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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

981. 
Врз основа на член 71 од Законот за изменување и 

дополнување на Изборниот законик (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр.14/14), Законодавно-
правната комисија на Собранието на Република Маке-

донија на седницата одржана на 4 февруари 2014 го-
дина, го утврди Пречистениот текст на Изборниот за-
коник. 

Пречистениот текст на Изборниот законик ги оп-

фаќа: Изборен законик  (“Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 40/2006), Законот за изменување и 

дополнување на Изборниот законик (“Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 136/2008), Законот за 

изменување и дополнување на Изборниот законик 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

44/11), Законот за изменување и дополнување на Из-

борниот законик (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 51/11), Законот за изменување и дополну-

вање на Изборниот законик (“Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 142/12), Законот за дополну-

вање на Изборниот законик (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 31/13), Законoт за изменува-

ње и дополнување на Изборниот законик (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 34/13), Законот 

за изменување и дополнување на Изборниот законик 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

14/14) во кои е означено времето на нивното влегување 

во сила и примена, Исправка на Законот за изменување 

и дополнување на Изборниот законик (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 148/2008), Исправка 

на Законот за изменување и дополнување на Изборни-

от законик (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 155/2008), Исправка на Законот за изменува-

ње и дополнување на Изборниот законик (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 163/2008), 

Исправка на Законот за изменување и дополнување на 

Изборниот законик („Службен весник на Република 

Македонија" број 30/14) и Одлуката на Уставниот суд 

на Република Македонија У.бр.87/2006 (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.127/2006). 
 
      Бр. 10-606/2                                    Заменик претседател 
11 февруари 2014 година            на Законодавно-правната  
  Скопје        комисија на Собранието 

                           на Република Македонија, 
                                                              Малиша Станковиќ, с.р. 
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И З Б О Р Е Н  З А К О Н И К 
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој законик се уредуваат начинот, условите и 
постапката за избор на претседател на Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: претседател на Репуб-
ликата), за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија (во натамошниот текст: прате-
ници), за членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје (во натамошниот текст: членови на 
советите), за избор на градоначалник на општина и гра-
доначалник на градот Скопје (во натамошниот текст: 
градоначалник), начинот и постапката на евидентира-
ње на избирачкото право, водење на Избирачкиот спи-
сок, определување на границите на изборните единици 
и утврдувањето, менувањето и објавувањето на изби-
рачките места, како и условите за функционирање на 
избирачките места. 

 
1. Поимник 

 
Член 2 

Определени поими во овој законик го имаат след-
ново значење: 

1. “Избирачко право“ има секој државјанин на Ре-
публика Македонија со наполнети 18 години живот и 
деловно способен; 

2. ”Избирачкиот список” е јавна исправа во која се 
запишани граѓаните со избирачко право; 

3. “Изборни органи“ се органите надлежни за спро-
ведување на изборите утврдени со овој законик; 

4. ”Член на изборен орган “ се претседателот, чле-
новите и нивните заменици кои ги сочинуваат избор-
ните органи и ги спроведуваат изборните дејствија; 

5. “Подносител на листа“ се регистрираните поли-
тички партии или нивни коалиции регистрирани во 
Државната изборна комисија, група избирачи и прате-
ници; 

6. “Кандидат“ е државјанин на Република Македо-
нија утврден од надлежната изборна комисија во сог-
ласност со овој законик, за кој ќе се гласа на избори; 

7. “Независен кандидат“ е кандидат за избор на 
претседател на Републиката, пратеник, градоначалник 
или член на совет кој е поддржан од “група избирачи“; 

8. “Политичка партија“ е регистрирана политичка 
партија во согласност со закон; 

9. "Позицијата" ја сочинуваат политичките партии 
на власт кои на последните избори за пратеници во 
Собранието на Република Македонија освоиле најмно-
гу гласови; 

10. "Опозицијата" ја сочинуваат политичките пар-
тии во опозиција кои на последните избори за пратени-
ци во Собранието на Република Македонија освоиле 
најмногу гласови; 
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11. “Овластен претставник“ е лице ополномоштено 
од еден регистриран кандидат, политичка партија или 
коалиција за застапување на нивните интереси пред из-
борните органи; 

12. “Коалиција“ е здружување врз основа на дого-
вор на две или повеќе регистрирани политички партии 
за заедничко настапување за време на одржување на 
избори; 

13. “Изборна кампања“ е јавно претставување на 
потврдените кандидати од надлежните изборни органи 
и нивните програми во предизборниот период за одре-
ден вид на избори; 

14. “Учесник во изборна кампања “ е овластено ли-
це од политичка партија, коалиција или група избирачи 
кои ја организираат изборната кампања; 

15. “Набљудувачи“ се претставници на домашни и 
странски регистрирани здруженија на граѓани кои има-
ат овластување од Државната изборна комисија за наб-
људување на изборите; 

16. „Дипломатско – конзуларните претставништва 
на Република Македонија" се претставништва на Ре-
публика Македонија во други држави и во меѓународ-
ни организации кои вршат работи утврдени со закон; 

17. „Државјани на Република Македонија на прив-
ремена работа или престој во странство", во смисла на 
овој закон, се државјани на Република Македонија кои 
имаат пријавено последно живеалиште во Република 
Македонија, a на денот на изборите привремено прес-
тојуваат во странство повеќе од три месеци или се на 
привремена работа или престој во странство повеќе од 
една година согласно со евиденцијата од надлежен ор-
ган;". 

18. “Вработените во јавната администрација“ ја со-
чинуваат категоријата на лица вработени во дејностите 
образование, здравство, култура, наука и социјална 
заштита, а кои според закон вршат задачи од јавен ин-
терес; 

19. “Вработените во државната, општинската адми-
нистрација и администрацијата на градот Скопје“ ја со-
чинуваат категоријата на лица со статус на државен 
службеник во согласност со закон; 

20. “Изборна администрација“ ја сочинуваат врабо-
тените во стручната служба на Државната изборна ко-
мисија, членовите на изборните органи, секретарите на 
општинските изборни комисии, нивните заменици и 
други лица времено ангажирани за изборен процес во 
помошните тела на Државната изборна комисија. 

21. „Изборен процес“ е времето од донесувањето на 
актот за распишување на изборите до објавувањето на 
конечните резултати од одржаните избори, на ниво на 
општина, градот Скопје, односно изборната единица 
каде што се врши изборот.  

22. „Облици на изборно медиумско претставување“ 
се: дневно-информативните емисии, програмите што 
им овозможуваат директен пристап на учесниците во 
изборната кампања до избирачите, и посебните инфор-
мативни емисии;  

23. „Дневно-информативни емисии“ се сите издани-
ја на радио и на телевизиските вести и дневници;  

24. „Директен пристап до избирачите“ се облиците 
на бесплатно политичко претставување и на платено 
политичко рекламирање, преку кои учесниците во из-
борната кампања слободно ги промовираат своите 
програми, ставови и кандидати;  

25. „Бесплатно политичко претставување“ е дирек-
тен пристап на учесниците во изборната кампања до 
избирачите, преку кој слободно и без паричен надомес-
ток се промовираат изборните програми, ставовите и 
кандидатите;  

26. „Платено политичко рекламирање“ е директен 
пристап на учесниците во изборната кампања до изби-
рачите, преку кој за паричен надоместок се промовира-

ат изборните програми, ставовите и кандидатите. Ви-
дови на платено политичко рекламирање се: огласи, со-
општенија, политички изборни спотови, музички спо-
тови што функционираат како химни на  учесниците во 
изборната кампања,  преноси или снимки од митинзи, 
средби и други настапи на учесниците во изборната 
кампања;  

27. „Посебни информативни програми“ се:програ-
ми наменети за информирање на граѓаните за начинот 
и за техниката на гласањето и за остварувањето на из-
бирачкото право и  информативно-политички програ-
ми жанровски реализирани како интервјуа, дебати или 
тв/радио соочувања: актуелно-информативни прог-
рами,  актуелно информативни програми со документа-
ристички пристап,и  тематски специјализирани инфор-
мативни програми и 

28. “Изборно медиумско претставување“ е промо-
вирање (непосредно или посредно) на ставови, прог-
рами, платформи, достигнувања, активности и друго на 
политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни 
претставници. 

 
2. Еднакво избирачко право 

 
Член 3 

(1) Претседателот на Републиката, пратениците, 
членовите на советите и градоначалникот на општина-
та се избираат на општи, непосредни и слободни из-
бори, со тајно гласање.  

(2) Никој не смее да го повика избирачот на одго-
ворност заради гласањето, ниту пак од него да бара да 
каже за кого гласал или зошто не гласал. 

 
3. Изборен модел 

 
Член 4 

(1) Избор на претседател на Републиката се врши 
на територијата на Република Македонија и во дипло-
матско – конзуларните претставништва на Република 
Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна 
Америка и во Австралија и Азија, како една изборна 
единица според мнозинскиот модел. 

(2) Во Собранието на Република Македонија се из-
бираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избира-
ат според пропорционалниот модел, при што територи-
јата на Република Македонија е поделена на шест из-
борни единици утврдени со овој законик и во секоја се 
избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се изби-
раат според мнозинскиот модел во еден изборен круг и 
тоа пo еден пратеник од три изборни единици во Евро-
па и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австра-
лија и Азија утврдени со овој законик. 

(3) Во изборните единици бројот на избирачите мо-
же да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во 
однос на просечниот број на избирачи во изборната 
единица по исклучок во изборните единици во Европа 
и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австрали-
ја и Азија. 

(4) Изборот на членови на советите се врши на под-
рачјето на општината, односно градот Скопје според 
пропорционалниот модел.  

(5) Изборот за градоначалник се врши на подрачје-
то на општината, односно градот Скопје според мно-
зинскиот модел. 

 
4. Избирачки список 

 
Член 5 

(1) Избирачкиот список е јавна исправа и се води за 
целата територија на Република Македонија.  

(2) Врз основа на Избирачкиот список се спроведу-
ваат изборите и референдумот на државно и локално 
ниво во Република Македонија. 
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5. Право да избира и да биде избран 
 

Член 6 
(1) Право да избира има секој државјанин на Репуб-

лика Македонија кој наполнил 18 години живот и има 
деловна способност и е со постојано живеалиште во из-
борната единица, општината, односно градот Скопје 
каде што се врши изборот.  

(2) Државјаните на Република Македонија кои на 
денот на изборите се на привремена работа или престој 
во странство, a се запишани во Избирачкиот список врз 
основа на евиденцијата од надлежниот орган и пријава 
за гласање, гласаат за избор на претседател на Репуб-
ликата и за избор на пратеници во Собранието на Ре-
публика Македонија во дипломатско - конзуларните 
претставништва на Република Македонија во стран-
ство, односно конзуларни канцеларии во согласност со 
одредбите на овој законик. 

 
Член 7 

(1) Кандидат за претседател на Републиката може 
да биде лице кое ги исполнува условите за избор на 
претседател на Републиката утврдени со Уставот.  

(2) Кандидат за пратеник, член на совет и градона-
чалник може да биде државјанин на Република Маке-
донија,  ако: 

- наполнил 18 години живот и  
- има деловна способност. 
(3) Кандидат за пратеник, член на совет и градона-

чалник не може да биде лице кое: 
- е осудено со правосилна судска одлука на безус-

ловна казна затвор над шест месеци, чие издржување 
се уште не е започнато и 

- се наоѓа на издржување казна затвор за сторено 
кривично дело. 

(4) Покрај условите утврдени во ставот (2) на овој 
член, кандидат за член на совет и градоначалник може 
да биде граѓанин со постојано живеалиште во општи-
ната и градот Скопје каде што се врши изборот. 

 
6. Неспојливост на функцијата претседател на Ре-
публиката, пратеник, градоначалник и член на совет 

 
Член 8 

(1) Функцијата пратеник, член на совет и градона-
чалник е неспојлива со функцијата претседател на Ре-
публиката, претседател на Владата на Република Маке-
донија, министер, судија, јавен обвинител, јавен пра-
вобранител, народен правобранител и со други носите-
ли на функции кои ги избира или именува Собранието 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Соб-
ранието) и Владата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Владата).  

(2) Функцијата пратеник е неспојлива со функција-
та градоначалник и со член на совет во општината и 
градот Скопје. 

(3) Функцијата пратеник и градоначалник е неспој-
лива со: 

- извршување на стручни и управни работи во орга-
ните на државната управа, 

- извршување на стопанска или друга профитна деј-
ност и 

- членување во управни одбори на јавни претприја-
тија, јавни установи, фондови, агенции, заводи и во 
други правни лица, како и со изборот на претставник 
на државниот и општествен капитал во трговските 
друштва. 

(4) Функцијата градоначалник на градот Скопје и 
функцијата член на Советот на градот Скопје е неспој-
лива со функцијата градоначалник на општина и фун-
кцијата член на советот на општината на подрачјето на 
градот Скопје.  

(5) Со денот на верификацијата на мандатот за пра-
теник, член на совет и градоначалник на носителите на 
функциите од ставовите (1) и (2) на овој член, функци-
јата им престанува.  

(6) Со денот на верификацијата на мандатот за пра-
теник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеја 
1 на овој член, работниот однос им мирува.  

(7) Со денот на верификацијата на мандатот за пра-
теник и градоначалник на лицата од ставот (3) алинеи 2 
и 3 на овој член, работниот однос во 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.  

(8) Со денот на верификацијата на мандатот на член 
на совет на лицата вработени во општинската админис-
трација на општината и администрацијата на градот 
Скопје, работниот однос им мирува во согласност со 
закон. 

 
Член 8-а 

(1) Од денот на донесувањето на одлуката за распи-
шување на избори до завршување на изборот на прет-
седател на Република Македонија, пратеници во Соб-
ранието на Република Македонија и изборот на Влада-
та на Република Македонија согласно со резултатите 
од изборите, како и од денот на донесувањето на одлу-
ката за распишување на избори па до завршување на 
изборите за избор на градоначалник или членови на со-
ветот, односно до конституирањето на советот на оп-
штините и градот Скопје не може: 

- да се располага со буџетски средства на Републи-
ка Македонија, средства на буџетите на општините и 
градот Скопје, од јавни фондови и средства на јавни 
претпријатија и јавни установи или правни лица кои 
располагаат со државен капитал; 

- да се започне изградба со средства од буџетот или 
од јавни фондови или со средства на јавни претприја-
тија и други правни лица што располагаат со државен 
капитал на нови објекти во инфраструктурата како па-
тишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски 
игралишта и други објекти или објекти за општествени 
дејности училишта, градинки и други објекти, освен 
ако за таа намена претходно се обезбедени средства од 
буџетот, односно се работи за реализација на програма 
донесена врз основа на закон во тековната година и  

- да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјал-
на помош или други исплати и материјални надоместо-
ци од буџетски средства или од средства на јавните 
фондови кои не се редовни месечни исплати односно 
сите едногодишни трансфери и исплати или еднократ-
ни трансфери од буџетски средства или од средства на 
јавни фондови ниту да се отуѓува државен капитал ни-
ту да се потпишуваат колективни договори. 

(2) Во периодот од 20 дена пред започнување на из-
борна кампања па до завршување на изборот на претсе-
дател на Република Македонија, пратеници во Собра-
нието на Република Македонија и изборот на Владата 
на Република Македонија согласно со резултатите од 
изборите и до завршување на изборите за избор на гра-
доначалник или членови на советот, односно до кон-
ституирањето на советот на општините и градот Скопје 
не може:  

- да се исплаќаат субвенции кои не се редовни ме-
сечни исплати и 

- да се одржуваат јавни настани по повод започну-
вање на изградба или пуштање во употреба на објекти 
со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со 
средства на јавни претпријатија или други правни лица 
што располагаат со државен капитал, во инфраструкту-
рата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, 
спортски игралишта и други објекти или објекти за оп-
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штествени дејности училишта, градинки и други об-
јекти. Под забрана за одржување на  јавни настани не 
се подразбира особено давање на јавна изјава на носи-
тел на јавна функција или кандидат за носител на јавна 
функција  на митинг, интервју на медиум, дебата на 
медиум или одговор на новинарско прашање. 

(3) Од денот на донесувањето на одлуката за распи-
шување на избори до завршување на изборот на прет-
седател на Република Македонија, пратеници во Соб-
ранието на Република Македонија и изборот на Влада-
та на Република Македонија согласно со резултатите 
од изборите, како и од денот на донесувањето на одлу-
ката за распишување на избори па до завршување на 
изборите за избор на градоначалник или членови на со-
ветот, односно до конституирањето на советот на оп-
штините и градот Скопје, Министерството за финансии 
е должно сите буџетски исплати, освен редовни плати, 
пензии и комунални трошоци, да ги објавува јавно на 
интернет страница во посебна база за буџетски трошо-
ци во изборен период. 

(4) Министерството за финансии две недели по распи-
шување на изборите поднесува предизборен финансиски 
извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани 
и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во 
периодот од почетокот на фискалната година до денот на 
поднесување на извештајот кој се објавува на веб страница-
та на Министерството за финансии.  

 
Член 9 

(1) На припадниците на вооружените сили на Ре-
публика Македонија, припадниците на униформирани-
от дел на полицијата, овластените службени лица во 
Министерството за внатрешни работи, Министерство-
то за одбрана и во Агенцијата за разузнавање од денот 
кога ќе бидат утврдени како кандидати, работниот од-
нос им мирува.  

(2) Со денот на верификацијата на мандатот на лицата 
од ставот (1) на овој член, работниот однос им мирува. 

 
7. Професионалност и неотповикливост  

на функцијата 
 

Член 10 
(1) Пратениците не можат да бидат отповикани.  
(2) Функцијата пратеник и градоначалник се врши 

професионално. 
 
8. Ослободување од плаќање на данок, царина 

и такса 
 

Член 11 
(1) За дејствијата, актите, поднесоците и други спи-

си во врска со спроведувањето на изборите, набавката 
на стоки, работи и услуги за потребите на изборниот 
процес, не се плаќа царина и данок. 

(2) Сите дејствија и акти на државните органи, сите 
поднесоци и докази во врска со евиденцијата на избирачко-
то право се ослободени од плаќање на такси и данок.  

(3) Министерот за финансии го пропишува поста-
пувањето при оданочување со данок на додадена вред-
ност на прометот на гласачките ливчиња и изборниот 
материјал потребен за спроведување на изборите како 
и нивно царинење. 

 
II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

 
1. Распишување на изборите 

 
Член 12 

(1) Актот за распишување на изборите го донесува 
претседателот на Собранието и со него се определува 
денот од кога почнуваат да течат роковите за извршу-
вање на изборните дејствија и денот на одржувањето 
на изборите.  

(2) Актот за распишување на изборите се доставува 
до Државната изборна комисија, Министерството за 
надворешни работи и Министерството за правда.  

(3) Актот за распишување на изборите се објавува 
во “Службен весник на Република Македонија”.  

(4) Од денот на распишувањето на изборите до де-
нот на одржувањето на изборите не може да помине 
повеќе од 90 дена, ниту помалку од 70 дена. 

 
2. Известување за одржување на изборите 

 
Член 13 

(1) Граѓаните за одржувањето на изборите се извес-
туваат преку јавен повик и истакнување плакати на 
видни места.  

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член го 
врши надлежната изборна комисија. 

 
3. Одржување на изборите 

За претседател на Републиката 
 

Член 14 
(1) Изборот на претседател на Републиката се врши 

во последните 60 дена од мандатот на претходниот 
претседател.  

(2) Во случај на престанок на мандатот на претседа-
телот на Републиката, од кои и да е причини, изборот 
за нов претседател се врши во рок од 40 дена од денот 
на престанокот на мандатот. 

 
За пратеници 

 
Член 15 

(1) Изборите за пратеници се одржуваат секоја чет-
врта година во последните 90 дена од мандатот на 
претходниот пратенички состав или во рок од 60 дена 
од денот на распуштањето на Собранието.  

(2) Предвремени избори за пратеници се спроведу-
ваат во согласност со одредбите на овој законик, а сите 
рокови за изборните дејствија се скратуваат за пет 
дена, освен рокот утврден за спроведување на изборна-
та кампања.  

(3) Роковите за спроведување на изборните дејстви-
ја од ставот (2) на овој член со роковникот ги утврдува 
Државната изборна комисија.  

(4) Мандатот на пратениците трае од денот на него-
вото верификување до денот на верификувањето на 
мандатот на новоизбраните пратеници, но не подолго 
од четири години. 

 
За членови на совет и за градоначалник 

 
Член 16 

(1) Изборите за членови на совет и за градоначал-
ник се одржуваат секоја четврта година истовремено 
во сите општини, во првата половина во мај.  

(2) Предвремени избори за членови на совет и за 
градоначалник се распишуваат и одржуваат според од-
редбите на овој законик, a по исполнување на условите 
за престанок на мандатот утврдени со Законот за ло-
калната самоуправа.  

(3) Предвремените избори за членови на совет и за 
градоначалник нема да се спроведат ако до редовните 
избори има помалку од шест месеца. 

 
III.ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
 

1. Видови изборни органи 
 

Член 17 
Органи за спроведување на изборите се: 
- Државната изборна комисија, 
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- општинските изборни комисии и Изборната коми-
сија на градот Скопје 

- избирачките одбори и 
- избирачките одбори за гласање во дипломатско – 

конзуларните претставништва на Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: ДКП) односно конзу-
ларните канцеларии. 

 
2. Член на изборен орган 

 
Член 18 

(1) Член на изборен орган не може да биде: 
- лице кое не ги исполнува посебните услови ут-

врдени со овој закон, 
- лице осудено за казниво дело поврзано со избори-

те и 
- лице кое претходно учествувало во спроведување 

на изборите и во чија работа како член на изборен ор-
ган се утврдени неправилности поради кои е пониште-
но гласањето . 

(2) Во општинската изборна комисија односно Из-
борната комисија на Градот Скопје и избирачкиот од-
бор, членови не можат да бидат и: 

- избрани или именувани функционери од Владата, 
односно Собранието и лица вработени во државната 
администрација на Народниот правобранител, Минис-
терството за правда, Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за внатрешни работи, Секретаријатот на 
законодавство, Државниот завод за статистика, Дирек-
цијата за заштита и спасување, Центарот за управување 
со кризи, стручната служба во Управниот суд,  струч-
ната служба на Државната изборна комисија , стручна-
та служба  на  Државната комисија за спречување на 
корупцијата и вработените во  Стручната служба на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги. 

(3) Лицето избрано за член на изборниот орган мо-
же да не прифати да ја извршува таа должност само по-
ради здравствени или семејни причини, при што за не 
прифаќањето на членот одлучува органот кој го из-
бира, врз основа на приложена соодветна документа-
ција. 

(4) Извршувањето на работите и работните задачи 
на вработените во органите на државната власт на де-
нот на изборите, а заради остварување на нивното  из-
бирачко право, се организира во смени. 

 
Член 19 

(1) Претседателот и членовите на изборните органи 
својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно 
и одговорно во согласност со надлежностите утврдени 
со овој законик.  

(2) Претседателот и членовите на изборните органи 
и изборната администрација, имаат право на надомес-
ток што се утврдува со акт на Државната изборна ко-
мисија. 

 
3. Неспојливост на функцијата член на изборен 

орган 
 

Член 20 
Ако претседателот, член на изборен орган, секрета-

рот, како и нивен заменик, прифати кандидатура за 
претседател на Републиката, пратеник, член на совет и 
градоначалник, функцијата на претседател, член, сек-
ретар, односно заменик во изборните органи му прес-
танува. 

 
4. Принцип на соодветна и правична и полова 

застапеност во изборните органи 
 

Член 21 
(1) При изборот на членовите на Државната избор-

на комисија се применува принципот на соодветна и 
правична застапеност.  

(2) При изборот на членовите на општинските из-
борни комисии односно Изборната комисија на градот 
Скопје и избирачките одбори, во општините во кои жи-
веат најмалку 20% од граѓаните припадници на други-
те заедници се одразува принципот на соодветна и пра-
вична застапеност на сите заедници.  

(3) Во составот на изборните органи секој пол ќе 
биде застапен со најмалку 30%.  

(4) За спроведување на ставовите (1), (2) и (3) на 
овој член Државната изборна комисија со акт го ут-
врдува составот на членовите на општинските изборни 
комисии, односно Изборната комисија на градот Скоп-
је и избирачките одбори. 

(5) Одлуките за именување на членовите на оп-
штинските изборни комисии односно Изборната коми-
сија на градот Скопје се објавуваат во “Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
5. Предлагање на претставник на подносителот 

на листата 
 

Член 22 
(1) Секој подносител на листа на кандидатите за из-

бор на претседател на Републиката, пратеници, члено-
ви на совет и градоначалник има право да определи 
претставник и негов заменик кои ќе ја следат работата 
во изборните органи од започнувањето на изборите се 
до утврдувањето и објавувањето на резултатите. 

(2) Секој подносител на листа на кандидати за из-
бор на претседател на Републиката или пратеници за 
гласањето во изборните единици во Европа и Африка, 
Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија  опре-
делува овластен преставник и негов заменик во Репуб-
лика Македонија  кои ќе ја следат работата на изборни-
те органи од започнувањето  на изборите се до утврду-
вањето и објавувањето на конечните резултати.  

(3) Овластен претставник и негов заменик пред из-
борните органи од ставовите  (1) и (2) на овој член не 
може да биде лице утврдено за кандидат. 

(4) Подносителот на листата на претставникот му 
издава овластување и за тоа ги известува изборните ор-
гани најдоцна  два дена пред денот на изборите. 

(5) Претставникот на подносителот на листата на 
седницата на изборните органи, може да предупреди за 
неправилности во нивната работа, а доколку не биде 
прифатено предупредувањето, може да побара тоа да 
биде внесено во записникот. 

(6) Овластениот претставник на подносителот на 
листата е должен да носи беџ со бројот на избирачкото 
место за кое е овластен да врши набљудување.“ 

(7) Овластениот претставник на подносителот на 
листата има право на седница на изборен орган да по-
бара и да изврши целосен увид во целокупната доку-
ментација на изборниот орган. 

 
6. Начин на работа на изборните органи 

 
Член 23 

(1) Изборните органи можат да работат и да одлу-
чуваат ако на седниците присуствуваат мнозинство од 
членовите, а одлуките ги донесуваат со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови. 

(2) Во случај на отсуство на член на општинската 
изборна комисија односно Изборната комисија на гра-
дот Скопје или на член на избирачкиот одбор, во рабо-
тата на седниците учествуваат нивните заменици. 

(3) При спроведувањето на изборите во работата на 
општинските изборни комисии односно Изборната ко-
мисија на градот Скопје и избирачките одбори, во оп-
штините во кои 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 збору-
ваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина. 
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Член 24 
Работата на изборните органи е јавна и право да 

присуствуваат на работата на изборните органи имаат 
овластените претставници на подносителите на листи и 
акредитираните набљудувачи. 

 

7. Поддршка на работата на изборните органи 

 
Член 25 

(1) Собранието, Министерството за правда, Минис-
терството за внатрешни работи, Државниот завод за 
статистика и Службата за општи и заеднички работи на 
Владата и нивните подрачни единици како и општини-
те и градот Скопје, се должни на органите за спроведу-

вање на изборите да им обезбедат технички, просторни 
и други услови за работа. 

(2) За вршење на работите од ставот (1) на овој 
член, на органите им се обезбедуваат средства од Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
8. ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

8.1. Состав на Државната изборна комисија 
 

Член 26 
(1) Државната изборна комисија е составена од 

претседател, потпретседател и пет члена. 
(2) Претседателот и потпретседателот се членови на 

Државната изборна комисија. 
(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на 

Државната изборна комисија функцијата ја вршат про-
фесионално, со право на повторен избор.  

(4) Претседателот, потпретседателот и членовите на 
Државната изборна комисија се избираат во рок од 60 
дена од денот на одржувањето на конститутивната сед-
ница на Собранието на Република Македонија за време 

од четири години. 
(5) Државната изборна комисија има генерален сек-

ретар и негов заменик. 
(6) Државната изборна комисија има својство на 

правно лице. 
(7) Средствата за работа на Државната изборна ко-

мисија се обезбедуваат од Буџетот на Република Маке-

донија. 
(8) По правило седницата на Државната изборна ко-

мисија ја свикува и со неа раководи претседателот на 
Државната изборна комисија.  

(9) Во случај на отсуство или спреченост на претсе-
дателот на Државната изборна комисија, седницата на 
Државната изборна комисија ја свикува и со неа рако-

води потпредседателот на Државната изборна коми-
сија. 

(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница 
и на предлог на член на Државната изборна комисија, 
ако предлогот е поддржан од мнозинството од вкупни-
от број на членови на Државната изборна комисија. 

 

Избор на составот на Државната изборна комисија 
 

Член 27 
(1) За претседател, потпретседател и членови на 

Државната изборна комисија може да биде избрано ли-
це кое ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија со по-

стојано место на живеење во Република Македонија, 

- да е дипломиран правник со најмалку осум години 

работно искуство  како правник. 

- да не е член на орган на политичка партија. 

(2) Собранието го огласува изборот на претседате-

лот и членовите на Државната изборна комисија во 

“Службен весник на Република Македонија” и во днев-

ниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-

нија”.  

(3) Комисијата за прашања на изборите и именува-

њата на Собранието подготвува предлог на листа од 

пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.  

(4) Од кандидатите на предлогот на листата поли-

тичките партии во опозиција предлагаат претседател и 

двајца членови на Државната изборна комисија, a пар-

тиите на власт предлагаат потпретседател и тројца чле-

нови на Државната изборна комисија.  

(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на 

Државната изборна комисија ги избира Собранието со 

двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 

пратеници.  

(6) На претседателот, потпретседателот и членовите 

на Државната изборна комисија од денот на изборот, 

работниот однос им мирува. 

 

Престанок на функцијата во Државната изборна 

комисија пред истекот на мандатот 

 

Член 28 

(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот 

и член на Државната изборна комисија им престанува 

пред истекот на мандатот: 

- ако престане еден од условите утврдени во членот 

27 став (1) на овој законик, 

- на нивно лично барање, 

- поради нестручно и несовесно вршење на функци-

јата, 

- поради исполнување услови за старосна пензија 

утврдени со закон, 

- поради смрт и 

- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна 

затвор од над шест месеца. 

(2) Државната изборна комисија со двотретинско 

мнозинство гласови од вкупниот број членови може да 

даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и 

именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин 

член поради нестручно и несовесно вршење на фун-

кцијата. 

 

Рок за предлагање на претседател, потпретседател и 

членови на Државната изборна комисија 

 

Член 29 

(1) Претседателот на Собранието ги известува по-

литичките партии од членот 27 став (4) на овој законик 

во рок од три дена од денот на приемот на известува-

њето да му достават предлог за претседател и двајца 

членови, односно потпретседател и членови и тројца 

членови на Државната изборна комисија.  
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(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги 

достават имињата на претседателот, потпретседателот  

и членововите на Државната изборна комисија во ро-

кот определен во ставот (1) од овој член, претседателот 

потпретседателот  и членововите на Државната избор-

на комисија ги предлага Комисијата за прашања на из-

борите и именувањата на Собранието. 

 

8.2. Стручна служба на Државната изборна 

комисија 

 

Член 30 

(1) Државната изборна комисија именува генерален 

секретар и негов заменик од редот на дипломирани 

правници за време од пет години.  

(2) Генералниот секретар не влегува во составот на 

Државната изборна комисија и нема право на глас.  

(3) Генералниот секретар својата работа ја врши 

професионално.  

(4) За вршење на стручно – административните и 

организационо – технички работи на Државната избор-

на комисија, се формира стручна служба на Државната 

изборна комисија.  

