и звучни знаци се
употребуваат заради остварување право на првенство
на минување при извршување на службените задачи.
Член 6
Овластените службени лица на Воената полиција и
припадниците на Воената полиција, при вршење на работите и задачите за спроведување на мерките, активностите и постапките од членовите 2, 3 и 4 од овој правилник, ги почитуваат правата и слободите на граѓаните и применуваат мерки, средства и методи согласно
закон.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.01-4558/1
20 јули 2016 година
Скопје
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