(5) Со стручната служба раководи генералниот сек-

ретар на Државната изборна комисија.  

(6) Генералниот секретар и вработените во стручна-

та служба на Државната изборна комисија имаат статус 

на државни службеници. 

 

8.3. Надлежности на Државната изборна комисија 

 

Член 31 

(1) Државната изборна комисија се грижи за зако-

нитоста во подготовката и спроведување на изборите 

во согласност со овој законик и врши надзор над рабо-

тата на изборните органи. 

(2) Државната изборна комисија: 

1) бара податоци од надлежните органи за вработе-

ните во државната, општинската и администрацијата 

на градот Скопје, како и за јавната администрација и го 

именува составот на општинските изборни комисии и 

Изборната комисија на градот Скопје; 

2) дава упатства, појаснувања и препораки за при-

мената на одредбите на овој законик и други закони 

кои се однесуваат на прашањата поврзани со изборите; 

3) го разрешува секој член на изборен орган во слу-

чај на против законско работење; 

4) ја контролира законитоста во работата на избор-

ните органи и презема мерки кога е констатирана пов-

реда на законитоста во подготовките, постапката на 

кандидирањето, спроведувањето и утврдувањето на ре-

зултатите на изборите, како и во спроведување на упат-

ствата и препораките дадени од неа; 

5) ги потврдува и објавува листите на кандидати за 

избор на претседател и за избор на пратеници и со 

ждрепка го утврдува нивниот редослед; 

5а) со ждрепка го утврдува редоследот на единстве-

ната листа на кандидати за членови на совет односно 

градоначалник. 

6) донесува програма и востановува стандарди за 

задолжителна едукација на сите изборни органи и ја 

координира истата; 

7) врши задолжителна едукација на членовите на 

општинските изборни комисии односно Изборната ко-

мисија на градот Скопје пред секои избори и им издава 

уверенија на начин и во рокови пропишани со програ-

мата; 

8) го пропишува образецот на уверенијата за посе-

тување на обуката на членовите на изборните органи; 

9) определува единствени стандарди за изборниот 

материјал, се грижи за негово обезбедување и го про-

пишува видот на средството со кој се обележуваат и 

проверуваат лицата кои гласале (УВ ламби, спреј и гра-

фитно перниче); 

10) пропишува обрасци за спроведување на избори-

те и обрасци за собирање на потписи од избирачи и 

пратеници за предлагање на кандидати и ги објавува во 

“Службен весник на Република Македонија”; 

11) го определува начинот на ракување и чување на 

изборниот материјал; 

12) ги утврдува квалитетот, формата, големината, 

бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња; 

13) го организира печатењето на гласачките ливчи-

ња и листите на кандидати и набавка на системот за 

идентификација на избирачот; 

14) го предава, прима и чува изборниот материјал 

од и на општинските изборни комисии односно Избор-

ната комисија на градот Скопје; 

14а) Го чува изборниот материјал од изборите за 

претседател на Републиката, за пратеници во Собрани-

ето на Република Македонија и референдум на држав-

но ниво. 

15) ја информира и едуцира јавноста за начинот на 

гласање и за остварување на избирачкото право; 

16) донесува кодекс за правилата за набљудување 

на изборите на домашни и странски набљудувачи во 

согласност со меѓународните стандарди и им обезбеду-

ва исправи за идентификација; 

17) врши контрола на гласачките места на денот на 

спроведувањето на изборите каде што се пријавени 

неправилности при гласањето; 

18) ги потврдува со решение усвоените листи на 

кандидати или ги отфрла доколку не се составени сог-

ласно со одредбите на овој законик; 

19) донесува правилник со кој се утврдуваат крите-

риумите за начинот и постапката за изборот и разрешу-

вање на претседателот, неговиот заменик, членовите и 

нивните заменици во изборните органи; 

20) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето 

за листите на кандидати на ниво на изборна единица; 

21) ги објавува првичните резултати од спроведени-

те избори за претседател на Републиката, за пратеници, 

за советници и за градоначалник врз основа на подато-

ците од записниците од изборните органи; 

22) ги објавува конечните резултати од спроведени-

те избори; 

23) издава уверенија на кандидатот избран за прет-

седател на Републиката и кандидатите избрани за пра-

теници; 
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24) донесува правилник и упатство за надоместок 

на членовите на изборните органи и изборната адми-

нистрација, врз основа на бројот на избирачи, видот, 

сложеноста како и обемот на работите и времетраење-

то за нивното извршување; 

25) до Собранието поднесува извештај за спроведе-

ните избори во рок од 45 дена од денот на објавување 

на конечните резултатити од изборите на ниво на оп-

штина, градот Скопје, односно изборна единица каде 

што се врши изборот и финансиски преглед и го обја-

вува на својата интернет страница; 

26) врши распределба на надоместокот на трошоци-

те на избраните кандидати по доставениот финансиски 

извештај и го објавува на својата интернет страница; 

27) го донесува актот за организација и системати-

зација на стручната служба на Државната изборна ко-

мисија во рамките на која се организира и систематизи-

ра правна служба и формира помошни тела; 

28) ги објавува во дневниот печат описите на изби-

рачките места; 

29) врши евиденција на избирачкото право и се гри-

жи за заштитата на личните податоци на граѓаните сод-

ржани во Избирачкиот список; 

30) врши проверка на интегритетот на базата на по-

датоци на Избирачкиот список; 

31) го потпишува Избирачкиот список, односно из-

водите од Избирачкиот список на кои се гласа најдоцна 

15 дена пред денот на одржувањето на изборите; 

32) остварува контакти со меѓународните асоција-

ции и организации кои имаат овластување да ги набљу-

дуваат изборите, односно референдум на државно 

ниво, за прашања во врска со Избирачкиот список; 

33) доставува податоци на јавните гласила за бројот 

на избирачите запишани во потпишаниот Избирачки 

список, односно изводите; 

34) донесува Деловник со кој го уредува начинот на 

работата и одлучувањето на членовите на Државната 

изборна комисија;  

35) одлучува по приговори врз основа на увид во 

изборниот материјал и други докази; 

36) во соработка со Министерството за внатрешни 

работи донесува правилник за начинот на постапување 

на полицијата за време на спроведување на изборите;  

37) донесува упатство за решавање по приговори и 

жалби;  

38) го следи започнувањето и завршувањето на из-

борната кампања и презема мерки предвидени со овој 

законик;  

39) го пропишува образецот за пријава за гласање 

во ДКП, односно конзуларните канцеларии;  

40) ги формира избирачките одбори за гласање во 

ДКП, односно конзуларните канцеларии и избирачки 

одбор за гласање на членовите на избирачките одбори 

во ДКП, односно конзуларните канцеларии;  

40-а) донесува Упатство за организирање на гласа-

њето на членовите на избирачките одбори во ДКП, од-

носно конзуларните канцеларии;  

41) го предава и го прима изборниот материјал на и 

од избирачките одбори за гласање во ДКП, односно 

конзуларните канцеларии, преку Министерството за 

надворешни работи;  

42) ги сумира и утврдува резултатите од гласањето 

за листата на кандидат за избор на тројца пратеници, 

по еден од изборната единица за територијата во Евро-

па и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австра-

лија и Азија; 

43) пополнува и доставува статистички податоци за 

потребите на Државниот завод за статистика на Репуб-

лика Македонија; 

43-а) јавно ги објавува ценовниците на радиодифу-

зерите и печатените медиуми на својата интернет стра-

ница; 

43-б) за своите седници води записници и усвоени-

те записници ги објавува на својата веб страница во 

рок од 48 часа од денот на усвојувањето;   

44) врши и други работи утврдени со овој законик. 

(3) Државната изборна комисија покренува иници-

јатива за дисциплинска постапка, поведува прекршоч-

на постапка, или поднесува кривична пријава до над-

лежниот орган, при постоење на основи на сомнение 

дека е сторена повреда на одредбите на овој законик.  

(4) Обрасците и целокупниот изборен материјал за 

општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборува-

ат службен јазик различен од македонскиот јазик, се 

печатат на македонски јазик и неговото кирилско пис-

мо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните во таа општина.  

(5) Обрасците и целокупниот изборен материјал за 

изборните единици број 7, 8 и 9 од овој законик, во кои 

најмалку 20% од запишаните гласачи во избирачкиот 

список за таа изборна единица зборуваат службен јазик 

различен од македонскиот јазик, се печатат на маке-

донски јазик и неговото кирилско писмо и на службе-

ниот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% 

од запишаните гласачи во избирачкиот список за таа 

изборна единица. 

(6) Право да присуствуваат при работата и одлучу-

вањето на Државната изборна комисија имаат овласте-

ните претставници на подносителите на листи, по чии 

приговори се одлучува. 

 

Член 32 

(1) Државната изборна комисија во рок од три дена 

од денот на распишувањето на изборите доставува ба-

рање до органот на државната управа надлежен за во-

дење евиденција на државни и јавни службеници и 

надлежните органи за доставување на податоци за вра-

ботените во државната и општинската администрација, 

администрацијата на градот Скопје, како и јавната ад-

министрација, систематизирани по општини според ад-

ресата на местото на живеење.  

(2) Органите од ставот (1) на овој член податоците 

до Државната изборна комисија ги доставуваат во рок 

од пет дена од денот на добиеното барање. 
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9. ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

9.1. Избор и состав на општинска изборна комисија 

 

Член 33 

(1) Општински изборни комисии се формираат во: 

Општините со седиште во град 
Општините со седиште 

во село 
Општини во градот Скопје 

1) општина Берово 34) општина Арачиново 71) општина Аеродром 

2) општина Битола 35) општина Босилово 72) општина Бутел 

3) општина Богданци 36) општина Брвеница 73) општина Гази Баба 

4) општина Валандово 37) општина Василево 74) општина Ѓорче Петров 

5) општина Велес 38) општина Вевчани 75) општина Карпош 

6) општина Виница 39) општина Врапчиште 76) општина Кисела Вода 

7) општина Гевгелија 40) општина Градско 77) општина Сарај 

8) општина Гостивар 41) општина Дебарца 78) општина Центар 

9) општина Дебар 42) општина Дојран 79) општина Чаир 

10) општина Делчево 43) општина Долнени 80) општина Шуто Оризари 

11) општина Демир Капија 44) општина Желино 81) градот Скопје изборна 

12) општина Демир Хисар 45) општина Зелениково (оваа комисија се формира само за 

13) општина Кавадарци 46) општина Зрновци спроведување на избори за 

14) општина Кичево 47) општина Илинден градоначалник и членови на 

15) општина Кочани 48) општина Јегуновце Советот на градот Скопје) 

16) општина Кратово 49) општина Боговиње  

17) општина Крива Паланка 50) општина Карбинци  

18) општина Крушево 51) општина Конче  

19) општина Куманово 52) општина Кривогаштани  

20)општина Македонска Каменица 53) општина Липково  

21) општина Македонски Брод 54) општина Лозово  

22) општина Неготино 55) општина Маврово и 

Ростуша 

 

23) општина Охрид 56) општина Могила  

24) општина Пехчево 57) општина Новаци  

25) општина Прилеп 58) општина Ново Село  

26) општина Пробиштип 59) општина Петровец  

27) општина Радовиш 60) општина Пласница  

28) општина Ресен 61) општина Ранковце  

29) општина Свети Николе 62) општина Росоман  

30) општина Струга 63) општина  Сопиште  

31) општина Струмица 64) општина Старо 

Нагоричане 

 

32) општина Тетово 65) општина Студеничани  

33) општина Штип 66) општина Теарце  

 67) општина Центар Жупа  

 68) општина Чашка  

 69)општина Чешиново 

Облешево 

 

 70) општина Чучер - 

Сандево 
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 (2) Општинските изборни комисии се со седиште 
во општините утврдени во ставот (1) на овој член и се 
надлежни за спроведување на изборните дејствија во 
изборните единици и избирачките места определени со 
овој законик. 

 
Член 34 

(1) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје е составена од претсе-
дател и четири члена. 

(2) Претседателот и членовите од став (1) на овој 
член имаат заменици. 

(3) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје има секретар и негов 
заменик кој ги именува претседателот на општинската 
изборна комисија од редот на дипломираните правни-
ци за време од пет години. 

(4) Претседателите на општинските изборни коми-
сии односно Изборната комисија на градот Скопје и 
нивните заменици, четири члена и нивните заменици 
се избираат од вработените во државната, општинската 
и администрацијата на градот Скопје, со високо обра-
зование по случаен избор за време од пет години. 

(5) Секретарот и неговиот заменик од ставот (3) на 
овој член ги извршуваат стручно – административните 
и организационо – техничките работи на општинската 
изборна комисија. 

 
Член 35 

(1) Државната изборна комисија во рок од пет дена 
од денот на добивањето на податоците во согласност 
со членот 32 од овој законик ги формира општинските 
изборни комисии односно Изборната комисија на гра-
дот Скопје. Одлуките со кои се формираат општински-
те изборни комисии односно Изборната комисија на 
градот Скопје се објавуваат во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”.  

(2) Начинот и постапката за именување на претсе-
дателот, неговиот заменик, членовите и нивните заме-
ници на општинските изборни комисии односно Из-
борната комисија на градот Скопје се уредуваат со акт 
на Државната изборна комисија.  

(3) Начинот и постапката за утврдување на одго-
ворноста за незаконито работење на претседателот, не-
говиот заменик, членовите и нивните заменици на оп-
штинските изборни комисии односно Изборната коми-
сија на градот Скопје се уредуваат со Законот за 
државните службеници. 

 
Член 36 

Претседателот и членовите на општинската избор-
на комисија односно Изборната комисија на градот 
Скопје и нивните заменици, по правило имаат живеа-
лиште на подрачјето на општината за која е формирана 
општинската изборна комисија. 

 
9.2.Надлежност на општинската  изборна комисија 

и Изборната комисија на градот Скопје 
 

Член 37 
(1) Општинската изборна комисија и Изборната ко-

мисија на градот Скопје се грижи за законитоста во 
подготовката и спроведувањето на изборите во соглас-
ност со овој законик и врши надзор на работата на из-
бирачките одбори. 

(2) Општинската изборна комисија и Изборната ко-
мисија на градот Скопје: 

1) го именува составот на избирачките одбори со 
решение и со депонирани потписи на членовите го дос-
тавува до Државната изборна комисија; 

2) ги разрешува членовите на избирачкиот одбор во 
случај на нивно противзаконско работење пред денот 
на изборите и на денот на изборите; 

3) дава упатство за работење на избирачките од-
бори; 

4) ги огласува утврдените листи за кандидати; 
5) ја организира и спроведува едукацијата на члено-

вите на избирачките одбори според планот и програма-
та на Државната изборна комисија пред секои избори и 
им издава уверенија за завршена обука; 

6) презема технички подготовки за спроведување 
на изборите според упатствата и инструкциите на 
Државната изборна комисија; 

7) ја контролира законитоста на работењето на из-
бирачките одбори и интервенира во случаите кога е 
констатирана повреда на законитоста во подготовките, 
кандидирањето и спроведувањето и утврдувањето на 
резултатите на изборите, како и на упатствата и препо-
раките дадени од неа; 

8) изготвува извештај и го доставува до Државната 
изборна комисија; 

9) ги информира граѓаните за местото на гласање; 
10) ги евидентира и потврдува овластените прет-

ставници за следење на работата на општинската из-
борна комисија и на избирачките одбори и им издава 
беџови со бројот на избирачкото место на овластените 
преставници кои ќе ја следат работата на избирачките 
одбори; 

11) ги предава и собира изборните материјали на и 
од избирачките одбори на начин утврден со овој зако-
ник; 

12) по спроведените избори за претседател на Ре-
публиката ги сумира резултатите од гласањето на лис-
тата на кандидати, составува записник и заедно со це-
локупниот изборен материјал го доставува до Држав-
ната изборна комисија веднаш, а најдоцна до 12 часа 
од завршување на гласањето; 

13) пополнува и доставува статистички податоци за 
потребите на Државниот завод за статистика; 

14) по спроведувањето на изборите за пратеници во 
Собранието, врз основа на записниците од избирачките 
места, ги сумира резултатите според изборните едини-
ци за избирачките места за кои е таа надлежна и според 
нивната припадност на изборната единица;  

15) во рок од пет часа од приемот на целокупниот 
изборен материјал од избирачките одбори ги сумира 
резултатите од гласањето за листата на кандидати од 
избирачките места за кои е надлежна, составува запис-
ници и истите и ги предава на Државната изборна ко-
мисија;  

16) одлучува по приговори во согласност со овој за-
коник;  

17) обезбедува доказни материјали при одлучување 
по правните лекови. 

(3) При спроведување на локалните избори, Избор-
ната комисија на градот Скопје ги врши надлежностите 
утврдени во ставот (2) на овој член, освен надлежнос-
тите утврдени во точките 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 и 14.  

(4) При спроведувањето на локалните избори пок-
рај надлежностите утврдени во ставовите (1) и (2) на 
овој член општинската изборна комисија и Изборната 
комисија на градот Скопје: 

1) утврдува дали предложените листи на кандидати 
за избор на членови на совет и листата на кандидат за 
градоначалник се поднесени во согласност со овој за-
коник; 

2) ги потврдува листите на предложените канди-
дати; 

3) го чува изборниот материјал од локалните из-
бори; 

4) ги утврдува резултатите од гласањето во општи-
ната и градот Скопје и на избраните кандидати за чле-
нови на советот, односно на избраниот градоначалник, 
им издава уверение за изборот веднаш по конечноста 
на изборите и 

5) врши и други работи утврдени со овој законик. 
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10. ИЗБИРАЧКИ ОДБОР 
 

10.1. Избор и состав на избирачки одбор 
 

Член 38 
(1) Избирачки одбор се формира за секое избирачко 

место. 
(2) Избирачките одбори се составени од претседа-

тел и четири члена. 
(3) Претседателот и членовите имаат заменици.  
(4) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот 

заменик се избираат од редот на вработените во држав-
ната, јавната, општинската и администрацијата на гра-
дот Скопје, со високо образование, два члена и нивни 
заменици се избираат од редот на вработените во 
државната, јавната, општинската и администрацијата 
на градот Скопје со најмалку средно образование по 
случаен избор за време од четири години.  

(5) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот за-
меник се именува на предлог на политичките партии во 
опозиција кои на последните избори за пратеници ос-
воиле најмногу гласови.  

(6) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот за-
меник се именува на предлог на политичките партии на 
власт кои на последните избори за пратеници освоиле 
најмногу гласови.  

(7) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на 
овој член предлозите за членови на избирачки одбори и 
нивните заменици ги доставуваат до општинската из-
борна комисија во рок од пет дена од денот на добива-
њето на известување од општинската изборна коми-
сија.  

(8) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на 
овој член за секои избори доставуваат нови предлози за 
членови на избирачки одбори и нивните заменици. 

(9) Ако политичките партии не го достават предло-
гот во рокот утврден во ставот (7) од овој член имену-
вањето на членовите го врши општинската изборна ко-
мисија во согласност со ставот (4) на овој член. 

 
Член 38-а 

(1) Гласањето во ДКП го спроведува избирачки од-
бор составен од претседател и четири члена. 

(2) Претседателот и членовите имаат заменици. 
(3) Претседателот се избира од редот на диплома-

тите, вработени во соодветното ДКП, по случаен избор 
за време од четири години. 

(4) Заменикот на претседателот, два члена и нивни-
те заменици се избираaт од редот на вработените во 
државната, јавната, општинската и администрацијата 
на градот Скопје по случаен избор за време од четири 
години. 

(5) Другите членови и нивните заменици се избира-
ат согласно со членот 38 од овој закон. 

 
Член 38-б 

За гласање на членовите на избирачките одбори за 
гласање во ДКП, односно конзуларните канцелари сос-
тавот на избирачкиот одбор за гласање во ДИК  е иден-
тичен со составот на избирачките одбори за гласање во 
Република Македонија кој се формира согласно со чле-
нот 38 од овој закон. 

 
Член 39 

(1) Државната изборна комисија во рок од три дена 
од денот на формирањето на општинската изборна ко-
мисија односно Изборната комисија на градот Скопје 
доставува податоци до општинската изборна комисија 
во согласност со членот 32 од овој законик заради фор-
мирање на избирачките одбори.  

(2) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје во рок од пет дена од 
денот на добивањето на податоците од ставот (1) на 

овој член ги формира избирачките одбори за избирач-
ките места што се во нејзина надлежност.  

(3) Начинот и постапката за именување на претсе-
дателот, неговиот заменик, членовите и нивните заме-
ници во избирачките одбори се уредува со акт на 
Државната изборна комисија.  

(4) Начинот и постапката за утврдување на одго-
ворноста за незаконито работење на претседателот, не-
говиот заменик, членовите и нивните заменици во из-
бирачките одбори се уредуваат со Законот за државни-
те службеници и Законот за работните односи. 

 
10.2. Надлежност на избирачкиот одбор 

 
Член 40 

(1) Избирачкиот одбор се грижи за законито спро-
ведување на изборите. 

(2) Избирачкиот одбор: 
1) непосредно го спроведува гласањето на гласач-

кото место; 
2) обезбедува правилност и тајност на гласањето; 
3) обезбедува слободно и мирно одржување на гла-

сањето; 
4) го утврдува и сумира резултатот од гласањето на 

гласачкото место; 
5) резултатите од гласањето ги објавува на самото 

место каде што се спроведувало гласањето и  
6) изготвува извештај и води дневник за својата ра-

бота и ги доставува до општинската изборна комисија 
односно Изборната комисија на градот Скопје. 

(3) Избирачкиот одбор составува записник за рабо-
та и за сумирање на резултатите на единствен образец 
пропишан и потврден со печат од Државната изборна 
комисија и заедно со изборниот материјал го доставува 
до општинската изборна комисија односно Изборната 
комисија на градот Скопје. 

(4) Во случаите на грешка при пополнување на за-
писникот избирачкиот одбор постапува согласно со 
упатството на Државната изборна комисија.  

(5) Избирачкиот одбор работите од својата надлеж-
ност ги врши во согласност со овој законик и упатства-
та од Државната изборна комисија.   

(6) Избирачките одбори за гласање во ДКП односно 
конзуларните канцеларии ги извршуваат работите сог-
ласно со надлежностите утврдени во овој член. 

 
IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО 

 
1. Водење на Избирачкиот список 

 
Член 41 

(1) Избирачкиот список го води Државната изборна 
комисија.  

(2) Избирачкиот список се води според Регистарот 
на државјаните во вид на регистар на избирачи со авто-
матска обработка на податоците на магнетен медиум.  

(3) Личните податоци на граѓаните во Избирачкиот 
список се запишуваат на јазиците и писмата на кои се 
водат податоците во изворните евиденции, во соглас-
ност со закон.  

(4) Во Избирачкиот список се запишуваат сите гра-
ѓани со наполнети 18 години живот кои имаат живеа-
лиште на територијата на Република Македонија, а кои 
имаат важечка лична карта или патна исправа.  

(5) Во Избирачкиот список се запишуваат и сите 
државјани на Република Македонија кои се на привре-
мена работа или престој во странство, со живеалиште 
на територијата на Република Македонија и со важечка 
патна исправа. Овие лица се запишуваат според нивно-
то последно живеалиште во Република Македонија 
пред заминувањето во странство.  
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(6) Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓа-
ните на кои со правосилна судска одлука им е одземена 
деловната способност.  

(7) Во Избирачкиот список граѓаните се запишуваат 
според општината на чие подрачје имаат живеалиште.  

(8) Од Избирачкиот список се изготвуваат изводи 
за секоја изборна единица, општина и избирачко место.  

(9) За изборите што истовремено се спроведуваат, 
се издаваат толку потпишани изводи од Избирачкиот 
список за секое избирачко место колку што има видови 
избори, односно изборни кругови.  

(10) Содржината на Избирачкиот список, односно 
изводите на денот на изборите (прв круг) не можат да 
се менуваат до завршувањето на изборите.  

(11) Средствата за ажурирање и изготвување на Из-
бирачкиот список се обезбедуваат од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 42 

(1) Државната изборна комисија врши запишување, 
дополнување и бришење во Избирачкиот список по 
службена должност врз основа на податоци од матич-
ните книги, евиденцијата за живеалиште и за државјан-
ството на Република Македонија, други службени еви-
денции и со непосредно проверување.  

(2) Државната изборна комисија врши запишување, 
дополнување и бришење во Избирачкиот список и по 
барање на граѓани, а врз основа на лична карта и патна 
исправа.  

(3) Државната изборна комисија врши бришење во 
Избирачкиот список на починато лице или лице кои по 
било кој основ го загубило избирачкото право по бара-
ње на политичка партија со доставување на податоци 
за починатото лице или кое по било кој основ го загу-
било избирачкото право, врз основа на предходна про-
верка во податоците од матичните книги, евиденцијата 
на живеалиште и за државјанство на Република Маке-
донија, други службени евиденции и со непосредно 
проверување.  

(4) Запишувањето на државјаните на Република 
Македонија кои се на привремена работа или престој 
во странство се врши и врз основа на доставена пријава 
во ДКП, односно конзуларните канцеларии. 

 
2. Надлежност на органите за достава на податоци 

за евиденција во Избирачкиот список 
 

Член 43 
(1) Министерството за внатрешни работи до Држав-

ната изборна комисија доставува податоци за граѓа-
ните: 

- со наполнети 18 години живот на денот на избори-
те кои имаат важечка лична карта или патна исправа, 

- со наполнети 18 години живот кои починале, 
- со наполнети 18 години живот кои се доселиле 

или отселиле од определена општина, или ја промени-
ле адресата на живеење во општината, 

- со наполнети 18 години живот кои го промениле 
името или презимето, 

- со наполнети 18 години живот кои стекнале или 
го изгубиле државјанството на Република Македонија 
и 

- со наполнети 18 години живот кои се на привре-
мена работа или престој во странство. 

(2) Основните судови до Државната изборна коми-
сија доставуваат податоци за лицата на кои со правос-
илна судска одлука им е одземена деловната способ-
ност и податоци за лицата на кои им е изречена мерка-
та куќен притвор. 

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член 
се доставуваат четирипати годишно од 1 до 10 февру-
ари, од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември и од 1 до 10 
декември. Во случаите кога се распишани избори, од-

носно референдум податоците се доставуваат наредни-
от ден од денот на распишувањето на изборите, однос-
но референдум на магнетен медиум и задолжително го 
содржат единствениот матичен број на граѓанинот 
(ЕМБГ). 

 
Член 44 

(1) Органот надлежен за извршување на санкциите, 
најдоцна 30 дена пред денот определен за избори, од-
носно референдум на државно ниво доставува подато-
ци за лицата кои се во притвор или се наоѓаат на из-
држување казна затвор врз основа на евиденцијата што 
ја води овој орган до Државната изборна комисија. 

(2) Податоците се доставуваат на магнетен медиум 
и задолжително го содржат единствениот матичен број 
на граѓанинот (ЕМБГ). 

 
3. Содржина на Избирачкиот список и отпечатените 

изводи 
 

Член 45 
(1) Избирачкиот список ги содржи следниве пода-

тоци: единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ), 
презиме, име на еден од родителите и име, пол, адреса 
на живеење (општина, населено место, улица, куќен 
број, влез и стан), датум на запишување и бришење и 
датум и вид на дополнување на податоците. 

(2) Отпечатените изводи од Избирачкиот список и 
посебните изводи од Избирачкиот список, се водат по 
азбучен ред на презимето на граѓанинот и ги содржат 
следниве рубрики, односно податоци: реден број, пре-
зиме, име, пол, датум на раѓање и адреса на живеење 
(населено место, улица, куќен број, влез и стан), пот-
пис или отпечаток за избирачот. 

(3) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат 
на привремена работа или престој во странство, a дос-
тавиле пријава за гласање во ДКП, односно конзулар-
ните канцеларии, не се запишуваат во изводите од Из-
бирачкиот список на кои се гласа во Република Маке-
донија. 

(4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат 
на привремена работа или престој во странство,  a кои 
не доставиле пријава за гласање во ДКП, односно кон-
зуларните канцеларии се запишуваат во посебни изво-
ди на Избирачкиот список за гласање во Република 
Македонија. 

 
4. Печатење на посебните изводи од Избирачкиот 

список 
 

Член 46 
За спроведување на гласањето во ДКП, односно 

конзуларните канцеларии, во казнено – поправните ус-
танови и во Државната изборна комисија се изготвува-
ат посебни изводи од Избирачкиот список, и тоа: 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите 
се наоѓаат на привремена работа или престој во стран-
ство, a врз основа на пријава за гласање,  

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите 
се наоѓаат во притвор или издржување казна затвор; 

- за гласање на членовите на избирачките одбори за 
гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии. 

 
Член 47 

Посебните изводи од Избирачкиот список од чле-
нот 46 на овој законик се изготвуваат во два приме-
рока, и тоа: 

- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат 
на привремена работа или престој во странство едниот 
примерок е систематизиран според избирачкото место 
и изборната единица и во забелешка стои земјата во ко-
ја граѓанинот е на привремена работа или престој во 
странство и местото на ДКП, односно конзуларните 
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канцеларии, a вториот примерок е систематизиран спо-
ред земјата во која граѓаните се на привремена работа 
или престој во странство, местото на ДКП, односно 
конзуларните канцеларии и во забелешка стои бројот 
на избирачкото место и изборната единица,  

- за граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат 
во притвор или на издржување казна затвор, едниот 
примерок е систематизиран според избирачкото место 
или општината и во забелешката стои општината во 
која се наоѓа казнено–поправната установа, а вториот 
примерок е систематизиран според казнено–поправна-
та установа и општината каде што се наоѓа и во забе-
лешката стои бројот на избирачкото место и општината 
на која припаѓа тоа избирачко место и 

- за членовите на избирачките одбори за гласање во 
ДКП, односно конзуларните канцеларии првиот приме-
рок е систематизиран според избирачко место, општи-
на и изборна единица и во забелешката стои ДИК, а 
вториот примерок е систематизиран според ДИК, а во 
забелешката стои избирачко место, општина и изборна 
единица. 

 
5. Проверка на податоците во Избирачкиот список 

 
Член 48 

(1) Граѓанинот може во текот на целата година да 
бара да изврши увид во изводот од Избирачкиот спи-
сок во службените простории на подрачните одделени-
ја на Државната изборна комисија, ДКП, односно кон-
зуларните канцеларии како и преку Интернет.  

(2) Ако при увидот се утврди дека тој или друг гра-
ѓанин не е запишан во Избирачкиот список или се ут-
врди дека треба да се изврши запишување, дополнува-
ње или бришење на податоците, до подрачното одделе-
ние на Државната изборна комисија има право да под-
несе барање за запишување, дополнување или брише-
ње на податоците со кое приложува и соодветна доку-
ментација.  

(3) Државјаните на Република Македонија кои се на 
привремена работа или престој во странство  ако при 
увидот во ДКП, односно конзуларните канцеларии ут-
врдат дека тој или друг граѓанин не е запишан во Изби-
рачкиот список или се утврди дека треба да се изврши 
запишување, дополнување или бришење на подато-
ците, барањето за запишување, дополнување или бри-
шење на податоците со кое приложува и соодветна до-
кументација се доставуваат по електронска пошта пре-
ку ДКП, односно конзуларните канцеларии до Држав-
ната изборна комисија или дирекно до Државната из-
борна комисија. 

(4) Државната изборна комисија најдоцна во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето ќе ја прове-
ри точноста на податоците и приложените документи 
од страна на граѓанинот и ако утврди дека барањето е 
основано, со решение врз основа на веродостојна доку-
ментација ќе изврши запишување, дополнување или 
бришење на податоците во Избирачкиот список, а во 
спротивно ќе донесе решение со кое ќе го одбие бара-
њето.  

(5) Против решението на Државната изборна коми-
сија граѓанинот во рок од три дена од денот на приемот 
на решението може да поднесе тужба за поведување 
управен спор до Управниот суд.  

(6) По тужбата од ставот (5) на овој член Управни-
от суд решава во рок од три дена од денот на приемот 
на тужбата.  

(7) Правосилното решение на Управниот суд доне-
сено по тужбата е основа за запишување, промена и 
бришење на податоците во Избирачкиот список. 

(8) Државјаните на Република Македонија кои се на 
привремена работа или престој во странство тужба 
против решението на Државната изборна комисија мо-

же да поднесат по електронска пошта преку ДКП, од-
носно конзуларните канцеларии до Управниот суд или 
дирекно до Управниот суд. 

 
6. Јавен увид во Избирачкиот список 

 
Член 49 

(1) Државната изборна комисија најдоцна 15 дена 
од денот на распишувањето на изборите, Избирачкиот 
список го става на јавен увид во своите подрачни одде-
ленија и месните канцеларии со состојба на податоци 
за: 

- граѓаните со наполнети 18 години живот на денот 
на изборите (прв круг на гласање), 

- умрените лица 30 дена пред денот на распишува-
њето на изборите и 

- другите податоци од Избирачкиот список на денот 
на распишувањето на изборите. 

(2) Државната изборна комисија преку Министер-
ството за надворешни работи ги доставува до ДКП од-
носно конзуларните канцеларии посебните изводи од 
Избирачкиот список за лицата на привремена работа 
или престој во странство врз основа на евиденцијата од 
надлежен орган, за ставање на јавен увид. 

(3) Државната изборна комисија по ставањето на 
изводите од Избирачкиот список на јавен увид, преку 
јавните гласила ги известува граѓаните за местото на 
кое се врши увидот, начините преку кои се врши уви-
дот, времетраењето на увидот и можноста за запишу-
вање, дополнување или бришење на податоците од Из-
бирачкиот список.  

(4) Јавниот увид трае 20  дена.  
(5) Политичките партии во текот на јавниот увид до 

заклучувањето и потпишувањето  на  избирачкиот спи-
сок можат да направат увид  на податоците во Изби-
рачкиот список. 

 
Член 49-а 

(1) Во рок од пет дена од денот на завршувањето на 
јавниот увид Државната изборна комисија избирачкиот 
список го доставува до политичките партии. 

(2) Политичките партии во рок од пет дена од денот 
на приемот на избирачкиот список до Државната из-
борна комисија  доставуваат барање за запишување, 
дополнување или бришење на податоци. 

(3) Државната изборна комисија по поднесеното ба-
рање одлучува со решение во рок од три дена од денот 
на приемот на барањето.  

(4) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 
часа од приемот на решението. 

(5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 
часа од денот на приемот на тужбата. 

 
7. Промена на податоците во Избирачкиот список 

ставени на јавен увид 
 

Член 50 
(1) Барање за запишување, дополнување или бри-

шење на податоците во изводите на Избирачкиот спи-
сок што се ставени на јавен увид, во рокот од членот 49 
став (4) на овој законик, може да поднесе секој граѓа-
нин, ако: 

- тој или некој друг граѓанин не е запишан во Изби-
рачкиот список, 

- е запишано лице кое нема избирачко право или 
нема живеалиште на подрачјето на општината или ли-
це кое е починато и 

- личното име и адресата на лицето или личното 
име и адресата на друго лице се неправилно запишани. 
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(2) Барањето за запишување, дополнување или бри-
шење на податоците од ставот (1) на овој член се под-
несува писмено до подрачното одделение на Државна-
та изборна комисија или месната канцеларија на под-
рачјето на живеење.  

(3) Со барањето се приложуваат и потребните до-
кази. 

 
7-а Пријава и увид во Избирачкиот список 

за гласање во странство 
 

Член 50-а 
(1) Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна 

два дена од денот на распишувањето на изборите до 
Министерството за надворешни работи доставува из-
вестување за објавување на јавен повик за распишува-
ње на изборите. 

(2) Министерството за надворешни работи, веднаш, 
а најдоцна во рок од три дена од денот на добивањето 
на известувањето од став (1) на овој член е должно да 
го достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии 
заради објавување  во соодветната земја . 

(3) Известувањето од став 1 на овој член се објавува 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на ја-
зиците и писмата на заедниците наведени во преамбу-
лата на Уставот на Република Македонија и на службе-
ниот јазик на соодветната земја во најмалку еден од 
трите најтиражни национални весници, кои во прет-
ходната година имаат највисок износ на платени да-
ноци, на најмалку една четвртина од страница. 

(4) Известувањето од став (1) на овој член содржи 
податоци за видот на изборите за кои се гласа,  повик 
за јавен увид во избирачкиот список и за пријавување 
за гласање, денот на започнувањето и завршувањето на 
пријавувањето за гласање, потребните документи, како 
и појаснување кој  може да гласа и каде ќе се спроведу-
ва гласањето.  

(5) Јавниот повик во рокот утврден во ставот (1) на 
овој член се објавува и на веб-страницата на Минис-
терството за надворешни работи, Државната изборна 
комисија и ДКП, односно конзуларните канцеларии. 

(6) Барањето за запишување, дополнување или бри-
шење на податоците во посебните изводи од Избирач-
киот список за време на јавниот увид, државјаните на 
Република Македонија кои се на привремена работа 
или престој во странство можат да го поднесат по елек-
тронска пошта преку  ДКП ,односно конзуларните 
канцеларии до Државната изборна комисија или до 
Државната изборна комисија. 

(7) Во посебните изводи од Избирачкиот список се 
запишуваат државјаните на Република Македонија кои 
се на привремена работа или престој во странство со 
пријавено последно  живеалиште во Република Маке-
донија и кои поднеле пријава за гласање за престојните 
избори до ДКП, односно конзуларните канцеларии на 
Република Македонија во соодветната земја.  

(8) Од денот на распишувањето на изборите до зав-
ршувањето на јавниот увид државјаните на Република 
Македонија од став (7) на овој член  можат да достават 
пријава своерачно потпишана  или испратена по елек-
тронска пошта со која се пријавуваат за гласање на 
престојните избори.   

(9) На изборите за избор на претседател и пратени-
ци можат да гласаат државјаните на Република Маке-
донија кои се на привремена работа или престој во 
странство кои доставиле пријава за гласање и  се запи-
шани во посебните изводи од Избирачкиот список.   

(10) Барањето од ставот (6) и пријавата од ставот 
(8) на овој член, ДКП, односно конзуларните канцела-
рии веднаш, а најдоцна во рок од два дена по завршу-
вањето на јавниот увид, ги доставува по електронска 
пошта до Министерството за надворешни работи, а 

Министерството за надворешни работи веднаш а нај-
доцна во рок од 24 часа од денот на приемот на истите 
ги доставува до Државната изборна комисија. 

 
Член 51 

(1) Државната изборна комисија по барањата и при-
јавите на граѓаните од членот 50 и членот 50-а на овој 
законик е должен да одлучи со решение во рок од 24 
часа од денот на приемот на барањето и ако утврди де-
ка барањето е основано со решение ќе изврши запишу-
вање, дополнување или бришење на податоците во Из-
бирачкиот список, а во спротивно ќе донесе решение 
со кое ќе го одбие барањето.  

(2) Против решението од ставот (1) на овој член 
граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението 
може да поднесе тужба до Управниот суд.  

(3) По тужбата од ставот (2) на овој член Управни-
от суд решава во рок од 24 часа по приемот на тужбата.  

(4) Правосилното решение на Управниот суд доне-
сено по тужбата за запишување, промена и бришење е 
составен дел на потпишаниот Избирачки список од 
страна на Државната изборна комисија. 

 
8. Заклучување и потпишување на избирачкиот 

список 
 

Член 52 
Државната изборна комисија Избирачкиот список 

во кој се извршени сите промени кои произлегле од 
јавниот увид, отпечатен во вид на изводи, го заклучува 
најдоцна 15 дена по завршениот јавен увид. 

 
Член 53 

(1) Избирачкиот список, односно изводот се заклу-
чува со назначување на: бројот на страниците кои ги 
има тој список, односно изводот, бројот на запишаните 
избирачи (означени со број и букви), критичен момент 
на податоците утврдени во членот 49 став (1) на овој 
законик, датум на заклучувањето, потпис на овластено 
лице и печат.   

(2) Заклучениот Избирачки список ги содржи и по-
датоците за граѓаните чии барања за бришење, запишу-
вање или промена на податоците од Избирачкиот спи-
сок се позитивно решени од страна на Државната из-
борна комисија и Управниот суд.  

  
Членот 54 е избришан 
 

9. Заштита на податоците во Избирачкиот список 
 

Член 55 
(1) Личните податоци содржани во Избирачкиот 

список се заштитени во согласност со закон и не смеат 
да се употребуваат за ниедна друга цел, освен за оства-
рување на избирачкото право на граѓаните во соглас-
ност со овој законик.   

(2) На регистрираните политички партии и на неза-
висните кандидати, при учество на избори, Државната 
изборна комисија по претходно писмено барање им да-
ва во печатена форма или електронски облик на ЦД-
РОМ податоци од потпишаниот или претходно подгот-
вен извод од Избирачкиот список за секое избирачко 
место во кои се содржани податоците од членот 45 став 
(2) на овој законик во рок од десет дена и изводите од 
Избирачкиот список за гласање во ДКП односно конзу-
ларните канцеларии.   

(3) Подносителите на барањето ги сносат реалните 
трошоци за изработка на податоците од Избирачкиот 
список во печатена или електронска форма.  

(4) Регистрираните политички партии, коалициите 
и независните кандидати, односно овластените прет-
ставници и нивните заменици на подносителите на 
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листа на кандидати не можат да ги користат избирач-
ките списоци на денот на изборите за евидентирање на 
лицата кои гласале. 

 
Член 56 

Овластениот службеник или кое било друго лице, 
тело или орган кој е запознат со личните податоци сод-
ржани во Избирачкиот список е должен да ги чува и 
заштитува во согласност со членот 55 од овој законик. 

 
V. КАНДИДИРАЊЕ 

 
1. Предлагање на кандидати 

 
Член 57 

(1) Предлагањето на кандидати за избор на претсе-
дател на Републиката, кандидати за пратеници, канди-
дати за членови на совет и за градоначалник се врши со 
поднесување на листа на кандидат за претседател на 
Републиката, листа на кандидати за пратеници, листа 
на кандидати за членови на совет, односно листа на 
кандидат за градоначалник.  

(2) Кандидат за претседател на Републиката, прате-
ник, кандидати за членови на совет и за градоначалник 
може да биде предложен само во една листа. 

 
2. Подносител на листа 

 
Член 58 

(1) Подносителот на листа може да поднесе само 
една листа на кандидат за претседател на Републиката, 
кандидати за пратеници, кандидати за членови на сове-
тот, како и една листа на кандидат за градоначалник.  

(2) При спроведувањето на локалните избори, под-
носителот на листите од ставот (1) на овој член во еди-
ницата на локалната самоуправа во која најмалку 20% 
од граѓаните зборуваат службен јазик различен од ма-
кедонскиот јазик, поднесувањето на листите на канди-
дати, односно листа на кандидати за градоначалник се 
врши на јазикот и писмото што го употребуваат граѓа-
ните во таа единицата на локалната самоуправа.  

(3) При спроведувањето на парламентарните из-
бори, подносителот на листите од ставот (1) на овој 
член во изборните единици во кои најмалку 20% од 
граѓаните зборуваат службен јазик различен од маке-
донскиот јазик, поднесувањето на листите на кандида-
ти може да се врши покрај на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го 
употребуваат граѓаните во таа единицата на локалната 
самоуправа. 

 
Подносител на листа на кандидат за претседател 

на Републиката 
 

Член 59 
(1) Право да поднесат листа на кандидат за претсе-

дател на Републиката имаат најмалку 10.000 избирачи 
или 30 пратеници.  

(2) Кога подносител на листа на кандидат за претсе-
дател на Републиката е група избирачи потребно е да 
се соберат најмалку 10.000 потписи од запишаните из-
бирачи во Избирачкиот список.  

(3) Кога подносител на листа на кандидат за претсе-
дател на Републиката се пратеници е потребно да се со-
берат најмалку 30 потписи од пратениците. 

 
Подносител на листа на кандидати за прате-
ници, членови на совет и градоначалник 

 
Член 60 

(1) Право да поднесат листа на кандидати за прате-
ници, листа на кандидати за членови на совет, односно 
листа на кандидат за градоначалник имаат регистрира-

ните политички партии самостојно, коалиции, како и 
група избирачи (во натамошниот текст: подносител на 
листа).  

(2) Државната изборна комисија го утврдува субјек-
тивитетот на подносителот на листата на кандидати за 
избор на пратеници врз основа на договорот на поли-
тичките партии кои настапуваат како коалиција на из-
борите.  

(3) Општинската изборна комисија и Изборната ко-
мисија на град Скопје го утврдува субјективитетот на 
подносителот на листата на кандидати за избор на чле-
нови на совет и градоначалници врз основа на договор 
на политичките партии кои настапуваат како коалиција 
на изборите за избор на членови на совет и градоначал-
ници.  

(4) Договорот за коалицирање од ставовите (2) и (3) 
на овој член го склучуваат претставниците на политич-
ките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи 
името на коалицијата, симболот, општината/те односно 
изборната/те  единица/и во која настапуваат заедно. 

(5) Листата на кандидати ја потпишува лично ов-
ластен претставник на подносителот на листата.  

(6) Називот на листата се означува според името на 
подносителот на листата.  

(7) Ако подносител на листата на кандидати е група 
избирачи, називот на листата се означува со “група из-
бирачи” и името и презимето на кандидатот. 

 
Подносител на листа на кандидати за пратеници 

со собрани потписи 
 

Член 61 
(1) Кога подносител на листа на кандидати за пра-

теници е група избирачи, е потребно да се соберат нај-
малку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изво-
дот на Избирачкиот список на изборната единица. 

(2) Кога подносител на листа на кандидати за пра-
теници е група избирачи од изборните единици за гла-
сање во странство потребно е да се соберат најмалку 
1000 потписи од запишаните избирачи во изводот од 
Избирачкиот список за тие изборни единици пред 
службените лица на ДКП, односно конзуларните 
канцеларии на образец пропишан од Државната избор-
на комисија. 

 
Подносител на листа на кандидати за членови на 

совет и градоначалник со собрани потписи 
 

Член 62 
(1) Кога подносител на листа на кандидати за чле-

нови на совет, односно листа на кандидат за градона-
чалник е група избирачи, е потребно да се соберат: 

- во општината до 10.000 жители најмалку 100 пот-
писи од запишаните избирачи во изводот од Избирач-
киот список за општината, 

- во општината од 10.001 до 30.000 жители најмал-
ку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од 
Избирачкиот список за општината, 

- во општината од 30.001 до 50.000 жители најмал-
ку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од 
Избирачкиот список за општината, 

- во општината од 50.001 до 100.000 жители најмал-
ку 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 Изби-
рачкиот список за општината и 

- во градот Скопје најмалку 1.000 потписи од запи-
шаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на 
подрачјето на градот Скопје. 
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3. Постапка на собирање на потписи за предла-
гање на кандидат 

 
Член 63 

(1) Потписите на избирачите во постапката на кан-
дидирање се собираат пред службените лица на Држав-
ната изборна комисија на образец, кој содржи име и 
презиме, постојано живеалиште единствен матичен 
број на предложените кандидати, како и име и презиме 
и единствен матичен број на избирачот кој го потпишу-
ва предлогот.  

(2) Собирањето потписи пред Државната изборна 
комисија започнува петнаесеттиот ден од денот на рас-
пишувањето на изборите и трае 15 дена.  

(3) Секој избирач својот потпис може да го даде са-
мо за една листа на кандидат за претседател на Репуб-
ликата, кандидати за пратеници, за членови на совет и 
кандидат за градоначалник.  

(4) Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да 
имаат избирачко право и постојано живеалиште на 
подрачјето на изборната единица, општината, односно 
градот Скопје. 

 
4. Содржина на листата што се поднесува 

 
Член 64 

(1) Поднесената листа на кандидат за претседател 
на Републиката содржи: назив на листата, име и симбо-
лот ако го има на подносителот на листата, име и пре-
зиме на предложениот кандидат за претседател со оз-
начување на неговото постојано живеалиште и 
единствен матичен број на граѓанинот.  

(2) Поднесената листа на кандидати за пратеници 
содржи: број на изборна единица, назив на листата, 
име и симболот ако го има на подносителот на листата, 
име и презиме на носителот на листата, име и презиме 
на секој кандидат за пратеник и содржи онолку канди-
дати колку што се избираат во изборната единица со 
означување на нивното постојано живеалиште, 
единствен матичен број на граѓанинот и изјава за при-
падност на одредена заедница.  

(3) Поднесената листа на кандидати за членови на 
совет, односно листата на кандидат за градоначалник 
содржи: означување на советот на општината, односно 
градот Скопје за кои се врши изборот, назив на лис-
тата, име и симболот ако го има на подносителот на 
листата, име и презиме на носителот на листата, име и 
презиме на секој кандидат и содржи онолку кандидати 
колку што се избираат за членови на совет со означува-
ње на неговото постојано живеалиште и единствен ма-
тичен број на граѓанинот.  

(4) Поднесената листа на кандидат за градоначал-
ник содржи: име на општината, односно градот Скопје 
за кој се предлага, назив на листата, име и симболот 
ако го има на подносителот на листата, име и презиме 
на предложениот кандидат за градоначалник со означу-
вање на нивното постојано живеалиште и единствен 
матичен број на граѓанинот.  

(5) Во поднесената листа на кандидати за пратени-
ци од ставот (2) на овој член и за членови на совет на 
општината и градот Скопје од ставот (3) на овој член, 
на секои три места на листата најмалку едно место му 
припаѓа на помалку застапениот пол. 

(6) Договорот за коалицирање, потврдата од Цен-
тралниот регистар и решението од надлежниот суд за 
регистрација на политичката партија, кои се доставува-
ат во прилог на поднесената листа на кандидати, се 
поднесуваат во оригинал или во копија заверена на но-
тар. 

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член догово-
рот за коалицирање, потврдата од Централниот регис-
тар и решението од надлежниот суд за политичката 

партија, кои се поднесуваат во прилог на поднесената 
листа на кандидати за избор на членови на совет, од-
носно градоначалник се поднесуваат во оригинал или 
копија. Доколку бидат поднесени во копија, оригина-
лот од договорот за коалицирање, потврдата од Цен-
тралниот регистар, и решението од надлежниот суд за 
политичката партија се депонира во Државната избор-
на комисија. 

 
5. Постапка за поднесување на листата 

 
Член 65 

(1) Листата на кандидат, односно кандидати се под-
несува на пропишан образец од Државната изборна ко-
мисија. 

(2) Кога подносител на листа на кандидат, односно 
кандидати е политичка партија мора да приложи пот-
врда за регистрација од надлежниот суд.  

(3) Кога подносител на листа на кандидат, односно 
кандидати е коалиција мора да го приложи договорот 
од членот 60 ставот (4) на овој законик.  

(4) Кога подносител на листа на кандидат, односно 
кандидати е група избирачи, мора да се поднесе и пот-
ребниот број на потписи утврден во членот 61, односно 
членот 62 на овој законик.  

(5) За секоја кандидатура е потребна писмена сог-
ласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива.  

(6) Редоследот на кандидатите во листата на канди-
дати го утврдува подносителот на листата во соглас-
ност со членот 64 на овој законик. 

 
Член 66 

(1) Листата на кандидат за претседател на Републи-
ката, овластените претставници на предлагачите ја дос-
тавуваат до Државната изборна комисија.  

(2) Листите на кандидати за пратеници, овластените 
претставници на предлагачите ги доставуваат до 
Државната изборна комисија.  

(3) Листите на кандидати за членови на советот, од-
носно листата на кандидат за градоначалник, овласте-
ните претставници на предлагачите ги доставуваат до 
општинската изборна комисија и изборната комисија 
на град Скопје.  

(4) Листите на кандидати од ставовите (1), (2) и (3) 
на овој член се доставуваат до надлежната изборна ко-
мисија најдоцна 30 дена пред денот на одржувањето на 
изборите. 

 
Член 67 

(1) Државната, односно општинската изборна коми-
сија односно Изборната комисија на градот Скопје од 
членот 66 на овој законик по приемот на листата на 
кандидат, односно кандидати утврдува дали истата е 
поднесена во утврдениот рок и составена во согласност 
со одредбите на овој законик.   

(2) Ако Државната, односно општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот Скоп-
је утврди дека во листата има одделни неправилности, 
ќе го повика овластениот претставник на подносителот 
на листата, односно прво потпишаниот пратеник на 
листата на кандидат, да ги отстранат неправилностите 
во рок од 48 часа од приемот на листите.   

(3) Ако Државната, односно општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот Скоп-
је утврди дека листата е поднесена во определениот 
рок и е составена во согласност со одредбите на овој 
законик, односно констатираните неправилности или 
пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во 
рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената 
листа ќе ја потврди со решение.   

(4) Ако Државната, односно општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот Скоп-
је утврди дека листите се поднесени ненавремено, од-
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носно констатираните неправилности или пропусти, 
подносителите на листите не ги отстраниле во рокот 
утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа 
ќе ја отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот 
на листите.   

(5) Против решението на општинската изборна ко-
мисија односно Изборната комисија на градот Скопје 
од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до 
Управниот суд, во рок од 24 часа од приемот на реше-
нието.   

(6) Против решението на Државната изборна коми-
сија од ставот (4) на овој член може да се поднесе туж-
ба до Управниот суд преку Државната изборна комиси-
ја во рок од 24 часа од приемот на решението.  

(7) Управниот суд е должен да донесе одлука во 
рок од 24 часа од приемот на тужбата. 

(8) Доставување на приговор и тужба по пошта не е 
дозволено. 

(9) Доставувањето на приговор и тужба за гласање-
то во изборните единици во Европа и Африка, Северна 
и Јужна Америка и Австралија и Азија по пошта не е 
дозволено, а се врши преку овластениот преставник на 
кандидатите за тие изборни единици во Република Ма-
кедонија. 

 
6. Постапка во случај на смрт на кандидат на  потврдена 

кандидатска листа за член на совет на општината и 
Градот Скопје 

 
Член 67-а 

(1) Ако некој од кандидатите на  потврдената кан-
дидатската листа умре во периодот од денот на пот-
врдувањето на кандидатските листи, политичката пар-
тија односно коалиција, кои го предложиле тој канди-
дат , можат на местото на истиот да предложат друг 
кандидат , а ако е предложен од страна на група на из-
бирачи може наместо него да предложат друг кандидат 
без собирање на потписи во постапката за кандидира-
ње утврдена со овој закон, во период до десет дена 
пред денот на одржувањето на изборите. 

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од канди-
датската листа, а кандидатот со кој е дополнета канди-
датската листа ќе биде ставен на местото на кое бил 
предложен починатиот кандидат или ставен на послед-
но место на кандидатската листа, при што во тој случај 
редоследот на другите кандидати од листата предложе-
ни на листата под кандидатот кој починал се поместу-
ваат за едно место погоре. 

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, 
листата ќе се дополни на начин утврден во ставот (2) 
на овој член, а носител на листа ќе стане  кандидатот 
од кандидатската листа  предложен од  предлагачот на 
листата. 

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат 
согласно ставовите  (2) и (3) на овој член се објавува на 
начин утврден со овој закон за објавување на единстве-
ната листа  во рок од 24 часа од денот на дополнување-
то на кандидатската листа. 

(5) Ако некој од потврдените кандидати на канди-
датските листи умре во период пократок од 10 дена 
пред одржувањето на изборите, кандидатската листа 
останува во сила. 

 
7. Постапка во случај на смрт на кандидат на  потврде-

на кандидатска листа за избор на градоначалник 
 

Член 67-б 
(1) Ако некој кандидат од  потврдена кандидатска 

листа за избор на градоначалник умре во периодот од 
денот на потврдувањето на кандидатската листа , поли-

тичката партија односно коалиција, кои го предложиле 
тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат 
друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на 
избирачи може наместо него да предложат друг канди-
дат без собирање на потписи во постапката за кандиди-
рање утврдена со овој закон во период до десет дена 
пред денот на одржувањето на изборите. 

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат 
согласно со ставот (1) на овој член се објавува на начин 
утврден со овој закон за објавување на единствената 
листа во рок од 24 часа од денот на извршената измена 
на кандидатот на кандидатската листа. 

(3) Ако некој од потврдените кандидати на канди-
датските листи умре во период пократок од 10 дена 
пред одржувањето на изборите, замената на кандида-
тот на кандидатската листа ќе се изврши во постапка 
пропишана во ставовите (1) и (2) на овој член, а над-
лежната изборна комисија  во соработка со ДИК ќе оп-
редели поместување на датумот на одржувањето на из-
борите за таа општина за 14 дена. 

 
8. Постапка во случај на смрт на кандидат на  пот-
врдена кандидатска листа за избор на пратеници 

 
Член 67-в 

(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на  
потврдената кандидатска листа за избор на пратеници 
умре во периодот од денот на потврдувањето на канди-
датските листи , политичката партија односно коалици-
јата,  кои го предложиле тој кандидат , можат на место-
то на истиот да предложат друг кандидат , а ако е пред-
ложен од страна на група на избирачи може наместо 
него да предложат друг кандидат без собирање на пот-
писи во постапката за кандидирање утврдена со овој 
закон, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето 
на изборите. 

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат 
согласно со ставот ( 1) на овој член се објавува на на-
чин утврден со овој закон за објавување на единствена-
та листа  во рок од 24 часа од денот на извршената из-
мена на кандидатот  на кандидатската листа. 

(3) Ако некој од потврдените кандидати на канди-
датска листа умре во период пократок од десет дена 
пред денот на одржувањето на изборите, ќе се постапи 
на начин што кандидатот кој е починат, а е избран за 
пратеник ќе се замени со првиот нареден кандидат кој 
не е избран а предложен од политичката партија која ја 
предложила кандидатската листа, односно еден од на-
редните кандидати кој не е избран, а ќе го предложи 
носителот на коалицијата. Кандидатот кој починал, а е 
избран од независна листа во изборната единица се за-
менува со првиот нареден кандидат кој не е избран од 
таа листа. 

 
Член 68 

(1) Редоследот на кандидати во листата на канди-
дат, односно редоследот на листите на кандидати 
Државната изборна комисија го утврдува со ждрепка и 
тој број е ист во сите изборни единици, односно оп-
штина, a во изборната единица односно општината ка-
де нема да има свој претставник, соодветниот број на 
подносителот на листата да биде изоставен и на негово 
место да биде напишан редниот број на наредниот но-
сител без оставање на празно место. 

(2) Листа на кандидати за членови на совет и листа 
на кандидат за градоначалник кои се поднесени од ист 
подносител добиваат ист реден број во сите општини 
(или само во општината). 

(3) Листите на кандидати предложени од коалиција 
предводена од една иста политичка партија, без разли-
ка на бројот на политичките партии во коалицијата во 
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различни општини, односно изборни единици, имаат 
ист реден број во сите општини, односно во сите из-
борни единици. 

(4) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје по потврдување на лис-
тите на кандидати за членови на совет и листите на 
кандидати за градоначалник ги доставува до Државна-
та изборна комисија заради утврдување на редоследот 
во единствената листа на кандидати согласно на ставо-
вите (1) и (2) на овој член. 

(5) Државната изборна комисија, за активностите 
што ќе ги преземе во согласност со ставовите (1) и (2) 
на овој член, задолжително претходно ги известува ов-
ластените претставници на подносителите на листите.  

 
9. Објавување на утврдените листи 

 
Член 69 

(1) Државната изборна комисија утврдената 
единствена листа на кандидат за избор на претседател 
на Републиката ќе ја објави најдоцна 25 дена пред де-
нот на одржувањето на изборите во “Службен весник 
на Република Македонија”.  

(2) Државната изборна комисија утврдените 
единствени листи на кандидати за пратеници во избор-
ните единици ќе ги објави во дневниот печат од кој 
еден е на јазикот на заедницата што го зборуваат нај-
малку 20% од граѓаните во Република Македонија, нај-
доцна 23 дена пред денот определен за одржување на 
изборите.  

(3) Државната изборна комисија преку Министер-
ството за надворешни работи во рок од 48 часа ќе ги 
достави до ДКП односно конзуларните канцеларии ут-
врдените единствени листи заради јавно објавување. 

(4) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје утврдените единствени 
листи на кандидати за членови на совет, односно листа 
на кандидат за градоначалник ќе ги огласи најдоцна 23 
дена пред денот определен за одржување на изборите 
во сите населени места и на избирачките места во оп-
штината.  

(5) Општинските изборни комисии односно Избор-
ната комисија на градот Скопје утврдените единствени 
листи на кандидати за пратеници ќе ги објават во изби-
рачките места во општините за кои се надлежни.  

(6) Утврдените листи на кандидати во општините 
во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик, се објавуваат 
покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на службениот јазик и писмо што го употребуваат 
граѓаните во таа општина. 

 
VI. ИЗБОРНА КАМПАЊА 

 
1. Учесници во изборна кампања 

 
Член 69-а 

(1) За изборна кампања се смета јавно собирање и 
други јавни настани организирани од страна на учесни-
кот во изборната кампања, јавно истакнување на пла-
кати, видео презентации на јавни места, изборно меди-
умско и интернет претставување, дистрибуирање на 
печатени материјали и јавно претставување на пот-
врдените кандидати од надлежните изборни органи и 
нивните програми.  

(2) Изборната кампања започнува 20 дена пред де-
нот на изборите и во првиот и вториот круг на гласање  
не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на де-
нот на изборите. 

(3) Во случај на поднесен приговор за непочитува-
ње на одредбите од ставовите (1) и  (2)  на овој член, 
Државната изборна комисија е должна да ги испита на-

водите и да постапи по поднесениот приговор во рок 
не подолг од седум дена од денот на поднесувањето на 
приговорот. 

 
Член 70 

(1) Подносителот на листа на кандидати чии листи 
на кандидати за избор на претседател на Републиката, 
пратеници, членови на совет, односно листа на канди-
дати за градоначалник се потврдени од надлежната из-
борна комисија, имаат право да организираат изборна 
кампања (во натамошниот текст: учесници во изборна-
та кампања).  

(2) Учесниците во изборната кампања имаат право 
на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги 
користат сите видови на политичка пропаганда, извес-
тување и други облици на пропаганда чија цел е да се 
влијае на одлуката на избирачите при гласањето.  

(3) Странски правни и физички лица не можат да 
организираат изборна кампања. 

 
Член 71 

(1) Заради прибирање на средства за финансирање 
на изборната кампања, политичката партија, коалиција, 
носителот на независна листа од група избирачи однос-
но лица кои имаат намера да се кандидираат, пред над-
лежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со наз-
нака „за изборна кампања“ и кај носител на платен 
промет во Република Македонија отвораат трансакцио-
на сметка со назнака „за изборна кампања“ и истите 
неможе да се користат за друга намена.  

(2) Субјектите од  ставот (1) на овој член се должни 
да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакционата смет-
ка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по пот-
врдување на листата за кандидати, а најрано 48 часа по  
распишување на изборите и во тој рок од 48 часа дока-
зот за обезбеден ЕДБ и отворената трансакциона смет-
ка се доставува до надлежната изборна комисија. 

(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на тран-
сакциона сметка од ставот (1) на овој член за коали-
ција, политичка парија, група избирачи, односно лица 
кои имаат намера да се кандидираат, се уредува со до-
говор за коалиција, односно изјава на волја заверена на 
нотар за политичка парија, група избирачи, односно 
лица кои имаат намера да се кандидираат. 

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носите-
лот на независна листа од група избирачи односно ли-
ца кои имаат намера да се кандидираат не обезбедат 
ЕДБ и не отворат трансакциона сметка во роковите од 
ставот (2) на овој член, кандидатската листа се отфрла 
со решение на надлежната изборна комисија, односно 
потврдената листа за кандидати се поништува со реше-
ние на надлежната изборна комисија.  

(5) Кога трансакциона сметка е отворена од страна 
на носителот на независната листа од група избирачи 
односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, 
потписник на трансакционата сметка е носителот на 
независната листа или лице овластено од него. 

(6) На трансакционата сметка од ставот (1) на овој 
член, ќе се депонираат сите средства добиени од прав-
ни или физички лица за финансирање на изборната 
кампања. Донации за финансирање на изборната кам-
пања можат да се уплатуваат исклучиво на трансакцио-
на сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до рокот 
определен за доставување на финансиски извештај за 
финансирање на изборната кампања утврден во членот 
85 став (1) од овој законик. 

(7) Во случај на не поднесување, односно не пот-
врдување на листата на  кандидати, субјектите од ста-
вот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле 
трансакциона сметка се должни непотрошените дона-
ции да ги вратат на давателите на донацијата сразмер-
но на донираниот износ во рок од 60 дена. 
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(8) Во случај на здружување за заедничко настапу-
вање за време на одржување на избори на субјектите 
од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на 
договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле 
трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го избришат 
од регистарот на надлежниот орган, а отворената тран-
сакциона сметка да ја затворат со пренесување на сред-
ствата, правата и обврските на трансакционата сметка, 
отворена согласно договорот за коалиција и обезбеде-
ниот ЕДБ во роковите од ставот (2) на овој член.  

(9) Сите средства наменети за финансирање на из-
борната кампања се уплатуваат на трансакционата 
сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за 
кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на 
таа сметка. 

 
Член 72 

(1) За законитоста на спроведувањето на изборната 
кампања е одговорен учесникот во изборната кампања.  

(2) Учесникот во изборната кампања е одговорен и 
за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе ов-
ласти други лица. 

 
Член 73 

(1) Кандидатите имаат право, ако во времето на из-
борната кампања, односно во настапите или пропаган-
дните известувања на одделни учесници во изборната 
кампања им се повредуваат правата (со попречување и 
оневозможување на кампањата на противкандидатите), 
веднаш да покренат постапка за заштита на своите пра-
ва пред надлежниот основен суд.  

(2) По барањето за заштита на правата, основниот 
суд ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесува-
њето на барањето.  

(3) 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.  

(4) Надлежниот апелационен суд одлучува во рок 
од 48 часа од денот на поднесувањето на жалбата.  

(5) Правосилната одлука веднаш се објавува во јав-
ните гласила. 

 
Член 74 

(1) Од денот на донесувањето на Одлуката за рас-
пишување на избори до завршување на изборот на 
претседател на Република Македонија, пратеници во 
Собранието на Република Македонија и изборот на 
Владата на Република Македонија согласно со резулта-
тите од изборите, како и од денот на донесувањето на 
одлуката за распишување на избори па до завршување-
то на изборите за избор на градоначалник или членови 
на советот, односно до конституирањето на Советот на 
општините и Градот Скопје не може да се врши никак-
ва вонредна исплата на плати, пензии, социјална по-
мош или други исплати од буџетски средства или сред-
ства од јавни фондови. 

(2) Во случај на поднесен приговор за непочитува-
ње на одредбата од ставот (1) на овој член Државната 
комисија за спречување на корупција е должна да ги 
испита наводите и да постапи по поднесениот приго-
вор во рок не подолг од седум дена од денот на подне-
сувањето на приговорот. 

 
2. Медиумско претставување 

 
Член 75 

(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифу-
зен сервис и трговските радиодифузни друштва што 
одлучиле да ги покриваат изборите се должни тоа да го 
прават на правичен, избалансиран и непристрасен на-
чин во својата вкупна програма. 

(2) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го 
емитуваат својот програмски сервис, се должни за вре-
ме на изборната кампања на учесниците во кампањата 
да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите 
облици на изборно медиумско претставување – вести, 
посебни информативни програми (интервјуа, дебати, 
ТВ/радио соочувања, актуелно-информативни прог-
рами, актуелно-информативни програми со документа-
ристички пристап и тематски специјализирани инфор-
мативни програми), бесплатно политичко претставува-
ње и платено политичко рекламирање. 

 (3) Програмите наменети за малолетната публика 
не смеат да се користат за изборно медиумско претста-
вување. 

 
Член 75-а 

(1) Радиодифузерите ќе обезбедат избалан¬сирано 
покривање на изборите во сите облици на изборно ме-
диумско претставување на следниов начин: 

а) за избор на претседател на Републиката, во сог-
ласност со принципот на еднаквост за сите кандидати 
за претседател и во првиот и во вториот круг од избо-
рите; 

б) за избор на пратеници во Собранието на Репуб-
лика Македонија, во согласност со принципот на про-
порционалност според бројот на потврдени листи на 
кандидати за пратеници; и 

в) за локалните избори:  
-за избор на градоначалник на општината, односно 

градоначалник на градот Скопје, во согласност со 
принципот на еднаквост за сите кандидати за градона-
чалници и во првиот и во вториот круг од изборите и 

-за избор на членови на советите на општините, од-
носно членови на советот на градот Скопје, за радиоди-
фузерите на државно и регионално ниво во согласност 
со принципот на пропорционалност според бројот на 
потврдени листи на кандидати за членови на советите 
на општините, односно членови на градот Скопје, а за 
радиодифузерите на локално ниво во согласност со 
принципот на еднаквост. 

(2) При утврдувањето на избалансираноста во пок-
ривањето на изборите ќе се има предвид интензитетот 
на активностите во рамките на кампањите на учесни-
ците во изборна кампања. 

(3) Од принципот на пропорционалност, односно 
еднаквост, се иззема платеното политичко реклами-
рање. 

 
Член 75-б 

Известувањето за редовните активности на држав-
ните органи, органите на општините и на градот 
Скопје, на државните институции и организации, како 
и за активностите на правни и на други лица на кои со 
закон им е доверено вршење јавни овластувања, во 
програмите на радиодифузерите, во периодот од денот 
на распишување на изборите до нивното завршување 
не смее да биде во функција на изборно медиумско 
претставување на ниту еден политички субјект. 

 
Член 75-в 

(1) Уредници, новинари, водители на програма и 
презентери, ангажирани во подготвување програми на 
радиодифузерите не смеат да учествуваат во предиз-
борни активности на политички партии, коалиции, гру-
пи избирачи и нивни претставници, односно учесници 
во изборна кампања.  

(2) Доколку се определат да учествуваат во вакви 
активности, нивниот ангажман во програмите на ради-
одифузерите им мирува од денот на распишување на 
изборите до нивното завршување. 
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Член  75-г 
(1) Радиодифузерите се должни да го снимаат из-

лезниот сигнал на својата програма од денот на распи-
шување на изборите до нивното завршување, а снимки-
те од целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 
дена по завршување на изборите.   

(2) На барање од Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, радиодифузерите се должни 
најдоцна во рок од 48 часа од добивањето на барањето 
на Агенцијата да и достават снимки од бараната емиту-
вана програма, како и други податоци поврзани со ме-
диумското покривање на изборите. 

 
Член 75-д 

(1) Од денот на распишување на изборите па се до 
почеток на изборна кампања, радиодифузерите и печа-
тените медиуми не смеат да емитуваат, односно да об-
јавуваат платено политичко рекламирање, освен огласи 
и соопштенија за собирање потписи за поддршка на 
кандидатура на група избирачи. 

(2) Огласите и соопштенијата за собирање потписи 
за поддршка на кандидатура на група избирачи, тргов-
ските радиодифузни друштва треба да ги емитуваат са-
мо во означени рекламни блокови во рамките на дозво-
леното време за рекламирање на еден реален час еми-
тувана програма во времетраење од вкупно 12 минути, 
од кои за еден учесник во изборната кампања можат да 
одвојат најмногу 8 минути, при што нарачателот треба 
да биде јасно означен.  

(3) Огласите и соопштенијата од ставот (2) на овој 
член треба да содржат само основни податоци - за кого 
се собираат потписи, на кои места граѓаните можат да 
го дадат својот потпис и во кој временски период од 
денот. Тие не смеат да содржат дополнителни подато-
ци за кандидатите. 

(4) Од денот на распишување на изборите се до 
нивното завршување, радиодифузерите и печатените 
медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат 
реклами финансирани од Буџетот на Република Маке-
донија, од буџетите на општините и на градот Скопје и 
на сите други лица на кои со закон им е доверено 
вршење јавни овластувања. 

 
Член 75-ѓ 

(1) За време на изборната кампања и во првиот и во 
вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги пок-
риваат изборите можат да емитуваат 12 минути допол-
нително време за рекламирање на реален час емитува-
на програма исклучиво наменети за платено политичко 
рекламирање од кои за еден учесник во изборната кам-
пања можат да одвојат најмногу 8 минути. 

(2) Радиодифузерите и печатените медиуми се 
должни во рок од пет дена од денот на распишување на 
изборите да утврдат ценовници за платено политичко 
рекламирање на учесниците во изборниот процес. 

(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до 
започнување на изборната кампања, радиодифузерите 
и печатените медиуми се должни најмалку двапати јав-
но да ги објават ценовниците од ставот (2) на овој член 
на своите програми, односно во своите печатени изда-
нија. 

(4) Печатените медиуми се должни ценовниците од 
ставот (2) на овој член да ги достават до Државната из-
борна комисија, Државниот завод за ревизија и Држав-
ната комисија за спречување на корупцијата во рок од 
пет дена од денот на распишување на изборите, а ради-
одифузерите да ги достават до Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, Државната изборна 
комисија, Државниот завод за ревизија и Државната 
комисија за спречување на корупцијата во рок од пет 
дена од денот на распишување на изборите. 

(5) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот 
на изборната кампања. 

(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Ре-
публика Македонија се должни на сите учесници на из-
борниот прецес да им обезбедат рамномерен  пристап 
за платено политичко рекламирање. 

 
Член 76 

(1) Платеното политичко рекламирање мора да би-
де соодветно и видливо означено како „платено поли-
тичко рекламирање“ и јасно одвоено од другите сод-
ржини на медиумите. 

(2) Во сите облици на платеното политичко рекла-
мирање нарачателот на рекламирањето мора да биде 
јасно означен.  

(3) Не е дозволено учество на малолетници во пла-
тено политичко рекламирање. 

(4) Радиодифузерите не смеат да емитуваат платено 
политичко рекламирање во вести, посебни информа-
тивни програми, образовни и програми за деца, и во 
преноси од верски, спортски, културни, забавни и дру-
ги настани. 

(5) Јавниот радиодифузен сервис не смее да емиту-
ва платено политичко рекламирање. 

(6) Со цел за гласачите објективно да се информи-
раат за текот на изборната кампања и заради заштита 
на новинарската професија од какво било политичко 
влијание за време на изборното медиумско претставу-
вање, посебните информативни програми не смеат да 
се користат како облик на платено политичко реклами-
рање. 

(7) Кампањите на Државната изборна комисија за 
едукација на гласачите за остварување на избирачкото 
право и за фер и демократски избори не се сметаат за 
платено политичко рекламирање. Тие треба да бидат 
издвоени од другиот дел од програмата и нивниот на-
рачател да биде јасно означен. 

 
Член 76-а 

(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без на-
доместок, во соработка со Државната изборна коми-
сија, да ги информира граѓаните за начинот и техника-
та на гласање и да емитува други информации поврза-
ни со изборниот процес. 

(2) За време на изборната кампања, Јавниот радио-
дифузен сервис е должен да обезбеди рамноправен 
пристап во информативната програма при што една 
третина од времето емитува за дневните настани од 
земјата и светот, една третина од времето за активнос-
тите од кампањата на политичките партии на власт и 
една третина од времето за активностите на политич-
ките партиите во опозиција. 

(3) Времето за информирање за активностите на 
кампањата на политичките партии од власта и од опо-
зицијата ке биде распределено согласно со резултатите 
од последните парламентарни избори. 

(4) Јавниот радиодифузен сервис е должен да обез-
беди редовно информирање за изборниот процес и за 
лицата со оштетен слух. 

(5) За време на изборната кампања, и во првиот и во 
вториот круг на гласање, Јавниот радиодифузен сервис 
е должен да емитува бесплатно политичко претставу-
вање на учесниците во изборниот процес во согласност 
со принципите за избалансирано покривање на избори-
те утврдени во членот 75-а од овој закон. 

(6) Датумот и редоследот за емитување на бесплат-
но политичко претставување на учесниците во избор-
ната кампања се утврдува со ждрепка. 

(7) Бесплатното политичко претставување на теле-
визиските програмски сервиси на Јавниот радиодифу-
зен сервис треба да се емитува во периодот од 16,00 до 
23,00 часот.  

(8) Програмскиoт сервис наменет за емитување на 
активностите на Собранието на Република Македонија 
во времетраење од по три часа ќе обезбеди бесплатно 
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политичко претставување на кампањите на политички-
те партии на власт и на политичките партии во опози-
ција согласно на резултатите од последните парламен-
тарни избори . 

(9) Бесплатното политичко претставување мора да 
биде соодветно и видливо означено како „бесплатно 
политичко претставување” во текот на целото времет-
раење на емитувањето. 

 
Член 76-б 

(1) За време на изборниот молк престануваат сите 
облици на изборно медиумско претставување на учес-
ниците во изборна кампања. 

(2) Радиодифузерите и за време на изборниот молк 
продолжуваат да известуваат за изборниот процес на 
денот на гласањето. 

(3) При известувањето во деновите на изборниот 
молк ќе се смета дека медиумите го прекршиле избор-
ниот молк доколку емитуваат, односно објават какви 
било информации,фотографии, аудио и аудио-визуелни 
материјали поврзани со или во кои учествуваат учесни-
ци во изборите; какви било облици на медиумско из-
вестување кои се отворено или прикриено во функција 
на нечија изборна кампања и можат да влијаат врз од-
луката на избирачите; податоци со кои го откриваат 
идентитетот на политичките субјекти и/или на пое-
динци вклучени во инциденти или други неправилнос-
ти на денот на гласањето како и изјави од кандидати во 
изборниот процес, од учесниците во  изборна кампања, 
од претставници  на политички партии и од носители 
на функции во органите на власта. 

 
Член 76-в 

(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги е должна да го следи изборното медиумско 
претставување и програмскиот сервис на радиодифузе-
рите во Република Македонија од денот на распишува-
њето на изборите до завршувањето на гласањето на де-
нот на одржувањето на изборите. 

(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги е должна во рок од три дена по утврдување 
на прекршувања на одредбите од овој законик, против 
радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покре-
не прекршочна постапка пред надлежен суд. 

(3) Надлежниот суд е должен по барање за прекр-
шочна постапка од ставот (2) на овој член да одлучи во 
рок од три дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се 
изјави жалба во рок од 48 часа од приемот на одлуката. 

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да од-
лучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата. 

(6) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, доколку утврди прекршување на одредбите 
за избалансирано покривање на изборите од страна на  
Јавниот радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за  
покренување на постапка за разрешување на  директо-
рот на Јавниот радиодифузен сервис . 

 
Член 76-г 

(1) За исполнување на законските обврски на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги финансиски средства се обезбедуваат од средствата 
на Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат 
на посебна сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги.  

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финан-
сирање на активностите на Агенцијата за време на из-
борниот процес.  

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реал-
ните трошоци направени за активностите на Агенција-
та во врска со изборниот процес, остатокот од сред-
ствата Агенцијата  е должна  да ги врати на  сметката 
на Буџетот на Република Македонија. 

4. Испитување на јавното мислење 
 

Член 77 
(1) Резултати од испитувањата на јавното мислење 

поврзани со учесниците во изборниот процес се објаву-
ваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржу-
вање на изборите за првиот и вториот круг на гласање.  

(2) При објавување на резултатите од испитувањата 
на јавното мислење поврзани со учесниците во избор-
ниот процес, медиумите се должни да наведат подато-
ци за името на нарачателот кој го побарал и го платил 
испитувањето,  институцијата што го извршила испи-
тувањето,  применетата методологија, големината и 
структурата на испитаниот примерок и периодот во кој 
е спроведено испитувањето.  

(3) Резултати од испитувања на јавното мислење 
спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се 
објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето 
на избирачките места. 

 
5. Изборни плакати 

 
Член 78 

(1) Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат 
без надоместок на места што ги утврдува општината, 
односно градот Скопје.  

(2) Општината и градот Скопје имаат обврска да ги 
обележат местата од ставот (1) на овој член, за секој 
подносител на листи одделно.  

(3) Општината и градот Скопје можат да утврдат и 
дополнителни места за истакнување на изборни плака-
ти со надоместок.  

(4) Дел од средствата од ставот (3) на овој член оп-
штината и градот Скопје, непосредно по завршувањето 
на изборите, се должни да ги искористат за отстранува-
ње на сметот направен за време на изборната кампања.  

(5) Општината и градот Скопје се должни да ги об-
јават условите за добивање право за користење на мес-
тата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена 
пред одржувањето на изборите.  

(6) Општината и градот Скопје се должни да обез-
бедат еднакви услови за сите учесници во изборна кам-
пања при истакнувањето на плакати на утврдените 
места.  

(7) Изборни плакати можат да се истакнуваат и на 
станбени или други приватни објекти, со претходна 
согласност од сопственикот на објектот.  

(8) Не е дозволено истакнување на плакати од кам-
пањата на објектите каде што се наоѓа гласачкото мес-
то или просторијата каде што се спроведува гласањето. 

 
Член 79 

(1) Уништување на изборни плакати или лепење 
плаката врз плаката на други учесници во изборната 
кампања е забрането.  

(2) Учесникот во изборната кампања е должен во 
рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го от-
страни сметот од плакатите. 

 
6. Предизборни собири 

 
Член 80 

(1) Предизборните собири се јавни.  
(2) За одржување на редот на собирите се грижи ор-

ганот надлежен за внатрешни работи. 
 

Член 81 
Учесникот во изборната кампања за организирање 

на предизборен собир на јавни места и на места каде 
што се одвива јавен превоз, писмено го известува орга-
нот надлежен за внатрешни работи, преку неговата 
подрачна единица, најдоцна 48 часа пред денот на од-
ржувањето на собирот. 
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Член 82 
(1) Предизборните собири не смеат да се одржуваат 

во воени објекти, верски објекти, болници, домови за 
стари лица, училишта, детски градинки и други јавни 
институции.  

(2) По исклучок, на учесниците во изборната кам-
пања може да им биде дозволено да одржуваат предиз-
борни собири во просториите на училишта, или кул-
турни центри, доколку во општината нема друг објект 
за да се одржи собирот.  

(3) Дозволата за одржување предизборни собири ја 
дава одговорното лице на установата под еднакви ус-
лови за сите учесници во изборната кампања.  

(4) За потребите на изборната кампања не е дозво-
лено да се користат просториите, опремата или другиот 
имот што е наменет за работа на државните органи и 
органите на општината и градот Скопје.  

(5) По исклучок, можат да се користат просториите 
на органите од ставот (4) на овој член, доколку во мес-
тото не постојат никакви други соодветни простории за 
потребите на изборната кампања.  

(6) Дозволата ја дава одговорното лице на органот 
под еднакви услови за сите учесници во изборната кам-
пања. 

 
7. Финансирање на изборите 

 
Член 83 

(1) Изборната кампања не смее да се финансира од: 
- средства од Буџетот на Република Македонија, ос-

вен средствата определени во членот 86 став (2) на овој 
законик, 

- средства од буџетите на општините и градот 
Скопје, освен средствата определени во членот 86 став 
(2) на овој законик, 

- средства од јавни претпријатија и јавни установи, 
- средства од здружение на граѓани, верски заед-

ници, религиозни групи и фондации, 
- средства од странски влади, меѓународни институ-

ции, органи и организации на странски држави и други 
странски лица, 

- средства од претпријатија со мешовит капитал ка-
де што е доминантен странскиот капитал и  

- средства од неидентификувани извори. 
(2) Изборната кампања може да се финансира од: 
- членарината на политичката партија,  
- физички лица во висина од 5.000 евра во денарска 

противвредност и 
- правни лица во висина од 50.000 евра во денарска 

противвредност. 
(3) Изборната кампања може да се финансира од 

донации од физички и правни лица во вид на пари, 
ствари и услуги чија вредност не смее да го надмине 
износот утврден со ставот (2) алинеи 2 и 3 на овој член.    

(4) Ако висината на донацијата е поголема од изно-
сот утврден во ставот (2) алинеи 2 и 3 од овој член 
учесникот во изборната кампања е должен во рок од 
пет дена од денот на добивањето на донацијата, разли-
ката меѓу дозволената и донираната вредност да ја 
префрли во Буџетот на Република Македонија.    

(5) Ако не може да се утврди потеклото на донаци-
јата, учесникот во изборната кампања е должен во рок 
од пет дена од денот на добивањето на донацијата до-
нираната вредност да ја префрли во Буџетот на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 83–а 

(1) Како донација од членот 83 на овој закон се сме-
та и: 

- давањето бесплатни услуги на учесникот во из-
борната кампања, 

- давањето услуги на учесникот во изборната кам-
пања за кои плаќа трето лице и 

- продажба на стоки или давање на услуги на учес-
никот во изборната кампања по цени пониски од пазар-
ните. 

(2) Продавачот на стоката, односно давателот на ус-
лугата е должен да го извести учесникот во изборната 
кампања за пазарната цена на продадената стока, од-
носно извршената услуга и за тоа му доставува фак-
тура. 

(3) Разликата меѓу пазарната вредност и фактурира-
ната вредност се смета за донација. 

(4) Јавните претпријатија се должни да понудат ед-
накви цени за своите услуги кон сите учесници на кам-
пањата преку официјални ценовници. 

(5) Радиодифузерите и печатените медиуми попус-
тите во цените кои ги даваат за политичко рекламира-
ње на учесниците во изборната кампања се сметаат за 
донација изразена во парична вредност, но не повисока 
од 50.000 евра во денарска противвредност. 

 
Член 83–б 

(1) Учесникот во изборната кампања за време на из-
борната кампања води регистар на донации со следни-
ве податоци: 

- името, односно називот на секој донатор поеди-
нечно, 

- видот и вредноста на донацијата и 
- датумот на добивање на донацијата. 
(2) Регистарот на донации содржи податоци и за 

платени донации на субјекти кои директно или инди-
ректно се поврзани со политичката партија или се под 
нејзина контрола.  

(3) Регистарот на донации се води на образец про-
пишан со правилник што го донесува министерот за 
финансии, во кој се утврдуваат формата, содржината и 
начинот на водењето на регистарот на донации. 

 
Член 84 

При финансирањето на изборната кампања, учесни-
кот во изборната кампања може да потроши најмногу 
до 180 денари по запишан избирач во изборната еди-
ница, односно општината за која има поднесено листа 
на кандидати, односно листа на кандидат во првиот и 
вториот круг на гласање. 

 
Член 84-а 

Од денот на донесувањето на одлука за распишува-
ње на изборите се до денот на завршувањето на избо-
рите, државните органи и органите на општините и на 
градот Скопје не смеат да објавуваат реклами финанси-
рани од Буџетот на Република Македонија, односно од 
буџетите на општините и на градот Скопје. 

 
Член 84-б 

(1) Учесникот во изборната кампања е должен 11-
тиот ден од денот на изборната кампања да поднесе 
финансиски извештај за приходите и расходите на жи-
ро – сметката за изборна кампања од денот на нејзино-
то отварање до крајот на десеттиот ден од изборната 
кампања. 

(2) Учесник во изборната кампања е должен еден 
ден пред  одржувањето на вториот круг на гласање да 
поднесе финансиски извештај за приходите и расходи-
те на трансакциската сметка за изборната кампања за 
вториот круг на гласање. 

(3) Учесникот во изборната кампања е должен еден 
ден по завршување на изборната кампања да поднесе 
финансиски извештај за приходите и расходите на жи-
ро – сметката за изборна кампања за втората половина 
од изборната кампања. 

(4) Извештаите од ставовите (1) и (2) на овој член 
се поднесуваат на образец пропишан од министерот за 
финансии во кој се содржани податоците за име однос-
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но назив на донаторот, вид и вредност на донации, да-
тум на добивање на донации и расходите за секоја до-
нација и приходи и расходи за време на изборната кам-
пања.  

(5) Составен дел на образецот од ставот (3) на овој 
член е Упатството за начинот на пополнување на обра-
зецот на извештајот. 

(6) Извештаите се поднесуваат до Државната избор-
на комисија, Државниот завод за ревизија и до Држав-
ната комисија за спречување на корупцијата, кои се 
должни да ги објават на своите веб  страници. 

 
8. Финансиски извештај 

 
Член 85 

(1) Учесникот во изборната кампања е должен вед-
наш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на завршу-
вање на изборната кампања за прв, односно втор круг 
да поднесе вкупен финансиски извештај за изборната 
кампања. 

(2) Финансискиот извештај за изборната кампања 
се поднесува на образецот од член 84-б став (3) од овој 
законик. 

(3) Финансискиот извештај се поднесува до Држав-
ната изборна комисија, Државниот завод за ревизија, 
Државната комисија за спречување на корупцијата и 
Собранието на Република Македонија, а за локалните 
избори и до советот на општината и советот на градот 
Скопје. 

(4) Финансискиот извештај од ставот (3) на овој 
член Државната изборна комисија,  Државниот завод за 
ревизија и Државната комисија за спречување на ко-
рупцијата јавно ги објавуваат на своите веб страници. 

(5) Учесникот во изборната кампања на група изби-
рачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во 
добротворни цели.  

(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена 
од денот на поднесување на извештајот од ставот (1) на 
овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се 
спроведува од денот на отворањето на трансакционата 
сметка за изборната кампања до завршувањето на тран-
сакциите на таа сметка. 

(7) Државниот завод за ревизија доколку утврди 
неправилности во финансискиот извештај на учесникот 
во изборната кампања, кои се спротивни на одредбите 
на овој законик поднесува барање за поведување на 
прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен 
обвинител  во рок од 30 дена од денот на утврдувањето 
на неправилностите. 

(8) Државната изборна комисија, Државниот завод 
за ревизија и Државната комисија за спечување на ко-
рупцијата склучуваат Меморандум за соработка во 
врска со спроведувањето на одредбите за финансира-
њето на изборната кампања за размена на информации 
за утврдени неправилности во врска со доставените 
финансиски извештаи и мерките превземени од нивна 
страна спрема субјектот кој е предмет на надзор. 

 
Член 85–а 

(1) Радиодифузерите и печатените медиуми во Ре-
публика Македонија се должни да поднесат извештај 
за рекламниот простор искористен од секој од учесни-
ците во изборната кампања и средствата кои се плате-
ни или се побаруваат по таа основа.  

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се подне-
сува најдоцна 15 дена по денот на завршување на из-
борната кампања.  

(3) Извештајот од ставот (1) на овој член се подне-
сува до Државната изборна комисија, Државниот завод 
за ревизија и до Државната комисија за спречување на 
корупцијата, кои се должни да го објават на своите ин-
тернет страници.  

(4) Извештајот од ставот (1) на овој член се подне-
сува на образец пропишан од министерот за финансии. 

 
Член 85–б 

Ревизорските извештаи од извршената ревизија на 
финансиските извештаи на учесниците во изборната 
кампања, Државниот завод за ревизија ги објавува на 
својата веб страница во рокот утврден со закон. 

 
9. Надомест на трошоците за избори 

 
Член 86 

(1) Право на надоместок на трошоци за избори има-
ат учесниците во изборната кампања од чии листи на 
кандидати се избрани кандидат за претседател на Ре-
публиката, кандидати за пратеници, членови на совет, 
односно кандидат за градоначалник во висина од 15 де-
нари по добиен глас.  

(2) Право на надоместок на трошоци за избори има-
ат учесниците во изборната кампања од чии листи на 
кандидати не е избран кандидат за претседател на Ре-
публиката, кандидат за пратеник, кандидат за член на 
совет, односно кандидат за градоначалник  во висина 
од 15 денари по добиен глас  ако  освоиле  најмалку 
1,5% од вкупниот број на гласови од излезените граѓа-
ни на ниво на Републиката, изборната единица односно 
општината. 

(3) Надоместокот на трошоците за избори ќе се ис-
плати од Буџетот на Република Македонија, односно 
од буџетот на општината и на градот Скопје најдоцна 
во рок од три месеца по поднесувањето на финансиски-
от извештај за изборната кампања врз основа на извеш-
тајот на Државната изборна комисија за спроведените 
избори.  

(4) Надоместокот на трошоците за избори се опре-
делува со одлука на Собранието, советот на општината 
и на градот Скопје. 

 
Член 87 

(1) Надлежниот орган врз основа на одлуката од 
членот 86 став (4) на овој законик ќе донесе решение за 
не исплаќање на надоместок на трошоците на учесни-
ците во изборна кампања во согласност со членот 85 
став (7) од овој законик.  

 
VII. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 

 
1. Средства за спроведување на изборите 

 
Член 88 

(1) Средствата за спроведување на изборите се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и со 
нив располага Државната изборна комисија.  

(2) Од средствата наменети за изборите две третини 
служат за покривање на трошоците поврзани со избор-
ните дејствија на органите за спроведување на избо-
рите.  

(3) Една третина од средствата за спроведување на 
изборите служи за покривање на дел од трошоците што 
ги направиле учесниците во изборната кампања чии 
кандидати се избрани.  

(4) За спроведување на локалните избори средства 
се обезбедуваат од буџетот на општината и градот 
Скопје и со нив располага општинската изборна коми-
сија, односно Изборната комисија на градот Скопје, а 
средства за изборниот материјал се обезбедуваат од Бу-
џетот на Република Македонија и со нив располага 
Државната изборна комисија. 

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член во случај 
на неможност за обезбедување на средствата за спрове-
дување на локалните избори поради блокирана жиро-
сметка од страна на општината и градот Скопје, сред-
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ствата за спроведување на локалните избори се обезбе-
дуваат од Буџетот на Република Македонија, и со нив 
располага општинската изборна комисија, односно Из-
борната комисија на градот Скопје . 

 
2. Изборен материјал 

 
Член 89 

Изборниот материјал за спроведување на изборите 
се состои од: 

- кутии за гласање и паравани, 
- обрасци на записници и дневник за работа на из-

бирачкиот одбор, 
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Из-

бирачкиот список, 
- листи на кандидати, 
- потпишан извод од Избирачкиот список, 
- средства за обележување на лицата кои гласале 

(Видливо мастило и перниче), 
- печати, 
- скенер со биометриски сензор, 
- компјутер, читач на лична карта или патна испра-

ва со биометриски податоци, 
- упатство за гласање и 
- друг материјал потребен за гласање. 
 

Член 90 
(1) Упатството за гласање се истакнува на видно 

место на гласачкиот параван и на други видни места на 
гласачките места во согласност со Упатството издаде-
но од Државната изборна комисија. Упатството е печа-
тено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и 
на јазиците и писмата на заедниците наведени во Пре-
амбулата на Уставот на Република Македонија.  

(2) Листите на кандидати ќе бидат истакнати во 
просторијата за гласање. 

 
3. Предавање на изборниот материјал 

 
Член 91 

(1) Државната изборна комисија изборниот матери-
јал го предава на општинските изборни комисии нај-
доцна во рок од 72 часа пред денот определен за од-
ржување на изборите. 

(2) Државната изборна комисија изборниот матери-
јал за гласање во ДКП, односно конзуларните канцела-
рии го предава на овластено лице во Министерството 
за надворешни работи најдоцна пет дена пред денот на 
одржување на изборите.  

(3) Министерството за надворешни работи избор-
ниот материјал на ДКП, односно конзуларните канце-
ларии го доставува веднаш а најдоцна во рок од 24 часа 
по приемот. 

(4) За предавањето на изборниот материјал се сос-
тавува записник во кој треба посебно да се наведе 
вкупниот број на гласачки ливчиња со сериските брое-
ви и потребниот број листи на кандидати што се истак-
нуваат во просториите за гласање. 

 
Член 92 

(1) Општинската изборна комисија е должна еден 
ден пред денот определен за одржување на изборите да 
го предаде изборниот материјал на избирачките одбори 
на територијата на Република Македонија.  

(2) За предавањето на изборниот материјал од оп-
штинската изборна 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.  

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на избирачкиот одбор и членот на општин-
ската изборна комисија кој го предава материјалот.  

(4) Ако присутните претставници на подносителите 
на листи имаат забелешки за предавањето на изборни-
от материјал, тие имаат право да им се овозможи да би-
дат евидентирани во записникот и тие да бидат основа 
во постапката за заштита на избирачкото право.  

(5) Ако на присутните претставници на подносите-
лите на листи не им бидат евидентирани забелешките 
од ставот (4) на овој член во записникот, имаат право 
забелешките да ги достават до општинската изборна 
комисија во рок од 5 часа по потпишувањето на запис-
никот.  

(6) При предавање на изборниот материјал право на 
присуство имаат и овластените набљудувачи. 

 
4. Гласачко ливче 

 
Член 93 

(1) Гласачкото ливче се печати на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо.  

(2) Името на подносителот на листата, името и пре-
зимето на кандидатот, односно носителот на листата се 
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо.  

(3) За припадниците на заедниците, името на под-
носителот на листата и името и презимето на кандида-
тот, односно носителот на листата се пишуваат на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот 
и писмото на заедницата на која тие припаѓаат.  

(4) Во општините во кои најмалку 20% од граѓани-
те зборуваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик, гласачките ливчиња за избори се печатат покрај 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на 
службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓа-
ните во таа општина. 

 
Член 94 

(1) На гласачкото ливче ако има кандидати, однос-
но носители на листа со исто име и презиме, тогаш се 
наведува и почетната буква на нивното средно име.  

(2) На гласачкото ливче кандидатите, односно под-
носителите на листите се наведени по оној редослед 
кој е утврден во единствената листа на кандидати.  

(3) Гласачкото ливче содржи дел за гласање и дел 
кој останува на кочанот. 

 
За претседател на Републиката 

 
Член 95 

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор 
на претседател на Републиката содржи: 

- назив на гласачкото ливче, општина и број на гла-
сачкото место за гласањето во Република Македонија,  

- назив на гласачкото ливче, седиштето на ДКП, од-
носно конзуларните канцеларии за гласање во стран-
ство, 

- реден број, име и симбол (ако го има) на подноси-
телот на листата и 

- име и презиме на кандидатите врз основа на пода-
тоците од матичната евиденција. 

(2) Делот од гласачкото ливче што останува на ко-
чанот на блокот го содржи серискиот број на гласачко-
то ливче, општината односно седиштето на ДКП, од-
носно конзуларните канцеларии и бројот на гласачкото 
место.  

(3) Во називот на гласачкото ливче е содржано зна-
мето на Република Македонија. 

 
За пратеници 

 
Член 96 

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор 
на пратеници содржи: 
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- назив на гласачкото ливче, бројот на изборната 
единица, општината и бројот на гласачкото место, ре-
ден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на 
листата и 

- име и презиме на носителот на листата врз основа 
на податоците од матичната евиденција. 

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на коча-
нот на блокот содржи сериски број на гласачкото 
ливче, бројот на изборната единица, општината и бро-
јот на гласачкото место. 

(3) Во називот на гласачкото ливче се содржани 
бројот на изборната единица и знамето на Република 
Македонија. 

 
За членови на совет 

 
Член 97 

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор 
на членови на совет содржи: 

- назив на гласачкото ливче, бројот на гласачкото 
место и општината, 

- реден број, име и симбол (ако го има) на подноси-
телот на листата и 

- име и презиме на носителот на листата врз основа 
на податоците од матичната евиденција. 

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на коча-
нот на блокот ги содржи серискиот број на гласачкото 
ливче, општината и бројот на гласачкото место.  

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на чле-
нови на советот се содржи името на општината, однос-
но градот Скопје за кои се врши изборот. 

 
За градоначалник 

 
Член 98 

(1) Делот од гласачкото ливче за гласање за избор 
на градоначалник содржи: 

- назив на гласачкото ливче, број на гласачкото мес-
то и општина, 

- име и симбол (ако го има) на подносителот на лис-
тата и 

- реден број, име и презиме на кандидатите врз ос-
нова на податоците од матичната евиденција. 

(2) Делот од гласачкото ливче кој останува на коча-
нот на блокот содржи сериски број на гласачкото 
ливче, општината и бројот на гласачкото место.  

(3) Во називот на гласачкото ливче за избор на гра-
доначалник се содржи името на општината, односно 
градот Скопје за кои се врши изборот. 

 
5. Гласачко место 

 
Член 99 

(1) За секое избирачко место се определува местото 
(просторија во објектот) на кое се врши гласањето (во 
натамошниот текст: гласачко место).  

(2) Во просторијата во местото определено за гласа-
ње се истакнуваат листите на кандидати. 

 
Член 100 

(1) Претседателот и членовите на избирачкиот од-
бор најдоцна еден час пред почетокот на гласањето се 
собираат во просторијата за гласање и утврдуваат: 

- дали просторијата е во истата состојба како што ја 
оставиле на денот пред изборите, 

- дали изборниот материјал е во иста состојба како 
што бил на денот пред изборите и 

- дали гласачката кутија е празна. 
(2) Избирачкиот одбор составува записник за ут-

врдената состојба, кој го потпишуваат претседателот и 
членовите на одборот. 

(3) Забелешките на претседателот и членовите на 
избирачкиот одбор се констатираат во записникот. 

(4) Ако овластените присутни претставници на под-
носителите на листите имаат забелешки, претседателот 
е должен да им овозможи да бидат евидентирани во за-
писникот и тие да бидат основа во постапката за заш-
тита на избирачкото право.  

(5) Ако забелешките на овластените присутни прет-
ставници на подносителите на листите од ставот (4) на 
овој член не им бидат евидентирани во записникот, 
имаат право забелешките да ги достават до општинска-
та изборна комисија во рок од 5 часа по потпишување-
то на записникот.  

(6) Право на присуство при утврдувањето на состој-
бата пред почетокот на гласањето имаат и овластените 
набљудувачи. 

 
6. Времетраење на гласањето 

 
Член 101 

(1) Гласањето започнува во 7,00 часот и трае непре-
кинато до 19,00 часот, a во ДКП, односно конзуларните 
канцеларии се почитува временската разлика во зем-
јата, односно од 07,00 до 19,00 часот согласно со сме-
тањето на времето во соодветната земја.  

(2) Во 19,00 часот гласачкото место се затвора, а на 
избирачите кои се затекнале во објектот каде што се 
гласа им се овозможува да гласаат.  

(3) Избирачкиот одбор може да го затвори гласач-
кото место и пред истекот на рокот од ставот (1) на 
овој член, по претходна согласност од надлежната оп-
штинска изборна комисија, ако гласале сите избирачи 
запишани во изводот од Избирачкиот список но не за-
почнува со броење на гласовите пред 19,00 часот. 

 
7. Обезбедување на гласачкото место 

 
Член 102 

(1) Полицијата го обезбедува гласачкото место неп-
рекинато почнувајќи од 6,00 часот до 19,00 часот.  

(2) По затворањето на гласачкото место, за време на 
сумирањето на резултатите полицијата го обезбедува 
објектот и просторијата во која е сместено гласачкото 
место и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неов-
ластени лица од објектот.  

(3) Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до 
предавање на записникот и изборниот материјал на оп-
штинската изборна комисија односно Изборната коми-
сија на градот Скопје, ако е тоа побарано од страна на 
избирачкиот одбор. 

 
8. Надлежност на избирачкиот одбор за време на 

гласањето 
 

Член 103 
(1) Избирачкиот одбор се грижи за одржување на 

редот и мирот на гласачкото место.  
(2) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое 

лице кое го нарушува редот и мирот на гласачкото 
место.  

(3) Објектот во кој е сместено гласачкото место и 
приодот до него за време на спроведување на гласање-
то го обезбедува полиција.  

(4) Избирачкиот одбор може да побара помош од 
полицијата за воспоставување ред на гласачкото место.  

(5) Никој не смее да дојде на гласачкото место воо-
ружен, освен полицијата во случајот предвиден во ста-
вовите (3) и (4) на овој член.  

(6) Во објектот и просторијата каде што се изведува 
гласањето и во нејзина близина, избирачкиот одбор во 
соработка со полицијата е должен да ги отстрани про-
пагандните материјали.  
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(7) Полицијата по барање на претседателот или за-
меникот на претседателот на избирачкиот одбор е 
должна да ги отстрани неовластено присутните лица во 
објектот и просторијата за гласање, како и неовластено 
присутните лица од објектот каде што се изведува гла-
сањето во радиус од 100 метра. 

 
Член 104 

(1) Избирачкиот одбор може да го прекине гласа-
њето, ако на гласачкото место се наруши редот сé до-
дека тој не се воспостави.  

(2) Гласањето може да се прекине и во случај на 
временски непогоди или други вонредни околности.  

(3) Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако 
приодот до гласачкото место не го обезбедува поли-
ција, а за тоа имало потреба или ако таа е повикана и 
не се одѕвала на повикот.  

(4) Претседателот или заменикот на претседателот 
на избирачкиот одбор може да ја повика полицијата во 
просторијата каде што се гласа доколку има потреба од 
тоа.  

(5) Ако гласањето е прекинато подолго од 1 час, 
гласањето ќе продолжи за онолку време колку што тра-
ел прекинот, но не подолго од 3 часа.  

(6) Причините за прекинот на гласањето и времето 
за кое гласањето се прекинало се внесуваат во записни-
кот. 

 
9. Права и обврски на подносителите на листи и ов-

ластените набљудувачи за време на гласањето 
 

Член 105 
(1) Претставниците на подносителите на листите, 

доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот 
одбор за време на гласањето, можат да укажат на неп-
равилностите, со цел тие да бидат отстранети.  

(2) Претседателот на избирачкиот одбор е должен 
на присутните претставници на подносителите на лис-
тите, ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат 
евидентирани во записникот и тие да бидат основа во 
постапката за заштита на избирачкото право.  

(3) Ако забелешките од ставот (2) на овој член на 
претставниците на подносителите на листи не се еви-
дентирани во записникот, тие имаат право да ги доста-
ват до општинската изборна комисија во рок од 5 часа 
по потпишувањето на записникот.  

(4) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат 
забелешки на работата на избирачкиот одбор имаат 
право да ги евидентираат во дневникот на избирачкото 
место. 

(5) Претставниците на подносителите на листите и 
акредитираните набљудувачи можат од непосредна 
близина да го следат утврдувањето на идентитетот на 
избирачот кој пристапува на гласање. 

 
Член 106 

(1) Претседателот, членовите на општинските из-
борни комисии и избирачките одбори, односно изби-
рачките одбори за гласање во ДКП, односно конзулар-
ните канцеларии и нивните заменици, како и претстав-
ниците на подносителите на листи и набљудувачите за 
време на гласањето и на местото на гласањето не смеат 
да носат ознаки или симболи на политичка партија, ко-
алиција или кандидат. 

(2) Овластените преставници на подносителите на 
листи за време на гласањето и на местото на гласањето 
носат беџ со бројот на избирачкото место за кое се ов-
ластени. 

(3) Избирачкиот одбор може да го отстрани секое 
лице кое при гласањето користи мобилен телефон или 
апарат за сликање на гласачкото ливче. 

10. Гласање 
 

Член 107 
(1) Гласањето се врши лично на гласачките места 

во Република Македонија и во ДКП, односно конзулар-
ните канцеларии.  

(2) Гласање за друго лице е забрането, освен во слу-
чаите предвидени во членот 111 од овој законик. 

 
Утврдување на идентитетот на гласачот 

 
Член 108 

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по 
еден.  

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор проверува дали избирачот е на соодветното 
гласачко место и проверува дали има белег од видливо 
мастило на нокотот и палецот на десната рака.  

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор го проверува неговиот личен идентитет.  

(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со 
лична карта или патна исправа.  

(5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентите-
тот на избирачот, го заокружува неговиот реден број во из-
водот од Избирачкиот список и избирачот го става својот 
потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот пока-
залец. Ако избирачот нема десен показалец, тој ќе стави от-
печаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев 
показалец, не се става отпечаток.  

(6) По идентификацијата, избирачот добива гласач-
ко ливче и му се обележува со видливо мастило пале-
цот на десната рака, односно палецот на левата рака, 
доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со 
видливото мастило да се опфати и нокотот на палецот. 
Ако избирачот нема палец на двете раце тогаш му се 
обележува со видливо мастило десниот показалец, од-
носно левиот показалец доколку нема показалец на 
десната рака. 

 
Член 108-а 

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по 
еден.  

(2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор проверува дали избирачот е на соодветното 
гласачко место.  

(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачки-
от одбор го проверува неговиот личен идентитет.  

(4) Проверката на личниот идентитет се врши преку 
електронски систем составен од компјутер, читач на 
лична карта или патна исправа со биометриски подато-
ци и скенер со биометриски сензор поставен на изби-
рачкото место. 

(5) Проверката од ставот (4) на овој член започнува со 
вметнување на личната карта или патната исправа со био-
метриските податоци на избирачот во читачот на лични 
карти или патни исправи по што избирачот го поставува 
соодветниот прст на скенерот со биометриски сензор. 

(6) Отисокот од прстот на избирачот добиен од ске-
нерот, преку електронскиот систем, се споредува со по-
датокот за отисокот од прстот на избирачот добиен 
преку читачот на лична карта или патна исправа.  

(7) Доколку биометриските податоци добиени од 
читачот и од скенерот од ставот (6) на овој член ќе се 
совпаднат се смета дека личниот идентитет на избира-
чот е утврден. 

(8) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на иденти-
тетот на избирачот, го заокружува неговиот реден број 
во изводот од Избирачкиот список и избирачот го ста-
ва својот  потпис, а ако е неписмен става отпечаток од 
десниот показалец. Ако избирачот нема десен показа-
лец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, 
а доколку нема ни лев показалец не се става отпечаток.  
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(9) По идентификацијата избирачот добива гласач-
ко ливче и му се обележува со видливо мастило пале-
цот на десната рака, односно палецот на левата рака, 
доколку нема палец на десната, притоа внимавајќи со 
видливо мастило да се опфати и ноктот на палецот. 
Ако избирачот нема палец на двете раце, тогаш му се 
обележува со видливо мастило десниот показалец, од-
носно левиот показалец доколку нема показалец на 
десната рака. 

 
11. Начин на гласање 

 
Член 109 

(1) Гласањето се врши со едно гласачко ливче за се-
кој вид на избори утврдени со овој законик.  

(2) Гласачкото ливче се откинува од кочанот на 
блокот по нумерички редослед, му се става печат на 
предната страна и потоа му се дава на избирачот.  

(3) На избирачот му се објаснува начинот на гласа-
њето и му се овозможува да гласа.  

(4) Избирачот гласа истовремено кога се одржуваат 
два или повеќе видови на избори или   референдумско  
изјаснување.  

 
Член 110 

Избирачот гласањето го врши на тој начин што го 
заокружува редниот број пред подносителот на лис-
тата, односно редниот број пред кандидатот за којшто 
се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено 
го става во кутијата за гласање. 

 
Гласање на немоќно или болно лице 

 
Член 111 

(1) Избирачот кој не е во можност да гласа на гла-
сачкото место (немоќно или болно лице според упат-
ството на Државната изборна комисија), а сака да 
гласа, за тоа ќе ја извести општинската изборна коми-
сија односно Изборната комисија на градот Скопје нај-
доцна седум дена пред денот определен за гласање.  

(2) Даденото известување од ставот (1) на овој член 
се однесува и на првиот и на вториот круг на гласање. 

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член може 
да се даде и преку полномошник.  

(4) Избирачкиот одбор на лицето од ставот (1) на 
овој член ќе му овозможи да гласа во неговиот дом 
еден ден пред одржувањето на изборите на начин со 
кој се обезбедува тајноста на гласањето. 

(5) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (3) на 
овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се 
носи празна во домот каде што се наоѓа избирачот.  

(6) Гласањето од ставот (3) на овој член избирачки-
от одбор го внесува во записникот.  

(7) За денот и часот на гласањето од ставот (3) на 
овој член претседателот на општинската изборна коми-
сија односно Изборната комисија на градот Скопје 
писмено ги известува претставниците на подносители-
те на листите. 

 
Гласање на избирач кој не може да гласа сам 

 
Член 112 

(1) Избирачот кој има физички недостаток или е не-
писмен и поради тоа не може да гласа на начин ут-
врден со овој законик, има право со себе да доведе ли-
це кое ќе му помогне при гласањето.  

(2) Ако избирачот од ставот (1) на овој член не до-
веде со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, то-
гаш избирачкиот одбор ќе определи друго лице од ре-
дот на избирачите.  

(3) Лицето кое ќе му помага на друго лице при гла-
сањето не смее да биде од редот на членовите на изби-
рачкиот одбор, претставниците на подносителите на 
листите или набљудувачите.  

(4) Едно исто лице може да помогне при гласањето 
најмногу на двајца избирачи од ставот (1) на овој член.  

(5) Избирачкиот одбор на лицето од ставовите (1) и 
(2) на овој член ќе му укаже дека со неговата помош не 
треба да влијае врз одлуката на избирачот.  

(6) Гласањето од ставот (1) на овој член избирачки-
от одбор го внесува во записникот. 

 
Гласање на избирач-лице со посебни потреби 

 
Член 112-а 

На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не 
може да влезе во гласачкото место и да гласа согласно 
со овој законик ,избирачкиот одбор е должен да му 
овозможи да гласа согласно Упатството на Државната 
изборна комисија.“ 

 
Гласање на избирачи кои на денот на гласањето  се на 
издржување казна затвор или се во притвор односно 

куќен притвор 
 

Член 113 
(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓа-

ат на издржување казна затвор или се во притвор од-
носно куќен притвор, гласаат во казнено - поправните 
домови односно местото каде се наоѓаат на издржува-
ње мерка куќен притвор.  

(2) Општинската изборна комисија е должна по до-
бивање на списоците за избирачите кои на денот на 
гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или 
се во притвор, веднаш да ги достави до казнено - 
поправните домови каде што избирачите се на издржу-
вање казна затвор или се во притвор.  

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓа-
ат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат  
да гласат, преку овластен полномошник ќе ја  известат 
општинската изборна комисија односно Изборната ко-
мисија на градот Скопје најдоцна три дена пред денот 
определен за гласање.  

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член 
изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблис-
кото избирачко место или посебен избирачки одбор 
согласно со овој законик и упатството на Државната 
изборна комисија, еден ден пред денот определен за 
гласање, а за гласањето се известуваат и претставници-
те на подносителите на листите заради нивно присус-
тво на гласањето 

(5) На избирачот од ставот (3) на овој член, изби-
рачкиот одбор ќе му овозможи да гласа во местото ка-
де ја издржува мерката куќен притвор, еден ден пред 
одржувањето на изборите на начин со кој се обезбеду-
ва тајноста на гласањето. 

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на 
овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се 
носи празна во местото каде  избирачот се наоѓа на из-
држување мерка куќен притвор.  

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој 
член, надлежната изборна комисија го известува над-
лежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор, и 
органот надлежен за спроведува на истата. 

(8) За гласањето на овие избирачи, избирачкиот од-
бор составува посебни записници.  

(9) Записниците и изборниот материјал по завршу-
вањето на гласањето се доставуваат до соодветните оп-
штински изборни комисии. 

 
Член 113–а 

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се на 
привремена работа или престој во странство гласаат во 
ДКП односно конзуларните канцеларии еден ден пред 
денот на одржувањето на изборите во Република Маке-
донија.  
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(2) Гласањето во странство се спроведува во ДКП 
или конзуларните канцеларии на Република Македони-
ја во странство: 

- Република Албанија – Тирана; 
- Република Австрија – Виена која ги покрива Сло-

вачката Република и Јапонија; 
- Австралија – Камбера и Мелбурн; 
- Кралство Белгија – Брисел која го покрива Големо 

Војводство Луксембург; 
- Босна и Херцеговина – Сараево; 
- Република Бугарија – Софија која ја покрива и Ре-

публика Молдавија; 
- Канада – Отава и Торонто; 
- Народна Република Кина – Пекинг која ги покри-

ва Демократска Народна Република Кореја, Монголија 
и Социјалистичка Република Виетнам; 

- Република Хрватска - Загреб; 
- Кралство Данска – Копенхаген; 
- Арапска Република Египет – Каиро; 
- Република Естонија – Талин; 
- Француска Република – Париз и Стразбур која ја 

покрива Португалската Република; 
- Сојузна Република Германија – Берлин, Бон и 

Минхен; 
- Република Грција – Атина и Солун; 
- Република Унгарија – Будимпешта; 
- Индија – Њу Делхи; 
- Италија – Рим и Венеција која ја покрива Малта; 
- Држава Израел – Тел авив; 
- Света Столица Ватикан ; 
- Кралство Холандија – Хаг; 
- Република Полска – Варшава; 
- Романија – Букурешт; 
- Руска Федерација – Москва ја покрива и Републи-

ка Белорусија; 
- Република Србија – Белград; 
- Република Словенија – Љубљана; 
- Кралство Шпанија – Мадрид; 
- Кралство Шведска – Стокхолм која ја покрива и 

Република Финска; 
- Швајцарска Конфедерација – Берн и Женева која 

го покрива Принципатот Линхтенштајн; 
- Република Турција – Анкара и Истамбул која ја 

покрива Саудиска Арабија, Обединети Арапски Еми-
рати, Република Казакстан, Киргистанската Република, 
Азербејџанска Република и Република Узбекистан; 

- Украина – Киев; 
- Обединето Кралство на Велика Британија и Се-

верна Ирска – Лондон која ги покрива Ирска и Репуб-
лика Исланд; 

- САД – Вашингтон, Детроид, Чикаго и Њујорк; 
- Држава Катар – Доха; 
- Црна Гора – Подгорица; 
- Чешка Република – Прага; 
- Република Косово – Приштина и 
- Кралство Норвешка – Осло. 
(3) Државната изборна комисија е должна веднаш 

по добивањето на изборниот материјал да го достави 
на ДКП, односно конзуларните канцеларии преку Ми-
нистерството за надворешни работи.  

(4) За избирачите од ставот (1) на овој член избори-
те ги спроведуваат избирачките одбори за гласање во 
ДКП, односно конзуларните канцеларии.  

(5) Избирачките одбори за гласање во ДКП, однос-
но конзуларните канцеларии составуваат записници.  

(6) Гласачките ливчиња се ставаат во посебни ко-
верти на кои е назначено седиштето на ДКП, односно 
конзуларните канцеларии и изборната единица и се за-
печатуваат.  

(7) Записниците, запечатените коверти и другиот 
изборен материјал по завршувањето на гласањето из-
бирачките одбори преку Министерството за надвореш-
ни работи ги доставуваат до Државната изборна коми-
сија.  

(8) Државната изборна комисија врши сумирање и 
утврдување на резултатите од гласањето во странство. 

 
Член 113-б 

(1) Членовите на избирачките одбори за гласање во 
ДКП, односно во конзуларните канцеларии гласаат во 
Државната изборна комисија три дена пред денот на 
одржување на избори во Република Македонија. 

(2) Изборите за избирачите од ставот (1) на овој 
член ги спроведува избирачкиот одбор за гласање во 
ДИК. 

(3) За гласањето од ставот (2) на овој член се обез-
бедува посебна кутија за гласање која по завршувањето 
на гласањето се чува запечатена во просториите на 
ДИК и се отвара по завршување на гласањето во Ре-
публика Македонија. 

(4) За гласањето на овие избирачи избирачкиот од-
бор составува посебен записник. 

(5) Записникот и изборниот материјал по завршува-
њето на гласањето во Република Македонија се доста-
вуваат до соодветните општински изборни комисии. 

 
12. Сумирање и утврдување на резултатите од гла-

сањето на гласачките места 
 

Член 114 
Резултатите од гласањето на гласачкото место од 

страна на избирачкиот одбор се сумираат и утврдуваат 
на начин што: 

-  се пребројуваат неупотребените гласачки ливчи-
ња и по пребројувањето, прво се кине десниот долен 
агол, а потоа се ставаат во посебен плик кој се затвора, 
запечатува и врз него се запишува бројот на избирачко-
то место и вкупниот број на неупотребените ливчиња, 

- се утврдува вкупниот број на избирачи кои гласа-
ле и ставиле потпис, или само отпечаток од запишани-
те во изводот од Избирачкиот список, 

- се отвора гласачката кутија и се пристапува кон 
пребројување на гласовите, 

- со ждрепка се определува еден член кој ќе ги вади 
и отвора гласачките ливчиња едно по едно од гласачка-
та кутија и ќе му ги предава на претседателот на изби-
рачкиот 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 лив-
че е важечко или не и за која листа на кандидати, од-
носно за кандидат е гласано и 

- се регистрира дадениот глас, а гласачкото ливче 
се става на соодветно место и се пристапува кон ваде-
ње ново ливче од гласачката кутија. 

 
Важечко гласачко ливче 

 
Член 115 

(1) Гласачкото ливче е важечко ако е во согласност 
со членот 110 од овој законик.  

(2) За важечко гласачко ливче се смета и она гла-
сачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин 
може да се утврди за која листа на кандидат, односно 
листа на кандидати избирачот гласал.  

(3) Гласачкото ливче е неважечко ако не е пополне-
то или има заокружено повеќе листи на кандидати или 
кандидат. 

 
Записник за гласање 

 
Член 116 

(1) Избирачкиот одбор во записникот за гласање ги 
внесува следниве податоци: редниот број на избирач-
кото место; бројот на решението за формирање на из-
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бирачкиот одбор; времето на започнувањето и завршу-
вањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во из-
бирачкото место според изводот од Избирачкиот спи-
сок; вкупниот број на избирачи кои гласале; вкупниот 
број на болни и немоќни лица кои гласале; вкупниот 
број на гласачки ливчиња ставени во гласачката кутија; 
вкупниот број на гласачки ливчиња што не се употре-
бени и вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња 
и вкупниот број гласови кои ги добила секоја листа на 
кандидати одделно.  

(2) Записникот содржи посебен табеларен дел за су-
мирањето и утврдувањето на резултатите од избирач-
кото место.  

(3) Во записникот се внесуваат и забелешки дадени 
од членовите на избирачкиот одбор. 

 
Член 117 

(1) Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на избирачкиот одбор.  

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мно-
зинството членови на избирачкиот одбор чии потписи 
се депонирани.  

(3) Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги 
наведе причините за непотпишување на записникот од 
член на одборот.  

(4) Ако записникот не е потпишан од мнозинството 
членови на избирачкиот одбор, записникот го составу-
ва и потпишува општинската изборна комисија однос-
но Изборната комисија на градот Скопје, врз основа на 
целокупниот изборен материјал.  

(5) Претседателот на избирачкиот одбор е должен 
на присутните претставници на подносителите на лис-
тите ако имаат забелешки, да им се овозможи да бидат 
евидентирани во записникот и тие да бидат основа во 
постапката за заштита на избирачкото право.  

(6) Ако забелешките на претставниците на подноси-
телите на листите од ставот (5) на овој член не се еви-
дентирани во записникот, тие имаат право да ги доста-
ват до општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје во рок од 5 часа од сос-
тавувањето на записникот и тие забелешки можат да 
бидат основа за приговор.  

(7) Ако записникот од гласањето во ДКП, односно 
конзуларните канцеларии не е потпишан од мно-
зинството членови на избирачкиот одбор, записникот 
го составува и потпишува Државната изборна комисија 
врз основа на целокупниот изборен материјал. 

(8) Акредитираните набљудувачи, доколку имаат 
забелешки, имаат право да ги евидентираат во дневни-
кот на избирачкото место. 

 
Предавање на изборниот материјал на општинската  

изборна комисија 
 

Член 118 
(1) Записниците и другиот изборен материјал, изби-

рачкиот одбор ги доставува до општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот 
Скопје, во рок од 5 часа по завршувањето на гласа-
њето.  

(2) Примерок од записниците направени како копи-
ја под индиго добива секој претставник на подносите-
лот на листата и акредитираните набљудувачи. Ориги-
налниот примерок, кој претходно е со печат од Држав-
ната изборна комисија, се доставува до општинската 
изборна комисија односно Изборната комисија на гра-
дот Скопје.  

(3) Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на 
дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член ги обја-
вува и истакнува сумираните резултати од извршеното 
гласање на гласачкото место.  

(4) Изборниот материјал до општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот Скоп-
је 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.  

(5) За предавањето на материјалот од ставот (1) на 
овој член се составува посебен записник. 

 
Член 118-а 

(1) Записиниците и другиот изборен материјал од 
гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии 
избирачкиот одбор му ги предава на надлежното лице 
од ДКП, односно конзуларните канцеларии кое го оп-
ределува Државната изборна комисија (во натамошни-
от текст: надлежно лице од ДКП ,односно конзуларни-
те канцеларии во рок од пет часа по завршување на 
гласањето. За ова предавање се составува посебен за-
писник. 

(2) Примерок од записиниците од гласање во ДКП, 
односно конзуларните канцеларии направени како ко-
пија под индиго добива секој преставник на подносите-
лот на листата и акредитираните набљудувачи.Ориги-
налниот примерок кој претходно е со печат од Држав-
ната изборна комисија се доставува до надлежното ли-
це од ДКП, односно конзуларните канцеларии. 

(3) Надлежното лице од ДКП, односно конзуларните 
канцеларии е должно записникот од гласањето во ДКП, 
односно конзуларните канцеларии,целокупниот изборен 
материјал од гласњето во ДКП, односно конзуларните 
канцеларии и еден примерок од посебниот записник од 
ставот (1) на овој член веднаш по дипломатска пошта да 
ги достави до Државната изборна комисија. 

 
13. Сумирање и утврдување на резултатите од гла-

сањето за избор на претседател на Републиката 
 

Член 119 
(1) Општинската изборна комисија во рок од 5 часа 

од приемот на целокупниот изборен материјал од изби-
рачките одбори ги сумира резултатите од гласањето за 
листата на кандидати од избирачките места за која е 
надлежна и ги предава на Државната изборна комисија. 

(2) За својата работа општинската изборна комисија 
составува записник.  

(3) Во записникот за гласањето се внесуваат пода-
тоци за сумираните гласови од гласањето, редниот број 
на избирачките места во изборната единица за која е 
надлежна, вкупниот број на избирачи за тие избирачки 
места запишани во изводите од Избирачкиот список, 
вкупниот број на избирачи што гласале, вкупниот број 
на болни и немоќни лица кои гласале, вкупниот број на 
неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласо-
ви што ги добила секоја листа на кандидати од изби-
рачките места за кои таа општинска изборна комисија е 
надлежна. 

(4) Во записникот се внесуваат и забелешките даде-
ни од членовите на општинската изборна комисија. 

 
Член 119-а 

(1) Записникот од членот 119 на овој законик го 
потпишуваат претседателот и членовите на општинска-
та изборна комисија.  

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мно-
зинството членови на општинската изборна комисија.  

(3) Претседателот на општинската изборна комиси-
ја е должен да ги наведе причините за не потпишување 
на записникот од член на комисијата.  

(4) Претседателот на општинската изборна комиси-
ја е должен на присутните претставници на подносите-
лите на листите ако имаат забелешки, да им се овозмо-
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жи да бидат евидентирани во записникот и тие да би-
дат основа во постапката за заштита на избирачкото 
право.  

(5) Примерок од записникот добива и секој прет-
ставник на подносителот на листата и акредитираните 
набљудувачи. 

 
Прв круг 

 
Член 120 

За претседател на Републиката е избран кандидатот 
кој добил мнозинство гласови од вкупниот број изби-
рачи запишани во Избирачкиот список. 

 
Втор круг 

 
Член 121 

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за прет-
седател на Републиката не го добил потребното мно-
зинство гласови, во вториот круг се гласа за двајца кан-
дидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови.  

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

(3) За претседател е избран кандидатот кој добил 
мнозинство гласови од избирачите кои гласале, докол-
ку гласале повеќе од 40% од избирачите. 

 
Повторување на гласањето 

 
Член 122 

(1) Доколку и во вториот круг на гласање ниту еден 
од кандидатите не го добил потребното мнозинство 
гласови, се повторува целата изборна постапка. 

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

 
Изјава 

 
Член 123 

(1) Пред преземањето на должноста, најдоцна во 
рок од десет дена од денот на објавувањето на конеч-
ните резултати, но не порано од денот на престанок на 
мандатот на претходниот претседател, претседателот 
на Републиката дава и потпишува свечена изјава пред 
Собранието, која гласи:  

„Изјавувам дека функцијата претседател на Репуб-
лика Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе 
го почитувам Уставот и законите и ќе го штитам суве-
ренитетот, територијалниот интегритет и независноста 
на Република Македонија.”  

(2) Изјавата од ставот (1) на овој член претседате-
лот на Република Македонија, избран врз основа на из-
бори за претседател поради престанок на мандатот, ја 
дава во рок од три дена од денот на објавувањето на 
конечните резултати. 

 
14. Сумирање и утврдување на резултатите од гла-

сањето за избор на пратеници 
 

Член 124 
Општинската изборна комисија во рок од 5 часа од 

приемот на целокупниот изборен материјал од изби-
рачките одбори за кои таа е надлежна ги сумира резул-
татите од гласањето за листите на кандидати од изби-
рачките места на соодветната изборна единица. 

Записник за гласањето 
 

Член 125 
(1) За својата работа општинската изборна комисија 

составува записник.  
(2) Во записникот за гласањето се внесуваат пода-

тоци за сумираните гласови од гласањето, и тоа: редни-
от број на избирачките места во изборната единица за 
која е надлежна, вкупниот број на избирачи за тие из-
бирачки места запишани во изводите од Избирачкиот 
список, вкупниот број на избирачи што гласале, вкуп-
ниот број на болни и немоќни лица кои гласале, вкуп-
ниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот 
број на гласови што ги добила секоја листа на кандида-
ти на ниво на изборна единица од избирачките места за 
кои таа општинска изборна комисија е надлежна. 

 
Член 126 

(1) Записникот од членот 125 на овој законик го 
потпишуваат претседателот и членовите на општинска-
та изборна комисија.  

(2) Записникот е важечки ако е потпишан од мно-
зинството членови на општинската изборна комисија.  

(3) Претседателот на општинската изборна комиси-
ја треба да ги наведе причините за не потпишување на 
записникот од член на комисијата.  

(4) Ако присутните претставници на подносителите 
на листите имаат забелешки, претседателот на општин-
ската изборна комисија е должен на  присутните прет-
ставници на подносителите на листите, ако имаат забе-
лешки, да им се овозможи да бидат евидентирани во 
записникот и тие да бидат основа во постапката за заш-
тита на избирачкото право.  

(5) Примерок од записникот добива и секој прет-
ставник на подносителот на листата и акредитираните 
набљудувачи. 

 
15. Утврдување на резултатите и распределба на 

мандатите за избор на пратеници 
 

Член 127 
(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги ут-

врдува вкупните резултати од гласањето во изборните 
единици.  

(2) Државната изборна комисија резултатите од гла-
сањето ги утврдува врз основа на записниците со суми-
раните резултати од надлежната општинска изборна 
комисија и целокупниот изборен материјал.  

(3) Државната изборна комисија резултатите ги ут-
врдува одделно за секоја изборна единица, според бро-
јот на вкупните гласови што ги добиле листите на кан-
дидати одделно врз основа на сумираните резултати од 
општинската изборна комисија за избирачките места 
во изборната единица за која е надлежна.  

(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се 
врши со примена на Д‟Хондт- овата формула.  

(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гла-
сови за тој број на кандидати во изборната единица (та-
канаречена избирачка маса), секоја листа одделно се 
дели со низот делители 1, 2, 3, 4 итн. сé додека не се 
распределат според определениот принцип сите прате-
нички места во изборната единица.  

(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој 
член се редат по големина при што се релевантни онол-
ку најголеми количници колку што се избираат прате-
ници во изборната единица.  

(7) Листата на кандидати добива толкав број на 
пратенички места колку што има најголеми количници 
од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.  

(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко 
место се јават два идентични количника, мандатот се 
доделува со ждрепка.  
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(9) При распределбата на пратеничките места за из-
брани се сметаат онолку кандидати колку што места 
добила листата.  

(10) Од листата на кандидати се избрани кандида-
тите наведени во листата според утврдениот редослед. 

 
Член 127-а 

(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги ут-
врдува вкупните резултати од гласањето во трите из-
борни единици во Европа и Африка, во Северна и Јуж-
на Америка и во Австралија и Азија. 

(2) За пратеник е избран кандидатот кој добил пого-
лем број на гласови од избирачите кои гласале, но не 
помалку од 2% од вкупниот број на запишани избирачи 
во изборната единица.  

 
Член 128 

(1) Државната изборна комисија за утврдувањето на 
резултатите од гласањето во изборната единица соста-
вува записник одделно за секоја изборна единица.  

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резул-
татите од гласањето, и тоа: 

- вкупниот број на избирачки места, 
- вкупниот број на избирачи запишани во изводите 

од избирачкиот список за изборната единица, 
- вкупниот број на болни и немоќни лица, 
- вкупниот број на избирачи што гласале, 
- вкупниот број на неважечки ливчиња, 
- вкупниот број гласови што ги добила секоја листа 

на кандидати одделно, 
- бројот на добиени пратенички места од листата на 

кандидати и 
- името и презимето на избраните кандидати. 
 
Членот 129 е избришан 
 

16. Сумирање, утврдување на резултатите од гласа-
њето за избор на членови на совет и распределба на 

мандатите 
 

Член 130 
(1) Општинската изборна комисија ги пресметува 

вкупните резултати од гласањето во општината.  
(2) Општинската изборна комисија резултатите од 

гласањето ги пресметува врз основа на записниците со 
сумираните резултати од избирачките одбори и цело-
купниот изборен материјал.  

(3) Општинската изборна 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 од-
бори.  

(4) Изборната комисија на градот Скопје резултати-
те од гласањето за членови на Советот ги утврдува спо-
ред бројот на гласовите што ги добиле листите на кан-
дидати за членови на Советот одделно, врз основа на 
сумираните резултати добиени од општинските избор-
ни комисии на подрачјето на градот Скопје.  

(5) Утврдувањето на резултатите од изборите се 
врши со примена на Д‟Хондт -овата формула.  

(6) По утврдувањето на вкупниот број дадени гла-
сови за секоја листа на кандидати (таканаречена изби-
рачка маса), секоја листа одделно се дели со низот де-
лители 1, 2, 3, 4 итн. сé до бројот на членовите на сове-
тот кои се избираат во општината и градот Скопје.  

(7) Количниците од делењето од ставот (6) на овој 
член се редат по големина при што релевантни се онол-
ку најголеми количници колку што се избираат члено-
ви на советот.  

(8) Листата на кандидати за членови на советот до-
бива толкав број на советнички места колку што има 
најголеми количници од бројот на количниците од ста-
вот (6) на овој член.  

(9) Ако во доделувањето на последното советничко 
место се јават два идентични количника, мандатот се 
доделува со ждрепка.  

(10) При распределбата на советничките места за 
избрани се сметаат онолку кандидати колку што места 
добила листата.  

(11) Од листата на кандидати за членови на советот 
се избрани кандидатите наведени во листата според ут-
врдениот редослед. 

 
Член 131 

(1) Општинската изборна комисија за утврдувањето 
на резултатите од гласањето составува записник.  

(2) Во записникот се внесуваат податоци за резул-
татите 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, 

- вкупен број на болни и немоќни лица кои гласале,  
- вкупниот број на избирачи кои 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. 
(3) Примерок од записникот добива и секој прет-

ставник на подносителот на листата и акредитираните 
набљудувачи. 

 
17. Утврдување на резултатите за избор на  

градоначалник 
 

Прв круг 
 

Член 132 
(1) 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 оп-
штина.  

(2) Доколку во првиот круг од гласањето за избор 
на градоначалник на општината, односно градоначал-
ник на градот Скопје не излезат една третина од вкуп-
ниот број на избирачи запишани во изводот од Изби-
рачкиот список за соодветната општина, односно гра-
дот Скопје, се повторува целата изборна постапка за 
соодветната општина. 

(3) Изборната комисија на градот Скопје резултати-
те од гласањето за градоначалник ги утврдува според 
бројот на гласовите што ги добиле листите на кандида-
ти за градоначалник одделно, врз основа на сумирани-
те резултати добиени од општинските изборни коми-
сии на подрачјето на градот Скопје.  

(4) Ако за градоначалник е предложен еден канди-
дат, а во првиот круг на гласање не го добил потребно-
то мнозинство гласови од ставот (1) на овој член, се 
повторува целата изборна постапка. 

 
Втор круг 

 
Член 133 

(1) Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градо-
началник не го добил потребното мнозинство гласови, 
согласно со членот 132 став (1) од овој законик, во вто-
риот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот 
круг добиле најмногу гласови.  
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(2) Вториот круг на гласање се одржува во рок од 
14 дена од денот на завршувањето на првиот круг на 
гласањето.  

(3) Во вториот круг на гласање за градоначалник е 
избран кандидатот кој добил поголем број гласови. 

 
Именување на повереник до нови избори 

 
Член 134 

(1) 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 из-
вестува Владата. 

(2) По добивањето на известувањето од ставот (1) 
на овој член, Владата во рок од 15 дена ќе именува по-
вереник за вршење на работите од надлежност на гра-
доначалникот.  

(3) Владата најдоцна во рок од 15 дена по денот на 
именувањето на повереник го известува претседателот 
на Собранието заради распишување на избори за гра-
доначалник. 

 
18. Објавување на резултатите од изборите 

Државната изборна комисија 
 

Член 135 
(1) Државната изборна комисија првичните резул-

тати од изборите добиени по електронски пат ги обја-
вува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоци-
те од записниците од општинските изборни комисии 
односно Изборната комисија на градот Скопје во рок 
од 12 часа по завршувањето на изборите.  

(2) Државната изборна комисија конечните резулта-
ти од изборите ги објавува веднаш, а најдоцна во рок 
од 24 часа од денот на нивната конечност. 

 
Општинска изборна комисија 

 
Член 136 

(1) Општинската изборната комисија првичните ре-
зултати од изборите за членови на совет, односно гра-
доначалник ги објавува во рок од 7 часа по завршува-
њето на изборите врз основа на податоците од избирач-
ките одбори и ги истакнува на огласна табла во општи-
ната и ги соопштува на јавните гласила.  

(2) Изборната комисија на градот Скопје првичните 
резултати од изборите за членови на совет, односно 
градоначалник ги објавува во рок од 10 часа по зав-
ршувањето на изборите врз основа на податоците од 
општинските изборни комисии за градот Скопје и ги 
истакнува на огласна табла во градот Скопје и ги сооп-
штува на јавните гласила.  

(3) Конечните резултати од изборите за членови на 
совет и градоначалник општинските изборни комисии, 
односно Изборната комисија на градот Скопје ги обја-
вуваат веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот 
на нивната конечност. 

 
19. Избори за претседател на Републиката поради 

престанок на мандатот 
 

Распишување на избори 
 

Член 137 
(1) Кога Уставниот суд на Република Македонија 

ќе донесе акт со кој го утврдува настанувањето на ус-
ловите за престанок на функцијата претседател на Ре-
публика Македонија согласно со членот 81 став 8 од 
Уставот на Република Македонија, во рок од 24 часа го 
доставува до претседателот на Собранието и го објаву-
ва во “Службен весник на Република Македонија”.  

(2) Претседателот на Собранието, во рок од 48 часа 
од објавувањето на актот од ставот (1) на овој член, до-
несува акт за распишување на избори за избор на прет-
седател на Републиката. 

 
Постапка за собирање на потписи 

 
Член 138 

Собирањето на потписите во постапката за канди-
дирање за претседател на Републиката и јавниот увид 
во Избирачкиот список се спроведуваат пред Државна-
та изборна комисија и започнуваат петтиот ден од де-
нот на распишувањето на изборите за претседател на 
Републиката поради престанок на мандатот и траат де-
сет дена. 

 
Поднесување на листа на кандидат 

 
Член 139 

(1) Листата на кандидати за претседател на Репуб-
ликата се доставува до Државната изборна комисија, 
најдоцна шеснаесеттиот ден од денот на распишување-
то на изборите.  

(2) Кандидатот може да се откаже од кандидату-
рата, најдоцна во рок од 17 дена од денот на распишу-
вањето на изборите. 

 
Надлежност на Државната изборна комисија 

 
Член 140 

(1) Државната изборна комисија во рок од 24 часа 
по приемот на листите на кандидати за претседател, ут-
врдува дали тие се поднесени во рокот предвиден со 
членот 139 став (1) од овој законик.  

(2) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член по 
приемот на листата утврди дека се направени одделни 
пропусти, односно неправилности, ќе ги повика подно-
сителите на листите веднаш, но најдоцна во рок од 24 
часа од доставувањето на листата да ги отстранат кон-
статираните пропусти или неправилности.  

(3) Ако Комисијата од ставот (1) на овој член ут-
врди дека листите се поднесени во определениот рок и 
се составени во согласност со овој законик, односно 
констатираните пропусти и неправилности подносите-
лите на листите ги отстраниле во рокот од ставот (2) на 
овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение 
во рок од 24 часа од приемот на листите, односно от-
странувањето на пропустите или неправилностите. 

 
Член 141 

(1) Ако Државната изборна комисија утврди дека 
листите се поднесени ненавремено, односно констати-
раните пропусти и неправилности подносителите на 
листите не ги отстраниле во рокот предвиден во членот 
140 став (2) на овој законик, Комисијата поднесената 
листа во рок од 24 часа ќе ја отфрли со решение.  

(2) Против решението на Државната изборна коми-
сија може да се поднесе тужба до Управниот суд во 
рок од 24 часа по приемот на решението.  

(3) Управниот суд е должен да донесе одлука по 
тужбата во рок од 24 часа по приемот на тужбата.  

(4) Тужбата од ставот (2) на овој член се поднесува 
преку Државната изборна комисија, а доставувањето 
на тужба по пошта не е дозволено. 

 
Објавување на листите 

 
Член 142 

Државната изборна комисија утврдените листи ќе 
ги објави во “Службен весник на Република Македо-
нија” најдоцна дваесет и првиот ден од денот на распи-
шувањето на изборите. 
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Изборна кампања 
 

Член 143 
Изборната кампања започнува дваесет и вториот 

ден од денот на распишувањето на изборите и завршу-
ва 24 часа пред денот на одржувањето на изборите. 

 
Членот 144 е избришан 
 
Членот 145 е избришан 
 

Објавување на описите на избирачките места 
 

Член 146 
(1) Државната изборна комисија копие од решение-

то за определување на бројот и описот на секое изби-
рачко место ќе го достави до општинската изборна ко-
мисија најдоцна десет дена пред денот определен за из-
борите.  

(2) Општинската изборна комисија најдоцна пет де-
на пред денот определен за одржување на изборите ќе 
ги објави на видно место описите на избирачките места 
кои се определени за гласање со назначување од кое 
подрачје избирачите ќе гласаат на определено избирач-
ко место. 

 
VIII. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО 

 
Член 147 

(1) Постапката за заштита на избирачкото право е 
итна.  

(2) Поднесоците (приговорите и жалбите) за зашти-
та на избирачкото право се доставуваат до надлежните 
органи преку органите кои претходно одлучувале.  

(3) Приговорите се поднесуваат во писмена форма 
и содржат:  

-  место, време, опис на направената повреда, сто-
рителот и доказите на кои подносителот се повикува;   

- име, презиме и потпис на подносителот на приго-
ворот, односно на овластениот претставник и  

- електронско сандаче за прием на писмена.   
(4) Доставувањето на приговор и тужба по пошта 

не е дозволено. 
(5) Приговорите можат да се поднесуваат и на по-

себни обрасци, пропишани од страна на Државната из-
борна комисија, објавени во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" и на интернет страницата на 
Државната изборна комисија. 

(6) Доставувањето на приговори и тужби за гласање  
во изборните единици во Европа и Африка, Северна и 
Јужна Америка и Австралија и Азија  не е дозволено по 
пошта, а  се врши  преку овластениот преставник во 
Република Македонија. 

(7) Одлуките на Управниот суд се правосилни и 
против нив не може да се изјави жалба или друг вид на 
правна заштита. 

 
1.  Постапка за заштита на избирачкото право на 

подносителите на листите 
 

Член 148 
(1) Секој подносител на листа на кандидати во по-

стапката за гласање, сумирање и утврдување на резул-
татите од гласањето може да поднесе приговор до 
Државната изборна комисија.  

(2) Приговорот од ставот (1) на овој член се подне-
сува во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето 
односно објавување на првичните резултати.  

(3) Државната изборна комисија е должна во рок од 
48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.  

(4) Одлуката од ставот (3) на овој член се доставу-
ваат во електронско сандаче за прием на писмена  и од-
луката се смета за доставена во рок од пет часа од дос-
тавувањето во електронското сандаче. 

(5) Против одлуката на Државната изборна коми-
сија, подносителот на приговорот по кој одлучувал 
Државната изборна комисија може да поднесе тужба 
до Управниот суд во рок од 48 часа од приемот на ре-
шението.  

(6) Тужбата до Управниот суд подносителот ја зас-
нова на основот и врз наводите истакнати во пригово-
рот по кој е донесена првостепената одлука. 

 
2. Постапка за заштита на избирачкото право на из-

бирачите 
 

Член 149 
(1) Секој избирач на кого му е повредено избирач-

кото право во постапката на спроведување на гласање-
то може да поднесе приговор до Државната изборна 
комисија во рок од 24 часа.  

(2) Секој избирач на кого му е повредено избирач-
кото право  во постапката за спроведување на гласање-
то во странство може да поднесе приговор до Државна-
та изборна комисија  во рок од 24 часа по брза пошта, а 
времето на поднесување на приговорот се смета од 
времето на предавањето на пратката. 

(3) Првостепениот орган е должен во рок од 4 часа 
по приемот на приговорот да донесе одлука  . 

(4) Против одлуката на првостепениот орган, од-
носно Државната изборна комисија може да се поднесе 
тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа по приемот 
на решението. 

(5) Ако одлуката од ставот (3) на овој член се одне-
сува на одредено дејствие на избирачкиот одбор, a про-
цесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се овоз-
можи остварување на избирачкото право. 

 
3. Одлучување на Управниот суд 

 
Член 150 

(1) Управниот суд по тужбите од членовите 148 и 
149 на овој законик решава во совет од петмина судии 
избрани по пат на ждрепка на јавна седница за која ги 
информираат овластените претставници по чии тужби 
се одлучува.  

(2) Управниот суд е должен да донесе одлука во 
рок од 48 часа по приемот на тужбата.  

(3) Управниот суд може да ја потврди или преиначи 
одлуката.  

(4) Одлуките по приговор и тужбата со самото до-
несување се објавуваат на интернет страницата на 
Управниот суд, Државната изборна комисија, градска-
та изборна комисија и општинската изборна комисија и 
на друг соодветен начин. 

 
IX. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ  

НА ГЛАСАЊЕТО 
 

Член 151 
(1) Државната изборна комисија по службена долж-

ност, или по поднесен приговор, со решение го пониш-
тува гласањето на гласачкото место во следниве слу-
чаи, ако: 

- избирачкиот одбор не го спроведува гласањето на 
начин утврден со овој законик, 

- е нарушена тајноста на гласањето, 
- гласањето било прекинато подолго од 3 часа, 
- полицијата не одговорила на барањето за интер-

венција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало 
потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето 
на избирачкото место, 
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- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија 
е поголем од бројот на избирачите што гласале и 

- некое лице или лица гласале за други лица. 
(2) Државната изборна комисија во случаите од ста-

вот (1) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, при одлучување 
по приговори ако фактите на кои се упатува во нив се 
внесени во записникот, е должна да изврши увид во це-
локупниот изборен материјал. 

(3) Државната изборна комисија со решение ќе го 
повтори гласањето на гласачките места во случаите од 
ставот (1) на овој член каде што гласањето е пониште-
но само ако вкупниот број на запишани избирачи на 
тие избирачки места на ниво на изборна единица, град, 
односно општина влијае врз вкупните резултати.  

(4) Против решението од ставовите (1) и (3) на овој 
член може, во рок од 24 часа од приемот на решението, 
да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државна-
та изборна комисија.  

(5) Управниот суд е должен да постапи по тужба во 
рок од 72 часа по нејзиниот прием.  

(6) Гласањето на гласачкото место кое е поништено 
ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето. 

 
X. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ 

 
1. Престанување на мандатот и дополнителни  

избори за пратеници 
 

Член 152 
(1) На пратеникот му престанува мандатот пред ис-

текот на времето за кое е избран, ако: 
- поднесе оставка, 
- е осуден за кривично дело за кое е пропишана каз-

на затвор во траење од најмалку пет години, 
- настапи случај на неспоивост со функцијата пра-

теник, 
- во случај на смрт и 
- со правосилно решение е лишен од деловна спо-

собност. 
(2) Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на 

првата наредна седница констатира дека на пратеникот 
му престанува мандатот од денот на одржувањето на 
таа седница.  

(3) Мандатот на пратеникот му престанува со денот 
на настанувањето на условите од ставот (1) алинеи 2, 3, 
4 и 5 на овој член, а Собранието тоа го констатира на 
првата наредна седница. 

 
Член 153 

(1) Ако на пратеник кој е избран од листата на кан-
дидати му престане мандатот според еден од основите 
утврдени во членот 152 на овој законик, тогаш за оста-
токот од мандатот, пратеник на Собранието станува на-
редниот кандидат од листата.  

(2) Државната изборна комисија го известува на-
редниот кандидат од листата во случаите од ставот (1) 
на овој член, во рок од три дена од престанокот на ман-
датот на пратеникот.  

(3) Ако наредниот кандидат од листата од ставот (2) 
на овој член не ја извести Државната изборна комисија 
во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа 
право се пренесува на наредниот кандидат од листата.  

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати 
согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, оства-
рувањето на ова право започнува повторно од почето-
кот на листата на кандидати, доколку на листата има 
кандидати. 

 
Член 153-а 

(1) По исклучок од членот 153 од овој законик, ако 
е жена пратеникот кој е избран од листата на канди-
дати, а на кого му престанал мандатот според еден од 

основите утврдени во членот 152 од овој законик, то-
гаш за остатокот од мандатот, пратеник на Собранието 
станува наредниот кандидат од листата жена. 

(2) Државната изборна комисија го известува на-
редниот кандидат жена од листата во случаите од ста-
вот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот 
на мандатот на пратеникот.  

(3) Ако наредниот кандидат жена  од листата од 
ставот (2) на овој член не ја извести Државната избор-
на комисија во рок од осум дена за прифаќањето на 
мандатот, тоа право се пренесува на наредниот канди-
дат жена од листата.  

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати 
согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, оства-
рувањето на ова право се врши согласно со членот 153 
од овој законик. 

 
Член 154 

(1) Ако на листата на кандидати нема кандидати и 
ако се исцрпени основите за стекнување мандат на пра-
теник утврдени во членот 153 на овој законик, се рас-
пишуваат дополнителни избори за избор на пратеници 
во изборната единица од која е избран пратеникот. 

(2) Ако на пратеник кој е избран од листата на кан-
дидати од трите изборни единици во Европа и Азија, 
во Северна и Јужна Америка и во Австарлија и Азија 
му престане мандатот според еден од основите утврде-
ни во членот 152 на овој законик, се распишуваат до-
полнителни избори за избор на пратеници во изборната 
единица од која е избран пратеникот. 

 
2. Престанување, одземање на мандатот и  
дополнителни избори за членови на совет 

 
Член 155 

(1) Ако на член на советот му престане или му биде 
одземен мандатот поради една од причините утврдени 
во Законот за локалната самоуправа и овој законик, то-
гаш член на советот за остатокот од мандатот станува 
наредниот кандидат од листата.  

(2) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје 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.  

(3) Кандидатот од ставот (1) на овој член е должен 
писмено да ја извести општинската изборна комисија 
односно Изборната комисија на градот Скопје дали го 
прифаќа мандатот во рок од осум дена од денот на при-
емот на известувањето од ставот (2) на овој член.  

(4) Ако кандидатот согласно со ставот (3) од овој 
член не го прифати мандатот, тоа право се пренесува 
на наредниот кандидат од листата. 

 
Член 155-а 

(1) По исклучок од членот 155 од овој законик, ако 
е жена член на совет на кого му престанал или ќе му 
биде одземен мандатот поради една од причините ут-
врдени во Законот за локалната самоуправа и овој зако-
ник, тогаш за остатокот од мандатот, член на совет  
станува наредниот кандидат од листата жена. 

(2) Општинската изборна комисија, односно Избор-
ната комисија на градот Скопје го известува наредниот 
кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на 
овој член, во рок од три дена од престанокот на манда-
тот на пратеникот.  

(3) Ако наредниот кандидат жена  од листата од 
ставот (2) на овој член не ја извести општинската из-
борна комисија, односно Изборната комисија на градот 
Скопје во рок од осум дена за прифаќањето на манда-
тот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат же-
на од листата.  
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(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати 
согласно со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, оства-
рувањето на ова право се врши согласно со членот 155 
од овој законик. 

 
Член 156 

(1) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати-
те согласно со членот 155 на овој законик, остварува-
њето на ова право започнува повторно од почетокот на 
листата на кандидати, доколку на листата има канди-
дати.  

(2) Ако на листата на кандидати, нема кандидати и 
ако се исцрпени основите за стекнување мандат на 
член на совет се спроведуваат дополнителни избори за 
член на совет во општината, односно градот Скопје. 

(3) Дополнителните избори ги распишува претседа-
телот на Собранието во рок од 15 дена од престанува-
њето, односно одземањето на мандатот. 

 
3. Избори за замена на членови на советите 

 
Член 157 

(1) Ако со правосилна судска пресуда се утврди де-
ка во текот на изборната постапка, политичката пар-
тија, коалицијата или групата избирачи како средство 
за добивање гласови користеле поткуп и средства од 
извршени казниви дела, местата (мандатите) што ги ос-
воиле подносителите на листите се поништуваат од 
страна на општинската изборна комисија односно Из-
борната комисија на градот Скопје и за овие места се 
спроведуваат избори за замена.  

(2) Изборите за замена не можат да се распишат 
шест месеца пред истекот на мандатот за кој е избран 
советот.  

(3) Мандатот на член на советот согласно со ставот 
(1) на овој член, односно избран на изборите за замена 
трае до истекот на времето за кое бил избран членот на 
советот на кој му престанал односно му е одземен ман-
датот.  

(4) Изборите за замена ги распишува претседателот 
на Собранието по предлог на надлежната општинска 
изборна комисија. 

 
4. Предвремени избори за градоначалник и членови 

на советите 
 

Член 158 
(1) Ако на градоначалник му престане мандатот по-

ради една од причините утврдени во Законот за локал-
ната самоуправа и овој законик и ако на градоначални-
кот му е изгласана недоверба во согласност со закон, се 
распишуваат предвремени избори за градоначалник.  

(2) Предвремените избори од ставот (1) на овој 
член нема да се распишат ако до редовните избори за 
градоначалник има помалку од шест месеца. 

 
Член 159 

Предвремени избори за членови на совет пред исте-
кот на мандатот се распишуваат ако настапи еден од 
условите утврдени во Законот за локалната самоуправа 
и овој законик. 

 
5. Повторни избори на членови на советите 

 
Член 160 

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, кои ги распишува претседателот на 
Собранието. 

XI. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
 

Член 161 
(1) Изборите и изборната постапка можат да ги наб-

људуваат: 
- домашни здруженија и странски организации, кои 

се регистрирани согласно закон, најмалку една година 
пред денот на одржувањето на изборите, а во  чии ста-
тути е вклучено начелото на заштита на човековите 
права, 

- меѓународни организации и 
- претставници на странски земји . 
(2) Државната изборна комисија ја утврдува проце-

дурата за набљудување на изборите и изборната поста-
пка. 

 
Член 162 

(1) Организациите и лицата од членот 161 на овој 
законик можат да вршат набљудување на целиот избо-
рен процес по добивање на овластување од Државната 
изборна комисија.  

(2) Барањата за набљудување со потребните испра-
ви за идентификација се доставуваат до Државната из-
борна комисија од денот на распишувањето на избо-
рите, а најдоцна десет дена пред денот на гласањето.  

(3) Државната изборна комисија им издава овласту-
вања на набљудувачите најдоцна седум дена по прие-
мот на барањето.  

(4) Државната изборна комисија има право да им го 
одземе овластувањето за набљудување на субјектите 
од членот 161 на овој законик, ако започнат да изразу-
ваат поддршка за некој кандидат, партија или коали-
ција. 

 
Член 162-а 

Само акредитираните набљудувачи можат да ин-
формираат за текот на изборниот процес и активности-
те поврзани со неговото набљудување. 

 
XII. ИЗБИРАЧКИ МЕСТА 

 
Член 163 

Под избирачко место, во смисла на овој законик, се 
подразбира населено место или дел од населено место 
каде што избирачите од тоа подрачје го остваруваат 
своето избирачко право. 

 
1. Критериуми за определување на  

избирачките места 
 

Член 164 
(1) Избирачките места се определуваат за населени 

места или за делови од населени места во кои има за-
пишано избирачи во изводите од избирачките списоци 
за населените места или за деловите од населените 
места.  

(2) Избирачките места се определуваат во рамките 
на границите на општината. 

(3) Во ДКП, односно конзуларните канцеларии на 
Република Македонија за гласање во странство се оп-
ределуваат посебни избирачки места. 

 
Член 165 

(1) Бројот на избирачите кои гласаат на избирачко-
то место се определува на начин со кој се овозможува 
гласањето да се одвива непречено во времето опреде-
лено за гласање.  

(2) Бројот на избирачи  кои гласаат на избирачкото 
место не може да биде  поголем од 1.000 избирачи. 

(3) Избирачко место не може да се определува за 
населено место во кое живеат помалку од десет избира-
чи и во ДКП, односно конзуларните канцеларии каде 
има пријавено помалку од десет избирачи за гласање. 
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Член 166 
(1) Избирачкото место по правило не смее да биде 

оддалечено повеќе од 3 км од најоддалечената адреса 
во градските населби и повеќе од 5 км во селските на-
селби. 

(2) Правилото утврдено во ставот (1) на овој член 
не се применува за избирачките места во ДКП, односно 
конзуларните канцеларии. 

 
2. Постапка за утврдување, менување и објавување 

на избирачките места 
 

Член 167 
Државната изборна комисија во соработка со Ми-

нистерството за надворешни работи органот надлежен 
за работите од областа на урбанизмот и градежниш-
твото, органот надлежен за работите на премерот и ка-
тастарот и управната организација надлежна за работи-
те од областа на статистиката задолжена за организа-
ционо – техничката и методолошката обработка на по-
датоците од Избирачкиот список ги изработува струч-
но – техничките  описи на избирачките места. Стручно 
– техничкиот опис на избирачките места содржи: оп-
штина, број на изборна единица, број на избирачко 
место, населеното место и локација на избирачкото 
место (објект и адресата на објектот во кој ќе се гласа, 
населено место), дали избирачкото место е целосно на-
селено место, улица (назив), индикатор на распределба 
куќен број (од - до). 

 
Член 168 

(1) Државната изборна комисија врз основа на 
стручно–техничките описи на избирачките места изра-
ботени во согласност со членот 167 од овој законик, 
донесува решение со кое ќе го утврди бројот и описот 
за секое избирачко место одделно, со назначување на 
населените места, односно улиците и куќните броеви 
кои влегуваат во избирачките места и објектот на гла-
сање.  

 
Член 169 

(1) Промена на описот на избирачкото место се 
врши при промена на имињата за улиците, односно 
куќните броеви и доколку се зголемува бројот на изби-
рачите или просторната оддалеченост за определено 
избирачко место.  

(2) Државната изборна комисија донесува решение 
со кое ја утврдува промената на описот на избирачкото 
место.  

(3) Промена на описите на избирачките места може 
да се врши најдоцна 30 дена пред денот определен за 
изборите, односно гласање на референдум. 

 
Член 170 

(1) Општинската изборна комисија односно Избор-

ната комисија на градот Скопје најдоцна 15 дена пред 

денот определен за одржување на изборите, односно 

гласањето на референдумот ќе ги објави на видно мес-

то описите на избирачките места кои се определени за 

гласање со назначување од кое подрачје избирачите ќе 

гласаат на одделно избирачко место. 

(2) Објавувањето на описите на избирачките места 

може да се врши и преку локалните средства за јавно 

информирање.  

(3) Државната изборна комисија задолжително ќе 
организира информирање на избирачите со објавување 
на описите на избирачките места во печатот и другите 
средства за јавно информирање. 

 

3. Услови за функционирање на избирачките места 
 

Член 171 
(1) Секое избирачко место има реден број.  
(2) Редниот број на избирачкото место се истакнува 

на објектот во кој се врши гласањето за тоа избирачко 
место, а доколку во еден објект се врши гласање во две 
или повеќе избирачки места, редниот број на избирач-
кото место се означува и на секоја просторија што е оп-
ределена за гласање во тоа избирачко место. 

 
Член 172 

Просторијата во која се врши гласањето не смее да 
се определи во објект во кој има седиште политичка 
партија или кој се користи за активности на политич-
ките партии. 

 
Член 173 

(1) Гласањето се врши во затворена просторија која 
ги исполнува условите за остварување на лично, сло-
бодно и тајно гласање на избирачите.  

(2) Во просторијата во која се врши гласањето се 
истакнуваат имињата на населените места и деловите 
од населените места (улици и делови од улиците), кои 
ги опфаќа избирачкото место (описот). 

(3) Просторијата определена за гласање е опремена 
со кабини, односно прегради или завеси така што да не 
може да се види како избирачот го пополнува гласач-
кото ливче.  

(4) Секое место за гласање мора да биде опремено 
со хемиски молив за потребите на избирачите при гла-
сањето. 

(5) Во просторијата за гласање се поставуваат ку-
тии за гласање изработени од цврст материјал кои на 
избирачките одбори им се предаваат запечатени со за-
писник. 

(6) Просториите определени за гласање мораат да 
се соодветно стручно – технички уредени заради нивно 
заклучување и запечатување. 

 
XIII. ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА  

ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО 
 

Член 174 

(1) Изборните единици ги сочинуваат (опфаќаат) 

избирачките места во рамките на границите на општи-

ните каде што граѓаните го остваруваат избирачкото 

право.  

(2) Изборните единици за гласање во странство ги 

сочинуваат избирачките места, односно ДКП, односно 

конзуларните канцеларии во рамките на изборната еди-

ница каде што граѓаните го остваруваат избирачкото 

право согласно со овој законик. 

 

Член 175 

(1) Во Република Македонија се утврдуваат девет 

изборни единици: 
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 (2) За спроведување на гласањето за избор на 
тројца пратеници се утврдуваат три изборни единици, 
и тоа: 

- Изборна единица број 7 за гласање на државјаните 
на Република Македонија кои се на привремена работа 
или престој во Европа и Африка со избирачките места, 
односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во 
тие земји, 

- Изборна единица број 8 за гласање на државјаните 
на Република Македонија кои се на привремена работа 
или престој во Северна и Јужна Америка со избирачки-
те места, односно ДКП, односно конзуларните канце-
ларии во тие земји и 

- Изборна единица број 9 за гласање на државјаните 
на Република Македонија кои се на привремена работа 
или престој во Австралија и Азија со избирачките 
места, односно ДКП, односно конзуларните канцела-
рии во тие земји. 

 
Член 176 

Ако некое избирачко место претрпи измени соглас-
но со овој законик, избирачите од новото избирачко 
место го остваруваат своето избирачко право во избор-
ната единица каде што припаѓало избирачкото место. 

 
Член 177 

Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред 
денот определен за избори ќе ги објави описите на из-
борните единици утврдени со овој законик. 

 
XIV. КАЗНИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 177-а 

(1) Независно од прекршочната одговорност за 
непочитување на одредбите од овој законик кои се од-
несуваат  на ограничување на трошоците на изборната 
кампања и доставувањето  на финансиските извештаи 
за финансирање на изборната кампања на учесник во 
изборната кампања се определува:  

-  делумно губење на надоместокот на трошоците за 
изборна кампања, 

- целосно губење на надоместокот на трошоците за 
изборна кампања или 

- забрана на исплата на надоместокот на трошоците 
за изборна кампања. 

(2) На учесник во изборната кампања ќе им се опре-
дели делумно губење на надоместокот на трошоците за 
изборната кампања во случај кога ќе го надминат доз-
волениот износ на трошоци за изборната кампања, сог-
ласно на членот 84 од овој законик; 

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоци-
те за изборната кампања во случаи од ставот (2) на овој 
член, се состои во намалување на износот за надомест 
на трошоците за кампањата за онолку за колку е над-
минат дозволениот лимит за трошење во изборна кам-
пања. Доколку висината на износот на средствата со 
кои е надминат дозволениот лимит за трошење во из-
борна кампања е поголем од износот за надоместокот 
на трошоците во изборната кампања, ќе се определи  
целосно губење на надоместокот на трошоците за из-
борната кампања. 

(4) На учесник во изборна кампања ќе им се опре-
дели забрана  за  исплатата на надоместокот на трошо-
ците за изборна кампања во случаите кога во пропиша-
ниот рок и содржина не ги достават финансиските из-
вештаи согласно членовите 84-б ставовите (1) и (2) и  
85 од  овој законик. 

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на тро-
шоците за изборната кампања во случаите од ставот (4) 
на овој член трае до уредно исполнување на обврската 
согласно членовите 84-б ставовите (1) и (2) и  85 од 
овој законик.  

(6) Одлуката за делумно односно целосно губење 
на надоместокот на трошоците за изборна кампања од 
ставовите (2) и (3) на овој член како и одлуката за запи-
рање на исплатата од ставот (4) на овој член ја носи 
Државната изборна комисија на предлог на Државниот 
завод за ревизија. 

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член која 
е  конечна,  може да се поведе управен спор. 

(8) Одлуката од  ставот (7) на овој член се објавува 
во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 178 

(1) За спречување на изборите и гласањето; за пов-
реда и злоупотреба на избирачкото право; за повреда 
на слободата на определувањето на избирачите; за пот-
куп при изборите и гласањето; за уништување на из-
борните исправи, за постапување спротивно на членот 
8-а од овој закон и за извршена изборна измама, стори-
телот ќе се казни според одредбите на Кривичниот за-
коник. 

(2) За кривичните дела од ставот (1) на овој член 
постапката е итна. 

 
Член 178-а 

Пред поднесување на барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд се спрове-
дува постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците. 

 
Член 179 

(1) Глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на член на 
Влада и  заменик министер ако постапи спротивно на 
членот 8-а  од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на лицето 
кое учествува во изборната кампања со својата службе-
на униформа (член 9).  

(3) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на член на 
изборен орган кој работи спротивно на одредбите на 
овој законик (член 19 став (1)). 

 
Член 179-а 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе му се изрече на регис-
трирана политичка партија, коалција и независен кан-
дидат односно овластен преставник или негов заменик 
на подносител на листа на кандидати ако ги употребат 
податоците од избирачкиот список за други цели или 
ги користат на денот на изборите за евидентирање на 
лицата кои гласаат (член 55 ставови (1)и (4)). 

 
Член 179-б 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе му се изрече на 
правното лице ако не го почитува рокот за започнува-
ње и завршување на изборната кампања (член 69-а став 
(2)).  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече на претседателот и на  
членовите на Државната изборна комисија за не поста-
пување во рокот од членот  69-а став (3) од овој зако-
ник.  

(3) Глоба во износ од 300 до 1000 евра во денарска 
противредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице кое ја попречува и оневозможува изборната кам-
пања (член 73).  

(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече на претеседателот и на 
членовите на Државната комисија за спречување на ко-
рупција за не постапување во рокот од членот 74 став 
(2) од овој законик. 
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Член 180 
(1) Глоба од 3.000 до 5.000 евра во денарска про-

тиввредност за прекршок ќе се изрече на учесник во 
изборната кампања кој не се придржува до членот 72 
на овој законик.  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршокот од ставот (1) на овој 
член ќе се изрече и на кандидат или друго физичко ли-
це за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

 
Член 181 

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот, ако: 

- известува за редовните активности на државните 
органи, органите на општините и на градот Скопје, и 
на правните лица на кои им е доверено вршење на јав-
ни овластувања, спротивно на членот 75-б од овој за-
кон; 

- уредници, новинари, водители на програма и пре-
зентери ангажирани во подготвување програми на ра-
диодифузерите, учествуваат во предизборни активнос-
ти на учесници во изборна кампања спротивно на чле-
нот 75-в од овој законик; 

- не го снимаат излезниот сигнал на својата програ-
ма од денот на распишување на изборите до нивното 
завршување и не ги чуваат снимките од својата програ-
ма (член 75- г став (1)); 

- не достават снимки и други податоци поврзани со 
медиумското покривање на изборите спротивно на чле-
нот 75-г став (2) од овој законик; 

- огласите и соопштенијата за независните кандида-
ти се емитуваат спротивно на членот 75-д став (2) од 
овој законик; 

- не обезбеди рамноправен пристап во информатив-
ната програма согласно на членот 76-а ставови (2) и (3) 
од овој законик,  

- јавниот радиодифузен сервис не ги информира 
граѓаните или лицата со оштетен слух за изборниот 
процес (член 76-а ставови (1) и (4)) и 

- јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно 
политичко претставување на учесниците во изборниот 
процес спротивно на членот 76-а ставови (5), (6),(7),(8) 
и (9)од  овој законик. 

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на радиодифузерот за дејствијата од ста-
вот (1) на овој член. 

 
Член 181-а 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот, ако: 

- не обезбеди покривање на изборите на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин (член 75 став 
(1)); 

- не овозможи подеднакви услови за пристап до 
програмите на сите учесници во изборна кампања 
(член 75 ставови ( 2) и (3)); 

- програмите наменети за малолетната публика се 
користат за изборно медиумско претставување (член 
75 став (4)); 

- емитува дополнително време за платено политич-
ко рекламирање на реален час спротивно на членот 75-
ѓ став (1) од овој законик. 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на радиодифузерот , за дејствијата од 
ставот (1) на овој член. 

Член 182 
(1) Глоба во износ од 3000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе им се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот  и печатениот медиум, ако: 

- емитуваат, односно објавуваат платено политичко 
рекламирање спротивно на членот 75- д став (1) од овој 
законик; 

- огласите и соопштенијата за независните кандида-
ти содржат податоци спротивно на членот 75-д став (3) 
од овој законик; 

- емитуваат, односно објавуваат огласи и реклами 
спротивно на членот 75-д став (6) од овој законик; 

- не утврди ценовник за платено политичко рекла-
мирање на учесниците во изборниот процес (член 75-ѓ 
став (2)); 

- не го објават и/или не го достават ценовникот 
(член 75-ѓ ставови( 3) и (4) ); 

- го измени ценовникот во текот на изборната кам-
пања (член 75-ѓ став (5));  

- не обезбедат рамноправен пристап согласно на 
членот 75-ѓ став (6) од овој законик и 

- го прекршат изборниот молк (член 76-б). 
(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на радиодифузерот и печатениот медиум 
за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

 
Член 183 

(1) Глоба во износ од 3000 до 5000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе му се изрече на радио-
дифузерот ,  ако: 

- го објави изборното пропагандно известување без 
наведување дека се работи за платено политичко рек-
ламирање и ако не го одвои од другите содржини на 
медиумите ( член 76 став (1));  

- јасно не го означи нарачателот на платеното поли-
тичко рекламирање    ( член 76  став (2)); 

- го објави изборното пропагандно известување  со 
учество на малолетници во платено политичко рекла-
мирање (член 76 став (3)) и 

- емитува платено политичко рекламирање во 
вести, информативни, образовни и програми за деца, во 
преноси од верски, спортски, културни и други наста-
ни  (член 76 став (4)). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1500 евра  во денарска 
противредност за прекршок ќе му се изрече на одго-
ворното лице на радиодифузерот и печатениот медиум 
за дејствијата од став (1) на овој член. 

 
Член 183-а 

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денар-
ска противвредност ќе им се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот и печатениот медиум, ако: 

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното 
мислење спротивно на членот 77 став (1) од овој законик; 

- ги објават резултатите од испитувањето на јавното 
мислење, а не ги наведат податоците утврдени во чле-
нот 77 став (2) од овој законик; 

- објават резултатите од испитувањето на јавното 
мислење спроведено на денот на изборите спротивно 
на членот 77 став (3) од овој законик. 

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одго-
ворното лице на радиодифузерот и печатениот медиум 
за дејствијата од ставот (1) на овој член. 

 
Член 184 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече на одговорното лице на 
општината, односно градот Скопје ако не утврди места 
за лепење на плакати без надоместок и не изврши нив-
но обележување за секој подносител на листи одделно 
(член 78). 
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Член 185 
Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска 

противвредност за прекршок ќе се изрече на учесник 
во изборна кампања, ако во рокот утврден во членот 79 
став (2) од овој законик не го отстрани сметот од пла-
катите. 

 
Член 186 

Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече за прекршок 
на физичко лице кое врши уништување на изборни 
плакати или лепење плаката преку друга плаката на 
учесник во изборна кампања на места определени за 
нивно истакнување (член 78 став (1)). 

 
Член 187 

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на политичка 
партија, коалиција односно носител на независна листа 
од група избирачи која: 

- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48 
часа пред неговото одржување и 

- го организира собирот спротивно на членовите 81 
и 82 од овој законик. 

 
Член 188 

Глоба во износ од 300 до 800 евра во денарска про-
тиввредност за прекршок ќе се изрече на одговорното 
лице на надлежниот државен орган, верска заедница 
или јавна институција која на учесникот во изборна 
кампања ќе му дозволи организирање на предизборни 
собири спротивно на членот 82 од овој законик. 

 
Член 188-а 

Глоба во износ од 4000 до 5000 евра во денарска 
противвредност ќе им се изрече за прекршок на поли-
тичката партија, коалиција, носителот на независна 
листа од група избирачи односно лица кои имале наме-
ра да се кандидираат ако непотрошените донации не ги 
вратат во предвидениот рок на давателите на донација-
та сразмерно на донираниот износ, во случај на не под-
несување односно не потврдување на листата на  кан-
дидати.(член 71 став (7)).  

 
Член 189 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе се изрече на учес-
ник во изборната кампања кој нема да поднесе извеш-
тај за финансирање на изборната кампања од членот 85 
на овој законик, односно кога за финансирање на из-
борната кампања се користени средства согласно со 
членот 83 од овој законик.  

(2) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност за прекршок ќе се изрече на поли-
тичка партија, коалиција односно носител на независна 
листа од група избирачи доколку во изборната кампа-
ња потроши повеќе финансиски средства отколку што 
е утврдено во членот 84 од овој законик.  

(3) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на одговор-
ното лице на политичката партија за дејствијата од ста-
вовите (1) и (2) на овој член. 

 
Член 189-а 

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ра-
диодифузерот  или печатениот медиум  кој нема да 
поднесе извештај за рекламниот простор искористен од 
секој учесник во изборната кампања и средствата кои 
се платени или се побаруваат по таа основа, најдоцна 
15 дена по денот на завршување на изборната кампања 
(член 85-а) 

(2) Глоба во износ од 500 до 1500 евра  во денарска 
противредност ќе му се изрече за прекршок на одго-
ворниот уредник за дејствијата од став (1) на овој член. 

 
Член 190 

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекшок на одго-
ворно лице во правното лице доколку постапи спротив-
но на одредбите на членот 74 од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на лице кое 
при гласањето користи мобилен телефон или апарат за 
сликање на гласачкото ливче. 

(3) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе се изрече за прекршок на лицето од 
членот 106 на овој законик, ако во времето и местото 
на гласањето носи ознака или симбол на политичка 
партија или кандидат и ако за време на гласањето не 
носи  беџ. 

 
Член 191 

(1) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко 
лице кое гласа за повеќе лица или гласа во име на дру-
го лице, како и за спречување на присуство на полици-
јата, ако за тоа имало потреба (членови 102, 103, 111 и 
112).  

(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност за прекршок ќе се изрече на службено 
лице (полицаец), кое ќе ја злоупотреби својата положба 
и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 102). 

 
XIV-а. ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИСТИ 

 
Член 191-а 

За поднесување на листи на кандидати за членови 
на совет и листи на кандидати за градоначалник од 
страна на регистрирани политички партии или коали-
ции се определува дополнителен рок најдоцна до 8 
март 2013 година. 

 
Член 191-б 

(1) Општинската изборна комисија односно Избор-
ната комисија на градот Скопје по приемот на листата 
на кандидати за членови на совет и листа на кандидати 
за градоначалник утврдува дали истата е поднесена во 
утврдениот дополнителен рок од членот 191-а од овој 
законик и дали е составена во согласност  со одредбите 
од овој законик.  

(2)  Ако  општинската  изборна  комисија  односно  
Изборната комисија на градот Скопје утврди дека во 
листата од ставот (1) на овој член има одделни непра-
вилности, ќе го повика овластениот претставник на 
подносителот на листата, да ги отстранат неправилнос-
тите во рок од пет  часа од приемот на листите.  

(3)  Ако  општинската  изборна  комисија  односно  
Изборната комисија на градот Скопје утврди дека лис-
тата од ставот (1) на овој член е поднесена во опреде-
лениот дополнителен рок  и е составена  во  согласност  
со  одредбите  од  овој законик, односно  констатира-
ните неправилности или пропусти, подносителите на 
листата ги отстраниле во рокот утврден во ставот (2) 
од овој член, поднесената листа ќе ја потврди со реше-
ние.  

(4)  Ако  општинската  изборна  комисија  односно  
Изборната комисија  на  градот  Скопје  утврди  дека  
листите од ставот (1) на овој член се  поднесени  ненав-
ремено,  односно констатираните неправилности или 
пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле 
во рокот утврден во ставот (2) на овој член, поднесена-
та листа ќе ја отфрли со решение во рок од шест часа 
од приемот на листите.  
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(5) Против решението на општинската изборна ко-
мисија односно Изборната комисија на градот Скопје 
од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до 
Управниот суд, преку Државната изборна комисија во 
рок од шест часа од приемот на решението.  

(6) Управниот суд е должен да донесе одлука во 
рок од 6 часа од приемот на тужбата.  

(7) Доставување на приговор и тужба по пошта не е 
дозволено. 

 
Член 191-в 

Општинската изборна комисија односно Изборната 
комисија на градот Скопје потврдените листи на кан-
дидати за членови на совет и листи на кандидати за 
градоначалник доставени во дополнителниот рок од 
член 191-а од овој закон,  во рок од еден час ги доста-
вува до Државната изборна комисија заради дополни-
телно утврдување на редоследот на веќе утврдената 
единствена листа на кандидати за спроведување на ре-
довни избори за членови на совет и градоначалник кои 
ќе се одржат на 24 март 2013 година согласно со овој 
законик.  

 
Член 191-г 

Општинската изборна комисија односно Изборната 
комисија на градот Скопје дополнително утврдените 
единствени листи на кандидати за членови на совет и 
листи на кандидати за градоначалник ќе ги огласи вед-
наш по утврдувањето на дополнителната единствена 
листа на кандидати за членови на совет и листи на кан-
дидати за градоначалник од страна на Државната из-
борна комисија  во сите населени места и на избирач-
ките места во општината. 

 
Член 191-д 

 (1)Подносителите на дополнително потврдените 
листи на кандидати за членови на совет и листи на кан-
дидати за градоначалник согласно со овој законик, се 
должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакциска-
та сметка согласно член 71 од овој законик, најдоцна 
12 часа по потврдувањето на листата за кандидати, и во 
тој рок од 12 часа доказот за обезбеден ЕДБ и отворена 
трансакциона сметка се доставува до надлежната из-
борна комисија.  

 (2)Ако подносителите на дополнително потврдени-
те листи на кандидати за членови на совет и листи на 
кандидати за градоначалник не обезбедат ЕДБ и не  от-
ворат трансакциската сметка во рокот од ставот (1) на 
овој член потврдената листа на кандидати се поништу-
ва со решение на надлежната изборна комисија. 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 192 

(член 192 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 40/06) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој законик 

престануваат да важат Законот за избор на претседател 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 20/94, 48/99 и 11/2004), Законот 
за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 42/2002 и 46/2004), Законот за локалните из-
бори ("Службен весник на Република Македонија" број 
45/2004, 52/2004, 60/2004 и 4/2005), Законот за изби-
рачки список ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 42/2002, 35/2004 и 74/2005), Законот за изби-
рачките места ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 50/97) и Законот за изборните единици за из-
бор на пратеници во Собранието на Република Маке-
донија ("Службен весник на Република Македонија" 
број 43/2002). 

Член 193 
(член 193 од Законот објавен во „Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 40/06) 
 
(1) На првите наредни избори за избор на пратени-

ци избирачкиот одбор е составен од пет члена и нивни 
заменици.  

(2) Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот 
заменик се избираат од редот на вработените во држав-
ната, општинската и администрацијата на градот Скоп-
је и два члена и нивни заменици се избираат од редот 
на јавната администрација по случаен избор.  

(3) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот за-
меник се именува на предлог на политичките партии во 
опозиција кои на последните избори за пратеници ос-
воиле најмногу гласови.  

(4) Еден член на избирачкиот одбор и неговиот за-
меник се именува на предлог на политичките партии на 
власт кои на последните избори за пратеници освоиле 
најмногу гласови. 

(5) Начинот и постапката за изборот на членовите 
од ставот (2) на овој член се врши во согласност со 
членот 39 од овој законик. 

(6) Политичките партии од ставовите (3) и (4) на 
овој член предлозите за членови на избирачки одбори и 
нивни заменици ги доставуваат до општинската избор-
на комисија во рок од пет дена од денот на добивањето 
на известувањето од општинската изборна комисија. 

(7) Ако политичките партии не го достават предло-
гот во рокот утврден во ставот (6) од овој член, имену-
вањето на членовите го врши општинската изборна ко-
мисија. 

 
Член 194 

(член 194 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 40/06) 

(1) Важноста за запишувањето на личните податоци 
во согласност со членот 41 став (3) од овој законик ќе 
се примени по создавањето на услови за таа цел.  

(2) Државниот завод за статистика ќе продолжи да 
ја врши организационо – техничката и методолошка 
обработка на податоците од Избирачкиот список до ко-
нечното негово преземање од страна на Министерство-
то за правда.  

(3) За спроведување на гласањето на внатрешно ра-
селените лица, Министерството за правда ќе подготви 
посебни изводи од Избирачкиот список врз основа на 
евиденција на надлежните органи. 

 
Член 195 

(член 195 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 40/06) 

 
Со денот на влегувањето во сила на овој законик 

составот на Државната изборна комисија ќе се именува 
во рок од 15 дена. 

 
Член 196 

(член 196 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 40/06) 

Подзаконските акти предвидени со овој законик 
Државната изборна комисија ќе ги донесе во рок од 20 
дена од денот на нејзиното формирање. 

 
Член 197 

(член 95 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Во членовите 18 став (2), 21 ставови (2) и (5), 23 

ставови (2) и (3), 31 став (2) точки 1, 7 и 14, 34, 35, 36 и 
37, 39 ставови (1) и (2), 40 ставови (2) точка 6 и (3), 66 
став (3), 67 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), 68 став (3), 69 
ставови (3) и (4), 102 став (3), 111 ставови (1) и (6), 113 
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став (3), 117 ставови (4) и (6), 118 ставови (1), (2) и (4), 
135 став (1), 155 ставови (2) и (3), 157 став (1) и 170 
став (1) по зборовите: "општинска изборна комисија " 
се додаваат зборовите: "односно Изборната комисија 
на градот Скопје". 

 
Член 198 

(член 96 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Државната изборна комисија ќе се избере во рок од 

30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Државната изборна комисија продолжува со работа 

до изборот на Државната изборна комисија согласно со 
овој закон. 

 
Член 199 

(член 97 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Надлежностите на Министерството за правда кои 

согласно со одредбите на овој закон преминуваат во 
надлежност на Државната изборна комисија, Минис-
терството за правда продолжува да ги врши најдоцна 
до 1 септември 2009 година. 

 
Член 200 

(член 98 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Државната изборна комисија во соработка со Ми-

нистерството за внатрешни работи и Министерството 
за надворешни работи во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе ги започнат ак-
тивностите за евидентирање и пријавување на државја-
ните на Република Македонија кои се на привремена 
работа или престој во странство. 

 
Член 201 

(член 99 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
За државјаните на Република Македонија кои се на 

привремена работа или престој во странство, гласањето 
за избор на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, како и за избор на претседател на Репуб-
лика Македонија согласно со овој закон ќе се спрове-
дува пo 1 септември 2009 година. 

 
Член 202 

(член 100 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се 

донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 203 

(член 101 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Собранието на Република Македонија во рок од 60 

дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
формира координативно тело за спроведување на ак-
тивностите за преземање на Избирачкиот список од 
Министерството за правда во Државната изборна ко-
мисија со членови од Министерството за правда, 
Државната изборна комисија и Државниот завод за ста-
тистика на предлог на Владата на Република Македо-
нија. 

Во координативното тело по еден член ќе се избере 
од редот на пратеничките групи во опозиција и по еден 
член од редот на пратеничките групи на власт застапе-
ни во Собранието на Република Македонија. 

Координативното тело за спроведување на актив-
ностите од ставот 1 на овој член ќе донесе програма и 
акционен план со кој ќе ги утврди роковите за спрове-
дување на работите поврзани со пренесувањето на над-
лежностите, но најдоцна до 1 септември 2009 година. 

Државниот завод за статистика ќе продолжи да ја 
врши организационо – техничката и методолошката 
обработка на податоците од Избирачкиот список до 1 
септември 2009 година, односно до предавањето на 
Државната изборна комисија. 

 
Член 204 

(член 102 од Законот објавен во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 136/08) 

 
Вработените во подрачните одделенија на Минис-

терството за правда кои вршат работи и задачи поврза-
ни со евиденција на избирачкото право продолжуваат 
со работа во Државната изборна комисија. 

 
Член 205 

(член 92 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 44/11) 

 
Заменикот на претседателот на Државната изборна 

комисија продолжува да ја врши функцијата како пот-
претседател на Државната изборна комисија до истекот 
на мандатот за кој е избран. 

 
Член 206 

(член 93 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 44/11) 

 
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од 10  дена  од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

 
Член 207 

(Член 2 од Законот објавен во“ Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 31/13) 

 
Преземените изборни дејствија во роковите утврде-

ни согласно со Изборниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 
148/2008, 155/2008,163/2008, 44/11, 51/11 и 142/12), за 
спроведување на редовни избори за членови на совет 
иградоначалник кои ќе се одржат на 24 март 2013 го-
дина, до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
остануваат во сила.Поднесените, потврдените и ждре-
буваните листи на кандидати за членови на совет и 
листи на кандидати за градоначалник до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон,остануваат во сила. 

 
Член 208 

(Член 3 од  Законот објавен во “Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 31/13) 

 
Одредбите од членот 1 од овој закон со кој се до-

полнува нова Глава XIV-а и пет нови члена 191-а, 191-
б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се при-
менуваат само за првите редовни избори за членови на 
совет и градоначалник кои ќе се одржат по влегување-
то во сила на овој закон на 24 март 2013 година. 

 
Член 209 

(Член 2 од Законот објавен во “Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 34/13) 

 
Одредбата од членот 1 од овој закон ќе се примену-

ва само за првите редовни избори за членови на совет и 
градоначалник кои ќе се одржат по влегувањето во си-
ла на овој закон на 24 март 2013 година. 
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Член 210 
(член 66 од Законот објавен во „Службен весник  

на Република Македонија“ бр. 14/14) 
 
Во членовите 17, 31, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50-а, 

55, 61, 69, 91, 95, 101, 106, 107, 113-а,  118-а, 164, 165, 
166, 174 и 175  по зборовите: “дипломатско-конзуларни 
преставништва на Република Македонија, ДКП“ се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите:  “односно конзу-
ларните канцеларии“. 

 
Член 211 

(член 67 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 14/14) 

 
Во целиот текст на Законот зборовите: „организа-

тор/и на изборна кампања“ се заменуваат со зборовите: 
„учесник/ци во изборна кампања“. 

 
Член 212 

(член 68 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 14/14) 

 
(1) Државната изборна комисија во рок од шест ме-

сеци од денот на влегувањето во сила на овој закон е 
должна да спроведе набавка на електронски систем за 
проверка за идентификација на избирачот. 

(2) Во случај на непостапување по ставот (1) на овој 
член на одговорното лице во Државната изборна коми-
сија ќе му се изрече глоба во износ од 20.000 евра до 
50.000 евра во денарска проттивредност. 

 
Член 213 

(член 69 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 14/14) 

 
Одредбата од членот 47 во избирачките места каде 

што постојат технички услови за тоа по избор на 
Државна изборна комисија  ќе се применува од 1 јануа-
ри 2015 година, а од 1 јануари 2017 година ќе се при-
менува во избирачки места каде се гласа во 2015 годи-
на и во избирачки места по избор на Државна изборна 
комисија, а целосната примена на одредбата е задолжи-
телна од 1 јануари 2019 година. 

 
Член 214 

(член 70 од Законот објавен во „Службен весник  
на Република Македонија“ бр. 14/14) 

 
Избирачките места од членот 58 по можност ќе би-

дат сместени во ист објект со избирачките места од кои 
со делба на гласачите се дефинирани новите избирачки 
места. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
982. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за корисге-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 
188/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НA ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на Основниот суд Скопје 1 - Скопје 

му престанува користењето на движната ствар - пат-
ничко моторно возило VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, 

со рег.озн. SK 608 ЅЕ, број на шасија: 
WVWZZZ1JXZW359517, број на мотор: AGR190361, 
година на производство: 1999. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 3 

Претседателот на Основниот суд Скопје 1 - Скопје 
склучува договор со министерот за внатрешни работи, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-907/1 Заменик на претседателот  

10 февруари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

983. 
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013 и 
187/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.02.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАБО-
ТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

 
Член 1 

Co оваа одлука се одобрува Годишниот план за ра-
бота на Агенцијата за храна и ветеринарство за 2014 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-998/1 Заменик на претседателот  

10 февруари 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

984. 
Врз основа на член 96 став (1), точка 1 од Законот 

за водите (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 
23/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 10.02.2014 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ ЗА 
ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ЗА-
ФАТИТЕ НА ЗЛЕТОВСКА РЕКА, РЕКА КУЧЕШКА  

И АКУМУЛАЦИЈАТА КНЕЖЕВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на 

зафатите: зафат бр. 1 на Злетовска река, зафат  бр.3 на 
Злетовска река, зафат Кратово на Злетовска река, зафат 
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на реката Кучешка и акумулацијата Кнежево која е во 
интерес на јавното водоснабдување на вода наменета 
за консумирање од страна на човекот, за градовите Зле-
тово, Лозово, Карбинци, Кратово, Пробиштип, Свети 
Николе и Штип. 

 
Член 2 

Околу зафатите и акумулацијата од член 1 на оваа 
одлука се определуваат три заштитни зони и тоа: 

1. Потесна заштитна зона (зона на строг санитарен 
надзор) I и I- a зона, 

2. Широка заштитна зона (зона на санитарно огра-
ничување) II зона и 

3. Поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епи-
демиолошко следење и набљудување) III зона. 

 
Член 3 

Границата на потесната заштитна зона I (зоната на 
строг санитарен надзор) е непосредниот простор околу 
местото на зафаќање на водата наменета за пиење и за 
дистрибуција на водата.  

Потесната заштитна зона I за водозафатите за гра-
довите Пробиштип и Злетово (зафат бр.1), Штип, Све-
ти Николе, Лозово и Карбинци (зафат бр.3), Кратово 
(главен зафат на Злетовска река и зафат на реката Ку-
чешка) изнесува 20 метри низводно од водозафатите и 
еден километар спротиводно, додека заштитниот појас 
на речните долини на Злетовска река и притоките 
(Емиричка, Венечка, Зеленградска и Ештерец) е след-
ниот: заштитниот појас на Злетовска река кој е прет-
ставен на картографскиот приказ е ограничен меѓу 
клучните точки ЗЛ-1 и ЗЛ-2, како и меѓу клучните точ-
ки ЗЛ-3  и ЗЛ-5 во должина од околу 24.000 метри и 
ширина од 300 метри хоризонтално растојание (мерено 
лево и десно по 150 метри од осовината на реката). 
Заштитниот појас на реката Ештерец кој е претставен 
на картографскиот приказ е ограничен меѓу клучните 
точки Е-1 и Е-2 во должина од 8300 метри и ширина 
(мерено лево и десно по 150 метри од осовината на ре-
ката). Заштитниот појас на реката Зеленградска е појас 
кој е претставен на картографскиот приказ е ограничен 
меѓу клучните точки ЗЕ-1 и ЗЕ-2 во должина од околу 
3250 метри и ширина 300 метри хоризонтално растоја-
ние (мерено лево и десно по 150 метри од осовината на 
реката). Заштитниот појас на реката Венечка претста-
вен на картографскиот приказ е ограничен меѓу клуч-
ните точки В-1  и В-2 во должина од околу 7960 метри 
и ширина 300 метри хоризонтално растојание (мерено 
лево и десно по 150 метри од осовината на реката). 

 
Член 4 

Потесната  заштитна зона I-а, која е дополнителна 
заштитна зона на акумулацијата Кнежево  се воспоста-
вува на 100 метри во сите правци од уредите за зафаќа-
ње на водата кај браната, додека целата акумулација е 
оградена со поцинкувана заштитна мрежа поставена на 
ивицата (кон акумулацијата) на постојниот и планира-
ниот пат околу акумулацијата со должина од 9.000 мет-
ри на кота 1072 метри надморска височина. 

 
Член 5 

Границата на широка заштитна зона II односно зо-
ната на санитарно ограничување и границата на поши-
роката заштитна зона III односно зоната на хигиенско-
епидемиолошко следење и набљудување се поклопу-
ваат, освен за акумулацијата Кнежево.  

Член 6 

Должината на границата на широката заштитна зо-

на II (зона на санитарно ограничување) за акумулација-

та Кнежево е во правец спротивен на течењето на вода-

та од водозафатот и изнесува 4.000 метри, а широчина-

та од бреговата линија изнесува 700 метри. 

 

Член 7 

Границата на пошироката заштитна зона III која е 

зона на хигиенско-епидемиолошко следење и набљуду-

вање го опфаќа просторот на сливното подрачје на во-

дотеците кои се вливаат во Злетовска река и самата 

Злетовска река возводно од зафатните градби. 

Границата на оваа зона се протега почнувајќи за-

падно од топонимот Баково во непосредна близина на 

зафатната градба бр.3 (за Штип, Карбинци, Злетово и 

Свети Николе), северозападно продолжува од кота 765, 

понатаму се движи кон кота 1024, по сртот Сморинец, 

кота 1800, го опфаќа селото Луково, кота 1472, кота 

1366 (Павлеви ниви), кота 1405 (Попово), Голем рид 

(кота 1532) према с.Мушково, кота 1303 (Врла страна), 

врти североисточно кон Бреза (кота 1561 кон 1574), по-

тоа се движи кон Косматица (кота 1550), кота 1494, се-

вероисточно кон Марјаница (кота 1427), источно кон 

Станица. Од југоисток продолжува до Бандера на кота 

1824, Бела Чешма кота 1755, Бабина Чешма кота 1834, 

јужно кон кота 1858, Лопен кота 1456, Кормина кота 

1505, кон врв кота 1569, кон Пониква кота 1614, Висо-

ка Чука кота 1605, Поглед кота 967, Голак на кота 887, 

кон врв кота 694 и завршува кон зафатот бр.3 на Зле-

товска река.  

 

Член 8 

Заштитните зони од член 2 на оваа одлука се озна-

чуваат на теренот со предупредувачки знаци и инфор-

мативни табли, а потесната заштитна зона I и I-a треба 

да биде оградена, освен просторот од двата брега на 

Злетовска река во должина од 150 метри и полноводни-

те притоки Емиричка, Венечка, Зеленградска и реката 

Ештерец, кои иако влегуваат во потесната заштитна зо-

на I нема да се оградат, но треба  да се постават пре-

дупредувачки знаци и информативни табли. 

 

Член 9 

Во потесната заштитна зона I и I-а не треба да се 

вршат работи и активности со цел заштита на зафатите 

на Злетовска река, реката Кучешка и акумулацијата 

Кнежево од загадување, освен оние работи и активнос-

ти кои се преземаат заради одржување и подобрување  

на функционалноста на зафатите на Злетовска река, ре-

ката Кучешка и акумулацијата Кнежево и на мерните 

места кои се користат за мониторинг на квалитетот и 

квантитетот на водите во Злетовска река, реката Ку-

чешка и акумулацијата Кнежево. 

Потесната заштитната зона задолжително е под 24 

часовен надзор.  

Во потесната заштитна зона I  и I-а  не треба да се 

врши: 

- градење на објекти, користење на земјиште и 

вршење на други дејности кои не се во функција на во-

доснабдувањето; 
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- користење на површините за интензивно земјо-

делство кое бара користење на ѓубрива и пестициди,  

- експлоатацијата на песок, чакал и камен од кори-

тата и бреговите на природните водотеци; 

- експлоатација на минерални суровини и експлоа-

тација на подземни води;  

- секакво нарушување на горниот заштитен слој на 

почвата;  

- користење на ѓубрива и пестициди; 

- сечење дрвја и уништување на вегетацијата; 

- неконтролиран транспорт, складирање и користе-

ње на материи кој по својот состав се опасни за под-

земните водоносни слоеви; 

- транспорт на возила на моторен погон кои не се во 

функција на ЈПХС Злетовица и користење на пловила 

на моторен погон; 

- кампирање, одржување на спортови на вода, капе-

ње на луѓе и животни, кафезно одгледување на риби и 

спортски риболов и друг вид на организирано здружу-

вање на луѓе; 

- кафезно одгледување на риби како и спортско рек-

реативен риболов на акумулацијата Кнежево,  

-   изградба или употреба на постојни објекти и по-

стојки, користење на почвата или вршење на други  

дејности кои не се во функција на јавното водоснабду-

вање и  

-  преземање на други дејствија кои можат да влија-

ат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и 

дејствијата чие преземање со оваа одлука, е забрането 

во широката заштитна зона II и пошироката заштитна 

зона III. 

 

Член 10 

Во широката заштитна зона II  не треба да се врши: 

- изградба на објекти, освен изградба на трла, бачи-

ла и мандри согласно претходно одобрен Елаборат за  

заштита на животната средина;   

- изградба на индустриски, туристички, угостител-

ски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански об-

јекти и други објекти, како и вршење на дејности чии 

отпадни води и други отпадни материи можат да го 

загрозат квалитетот, здравствената исправност и из-

дашноста на изворот; 

- изградба на бензински пумпи, механичарски сер-

виси или сервиси за миење возила; 

- намалување на горниот заштитен слој на почвата;  

- интензивно земјоделство со голема примена на ѓу-

брива и пестициди; 

- рударство;  

- изградба на септички јами; 

- експлоатацијата на песок, чакал и камен од  кори-

тата и бреговите на природните водотеци; 

- експлоатација на минерални суровини и експлоа-

тација на подземни води; 

- активности што го оштетуваат речното корито и 

бреговите на водотеците; 

- складирање на градежни материјали; 

- транспорт на деривати и хемикалии, складирање и 

користење на нафта и нафтени деривати, хемиски и 

други опасни и штетни материи; 

- транспорт и движењето на тешки моторни возила, 

како и на неисправни возила; 

- кафезно одгледување на риби како и спортско рек-

реативен риболовна  акумулацијата Кнежево и  

- преземање на други дејствија кои можат да влија-

ат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и 

дејствијата чие преземање со оваа одлука, е забрането 

во пошироката заштитна зона III. 

 

Член 11 

Во пошироката заштитна зона III не треба да се 

врши: 

- експлоатацијата на песок, чакал и камен од  кори-

тата и бреговите на природните водотеци; 

- изградба на индустриски, туристички, угостител-

ски, спортско рекреативни и земјоделско стопански и 

други објекти како и вршење на дејности чии отпадни 

води и други отпадни материи можат да го загрозат 

квалитетот, здравствената исправност и издашноста на 

изворот; 

- транспорт на деривати и хемикалии, складирање и 

користење на нафта и нафтени деривати, хемиски и 

други опасни и штетни материи; 

- транспорт на тешки моторни возила, движење на 

неисправни возила и одржување на авто и мото трки; 

- експлоатација на минерални суровини и експлоа-

тација на подземни води; 

- изградба на сообраќајници без канали за атмос-

ферски води;   

- користење на земјиштето на начин на кој се загро-

зуваат неговите природни вредности, вклучувајќи ги и 

подземните и површинските води, кои можат да го заг-

розат квалитетот, здравствената исправност на водата и 

издашноста на изворот; 

- испуштање на непречистени урбани отпадни води 

и индустриски отпадни води; 

- експлоатација и испуштање на масла, хемиски, 

опасни и радиоактивни материи; 

- депонирање и исфрлање на отпадни цврсти мате-

рии,   

- обесшумување и 

- интензивно земјоделство со голема примена на ѓу-

брива и пестициди.  

Во пошироката заштитна зона може да се врши од-

гледување на добиток на постојниот традиционален на-

чин, но не треба да се формира фармерско производ-

ство како за ситна така и за крупна стока. 

 

Член 12 

Картографски приказ на заштитните зони со размер 

1:25 000 е даден во Прилог кој е составен дел на оваа 

одлука. 

 

Член 13 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-1057/1 Заменик на претседателот  

10 февруари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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985. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 10.02.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ HA 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА 

ДРЖАВЈАНИТЕ HA РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН 

 

Член 1 

Co оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 

државјаните на Република Азербејџан, до три месеци 

во текот на секој шестмесечен период, во периодот од 

16 март 2014 година до 15 март 2015 година. 

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ja спроведе оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 42-1403/1 Заменик на претседателот  

10 февруари 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

986. 

Врз основа на член 75-б став 3 од Законот за персо-

налниот данок на доход (“Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 

50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 

6/07, 160/07, 159/08, 20/09,139/09, 171/10, 135/11, 

166/12, 187/13 и 13/14) министерот за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНО ОС-

ЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ОЛЕСНУВАЊЕ СОГЛАСНО 

СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГ-

НУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ ЗА 

ПРИХОДОТ КОЈ ГО ОСТВАРУВА СТРАНСКО 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОДНОСНО 

ОЛЕСНУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на приме-

на на даночно ослободување или олеснување согласно 

со меѓународните договори за одбегнување на двојното 

оданочување за приходот кој го остварува странско 

физичко лице, како и формата и содржината на обрас-

ците за остварување на правото на ослободување од-

носно олеснување. 

 

Член 2 

 (1) Барањето за даночно ослободување или приме-

на на пониска даночна стапка во согласност со догово-

рите за одбегнување на двојното оданочување се под-

несува на следните обрасци, и тоа:  

1) Образец “Б-ОДД/ВП“ - Барање за олеснување од-

носно ослободување од данок на доход по видови на 

приходи и   

2) Образец “Б-ОДД“ - Барање за ослободување од 

данок на доход. 

(2) Образецот “Б-ОДД/ВП“ се поднесува во формат 

А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци 

за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за испла-

тувачот на приход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 

4. Изјава на исплатувачот; Дел 5. Потврда на надлеж-

ниот орган во резидентната држава на примателот на 

приходот; Дел 6. Податоци за подносителот  на бара-

њето и Дел 7. Прилози. 

(3) Образецот “Б-ОДД“ се поднесува во формат А-4 

на хартија во бела боја: Дел 1. Податоци за примателот 

на приходот; Дел 2. Податоци за исплатувачот на при-

ход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 4. Изјава на ис-

платувачот; Дел 5. Податоци за подносителот  на бара-

њето и Дел 6. Прилози. 

(4) Формата и содржината на обрасците од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог  1 кој е составен 

дел на овој правилник. 



12 февруари 2014  Бр. 32 - Стр. 57 

 
 

Член 3 

(1) Во случаите кога при исплатата на приходот не 

се плаќа данок по одбивка во согласност со одредбите 

на договорите за одбегнување на двојното оданочу-

вање, се поднесува барањето “Б-ОДД“ заедно со пот-

врда за резидентен статус од надлежниот даночен ор-

ган во странство. 

(2) Пред исплатата образецот “Б-ОДД“ се заверува 

од страна на Управата за јавни приходи со што се 

одобрува ослободување согласно меѓународните дого-

вори за одбегнување на двојното оданочување. 

(3) Образецот “Б-ОДД/ВП“ треба да биде заверен 

од надлежниот даночен орган во странство и се подне-

сува пред секоја исплата. Доколку се работи за зачесте-

ни исплати по ист основ, заверениот образец “Б-

ОДД/ВП“ или образецот “Б-ОДД“ со потврда за рези-

дентен статус, се поднесува пред почетокот на првата 

исплата.  

(4) Образецот “Б-ОДД/ВП“ се состои од четири ис-

товетни примероци и тоа: првиот примерок за подноси-

телот на барањето; вториот примерок за надлежниот 

даночен орган во странство; третиот примерок за ис-

платувачот и четвртиот примерок за Управата за јавни 

приходи.  

(5) Образецот “Б-ОДД/ВП“ подносителот на бара-

њето - нерезидент, го заверува кај надлежниот даночен 

орган на државата чиј резидент е. Еден примерок од 

образецот е наменет за надлежниот даночен орган во 

странство, а останатите три заверени примероци со це-

лосно пополнети податоци, подносителот на барањето 

ги доставува до домашниот исплатувач. Домашниот 

исплатувач пред исплата на приходот, трите примеро-

ци од образецот ги доставува до надлежната Регионал-

на дирекција на Управата за јавни приходи. Надлежна-

та Регионална дирекција на Управата за јавни приходи 

го заверува поднесеното барање, задржува еден приме-

рок за свои потреби, а останатите два примероци ги 

враќа на исплатувачот. Исплатувачот на приходот еден 

примерок задржува за свои потреби, а другиот приме-

рок го доставува до подносителот на барањето.  

(6) Доколку во времето на исплатата на приходот 

на странското физичко лице, домашниот исплатувач 

располага со заверен примерок од образецот “Б-

ОДД/ВП“ или одобрение за даночно ослободување 

според ставот (2) на овој член, даночното ослободува-

ње ќе се реализира согласно одредбите од договорот за 

одбегнување на двојното оданочување. 

 

Член 4 

Во случаите на остварување на правото на ослобо-

дување на данок на капитални добивки се поднесува 

потврда за резидентен статус која е заверена од над-

лежниот даночен орган во странство заедно со Аконта-

тивната даночна пријава за утврдување на персонални-

от данок на доход за капитални добивки согласно Пра-

вилникот за формата, содржината и начинот на попол-

нување на Аконтативната даночна пријава за утврдува-

ње на персоналниот данок на доход за капитални до-

бивки. 

 

Член 5 

(1) Во случаите кога е наплатен данок на приходот 

кој согласно договорите за одбегнување на двојното 

оданочување е ослободен или во однос на истиот се 

применува пониска даночна стапка странското физич-

ко лице до надлежната Регионална дирекција на Упра-

вата за јавни приходи може да поднесе барање за вра-

ќање на повеќе платениот данок во однос на данокот 

кој  требало да биде платен. 

(2) Барањето за враќање на повеќе платениот данок 

од ставот (1) на овој член се поднесува на следните об-

расци, и тоа: 

1) Образец “Б-ВД/ВП“ - Барање за враќање на да-

нок од доход по видови на приходи и 

2) Образец “Б-ВД/КД“ - Барање за враќање на да-

нок од доход од капитални добивки. 

(3) Образецот “Б-ВД/ВП“  се поднесува во формат 

А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци 

за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за испла-

тувачот на приход; Дел 3. Податоци за приходот; Дел 

4. Изјава на исплатувачот; Дел 5. Потврда на надлеж-

ниот орган во резидентната држава на примателот на 

приходот; Дел 6. Податоци за подносителот на барање-

то и Дел 7. Податоци за банкарска сметка за враќање 

на данокот и Дел.8 Прилози. 

(4) Образецот “Б-ВД/КД“ се поднесува во формат 

А-4 на хартија во бела боја и содржи: Дел 1. Податоци 

за примателот на приходот; Дел 2. Податоци за прихо-

дот; Дел 3. Изјава на примателот на приходот; Дел 4. 

Потврда на надлежниот орган во резидентната држава 

на примателот на приходот; Дел 5. Податоци за подно-

сителот  на барањето; Дел 6. Податоци за банкарска 

сметка за враќање на данокот и Дел 7. Прилози. 

 (5) Формата и содржината на обрасците од ставот 

(2) на овој член се дадени во Прилог  2 кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 20-5453/1  

6 февруари 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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987. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.80/93, 3/94,70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 

159/08, 20/09,139/09, 171/10, 135/11, 166/12, 187/13 и 13/14) министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДАТА 

ЗА ДАНОЧЕН РЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник, се пропишува формата и содржината на барањето како и начинот на издавање на потврдата 

за даночен резидент на Република Македонија. 

 

Член 2 

 (1) Барањето за издавање на потврда за даночен резидент, физичкото лице го поднесува на образец - “Барање 

за издавање на потврда за даночен резидент – Б/ПДР", во формат А-4 на хартија во бела боја кој е составен дел на 

овој правилник. 

(2) Образецот од ставот (1) на овој член содржи: Дел 1. Податоци за физичкото лице - барател; Дел 2. Подато-

ци за основ, период и приход за кој се издава потврдата; Дел 3. Прилози; Дел 4. Изјава на физичкото лице – бара-

тел и Дел 5.Податоци за подносителот.  

(3) Барањето од ставот (1) на овој член, се поднесува до надлежната организациска единица на Управата за јав-

ни приходи според местото на живеалиште односно престојувалише на резидентот. 

 

Член 3 

(1) Врз основа на поднесеното барање “Б/ПДР “ се издава потврда за даночен резидент, а на барање на подно-

сителот се заверува и образец издаден од странската даночна управа на државата со која Република Македонија 

има склучено договор за одбегнување на двојното оданочување, со што се потврдува дека подносителот е даночен 

резидент. 

(2) Подносителот на барањето “Б/ПДР“ кој  е домашно физичко лице, во прилог на барањето доставува копија 

од лична карта или пасош и доказ за платена административна такса. 

(3) Подносителот на барањето “Б/ПДР“ кој е странско физичко лице, во прилог на барањето доставува копија 

од важечка патна исправа; копија од дозвола за престој; копија од потврда за пријава-одјава на живеалиште/прес-

тојувалиште на странецот; доказ за платена административна такса како и други документи потребни за докажу-

вање на статусот на даночен резидент. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 20-5453/1  

6 февруари 2014 година                                                                                                     Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

988. 

Врз основа на член 20 став (11)  од Законот за управување со електрична  и електронска опрема и отпадна 

електрична и електронска опрема (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 163/13  ), министерот за 

животна средина и просторно планирање донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА  ПОСТАПУВАЊЕ СО  ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ОТПАДНА  

ОПРЕМА  КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВА ЗА ПРИМАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА 

ОТПАДНА ОПРЕМА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за постапување со  изјава за примање и предавање на отпадна опре-

ма  како и формата и содржината на изјава за примање и предавање на отпадна опрема. . 

                                                                            

Член 2 

Изјава за примање и предавање на отпадна опрема се пополнува и издава при предавање односно при  прима-

ње на отпадната опрема за повторна употреба  како цел уред,  како и при предавање односно  примање  за повтор-

на употреба на делови и материјали  од отпадната опрема одделени при  третман. 

    

Член 3 

(1) Изјава за примање и предавање на отпадна опрема се пополнува на образец:”Изјава за примање и предава-

ње на отпадна опрема” во А 4 формат во бела боја во четири примероци. 

(2) Образецот на изјавата од став (1) на овој член содржи: назив на изјавата, број и датум на изјавата, податоци 

за правното или физичкото лице кое ја предало изјавата, податоци за физичкото или правното лице кое ја примило 

изјавата, содржината на изјавата, датум и место и потпис на лицето која ја предало/примило изјавата. 

(3) Формата и  содржина на образецот на изјавата од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен  

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.07-327/3                                                                                                         Министер за животна средина  

22 јануари 2014 година                                                                                                          и просторно планирање, 

Скопје                                                                                             Абдилаќим Адеми, с.р. 



 Стр. 70 - Бр. 32                                                                             12 февруари 2014 
 

 
 
 
 



12 февруари 2014  Бр. 32 - Стр. 71 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

989. 
Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 

став 1 алинеја ѕ) од Законот за хартии од вредност 
(“Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на седницата одржана на ден 30.01.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на 

услуги со хартии од вредност на брокерската куќа Алта 
Виста Брокер АД Скопје издадена со Решение на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија број 08-2486/3 од  26.12.2006 година и Решение 
број УП 01 број 08-47 од 18.05.2011 година.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради настанување на променети окол-
ности во работењето на брокерската куќа, односно до-
несена Oдлука број 06/2014 од 22.01.2014 година за 
престанок со работа на брокерската куќа Алта Виста 
Брокер АД Скопје од страна на Собраниетo на акцио-
нери. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хар-
тии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот 
на ова Решение трајно да ја исклучат од членство бро-
керската куќа Алта Виста Брокер АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решени-
ето. 

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”. 

 
Бр. УП1 08-02 Комисија за хартии од вредност 

 30 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

990. 
Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од За-

конот за хартии од вредност (Службен весник на РМ 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
30.1.2014 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за 

отворање на ликвидација на брокерската куќа Алта 
Виста Брокер АД Скопје со седиште на ул. ,,Кочо Ра-
цин„„ бр. 32-2/2 во Скопје, поради трајно одземање на 
дозволата за вршење на сите услуги со хартии од вред-
ност од Комисијата за хартии за хартии од вредност на 
Република Македонија и поради Oдлука број  06/2014  
од  22.01.2014 година за престанок со работа на бро-
керската куќа Алта Виста АД Скопје донесена од стра-
на на Собранието на акционери. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. УП1 08-02 Комисија за хартии од вредност 

 30 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

991. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013 и 188/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови „Службен весник на 
Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 
24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
24-01-2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПО-
ЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен 
весник на Република Македонија бр. 27 /2010, бр. 
147/2011 и бр. 101/2013) се додава нов член 9 кој гласи: 

       
“Член 9 

 Депозитарните банки должни се да извршат избор 
на субдепозитарна банка или специјализирана депози-
тарна институција согласно критериумите од член 3 
став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 
30.06.2014 година.” 

 
Член 2 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за дополнување на Правилни-
кот за критериумот за рангирање на субдепозитарна 
банка на инвестициски фонд од времен карактер обја-
вен во „Службен весник на Републка Македонија“ бр. 
139/2013. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
Бр. 01-173/1 Комисија за хартии од вредност 

 24 јануари 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

992. 
Врз основа на член 94, член 99, член 100 и член 190 

од Законот за хартии од вредност (Службен весник на 
Република Македонија број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на  24-01-2014 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ-
ТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУК-
ТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И 
СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА 

И ВО КОНТИНУИТЕТ 
 

Член 1 
Во членот  5 став 1 од Правилникот за утврдување 

на категориите на сопствени средства и начинот на 
пресметување на износот и структурата на влоговите 
при основање и средствата од активата на овластено 
правно лице со кои треба да располага и во континуи-
тет („Службен весник на РМ“ број 150/2010 и 35/2011) 
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во алинејата 6 зборот “и” се заменува со запирка, а по 
зборовите “Централниот депозитар АД Скопје” се до-
даваат зборовите “и удели во инвестициските фон-
дови”.  

 

Член 2 

Во членот  6 став 2 алинеја 1 од Правилникот бро-

јот ,,20%„„ се заменува со бројот ,,10%„„. 

 

Член 3 

Во член 6 став 2 алинеја 2 од Правилникот зборови-

те ,,алинеа 3„„се заменуваат со зборовите ,,алинеја 4„„. 

 

Член 4 

Во членот  6 став 2 алинеја 3 од Правилникот по 

зборовите “хартии од вредност” се додаваат зборовите 

“и удели во инвестициски фондови”, а бројот ,,25%„„ се 

заменува со бројот ,,35%„„. 

Во член 6 став 2  алинеја 3 зборовите ,,алинеа 4„„ се 

заменуваат со зборовите ,,алинеја 5„„ и зборовите ,,али-

неа 5„„ се заменуваат со зборовите ,,алинеја 6„„ . 

 

Член 5 

Во член 12 од Правилникот по став 2 се додава нов 

став 3 кој гласи: 

“Вреднувањето на уделите во инвестициските фон-

дови ќе се врши согласно дневната вредност на удели-

те за секој ден во месецот.” 

 

Член 6 

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 

формуларот по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 ко-

ја гласи: 

“Во четвртата колона се внесува износот на сред-

ствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од 

страна на Централниот депозитар за хартии од вред-

ност АД Скопје.”. 

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат али-

неи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13  соодветно. 

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ 

формуларот се менува алинејата 7 и истата гласи: 

“Во седмата колона се внесува износот на средства 

вложен во долгорочни хартии од вредност (акции) и 

удели во инвестициските фондови.” 

 

Член 7 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во "Службен весник на Република 

Македонија". 

Со на влегување во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за изменување и дополнува-

ње на Правилникот за утврдување на категориите на 

сопствени средства и начинот на пресметување на из-

носот и структурата на влоговите при основање и сред-

ствата од активата на овластено правно лице со кои 

треба да располага и во континуитет од времен карак-

тер („Службен весник на РМ“ број 171/2013). 

 

Бр. 03-175/1 Комисија за хартии од вредност 

 24 јануари 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

993. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска 

со член 83 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 
59/2012, 123/2012 и 23/2013), Директорот на Агенци-
јата за електронски комуникации, на ден 4.2.2014 до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ 
НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА 
ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува методот за пресме-

тување на висината на годишниот надоместок за ко-
ристење на доделени броеви и серии на броеви од Пла-
нот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и 
услуги на Република Македонија. 

 
Член 2 

Висината на годишниот надоместок за користење 
на доделени броеви и серии на броеви се изразува во 
бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на 
следните критериуми: видот и намената на серијата на 
броеви и должината на доделените броеви. Вредноста 
на бодот изнесува 1 евро во денарска противвредност, 
пресметана по средниот курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на плаќањето. 

 
Член 3 

Бројот на бодовите според намената на серијата на 
броеви се утврдува за следните видови броеви: 

а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја 
за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги и за 
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги 

- серија од 1.000 броеви 105 бода, 
- серија од 10.000 броеви 1.050 бода, 
- серија од 100.000 броеви 10.500 бода; 
б) броеви од серијата 05 
- поединечен број 170 бода, 
- блок од 10 броеви 1.530 бода; 
в) броеви од серијата 08 
- поединечен број 40 бода, 
- блок од 10 броеви 250 бода; 
г) број на носител (10ab) 1.000 бода. 
 

Член 4 
Бројот на бодовите според должината на доделени-

те броеви се утврдува за: 
а) скратен број на целата територија на Република 

Македонија 
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13) 200 

бода, 
б) скратен број во нумерациско подрачје за јавни 

телефонски мрежи и/или услуги со 6-цифрени прет-
платнички броеви 

- 4-цифрен број (со почетни цифри 15) 152.85 бода. 
 

Член 5 
Бројот на бодовите според намената на серијата на 

броеви и должината на доделените броеви се утврдува 
за: 

а) број на операторите на јавните телефонски мре-
жи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри 
12, 17 и 18) 
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- 3-цифрен број 670 бода, 
- 4-цифрен број 340 бода, 
- 5-цифрен број 170 бода, 
- 6-цифрен број 90 бода, 
- 7-цифрен број 50 бода; 
б) број за услуги со посебна цена на чинење во рамките 

на мрежата на операторот на јавна телефонска мрежа 
- серија броеви за услуги со посебна цена на чине-

ње (со почетни цифри 14) 15.750 бода; 
в) национален скратен број за услуги хармонизира-

ни на европско ниво 
- број 112 бесплатно, 
- број од серијата 116(xyz) бесплатно, 
- број од серијата 118(x) бесплатно; 
г) национален скратен број за услуги од национал-

но општествено значење 
- број 19(x) бесплатно; 
д) кодови за идентификација на издавачи на кредитни 

картички поврзани со електронски комуникациски услуги 
- код за идентификација бесплатно; 
ѓ) кодови на мобилни мрежи за идентификација на 

мобилни терминали и мобилни корисници 
- код за идентификација бесплатно; 
е) кодови на меѓународни сигнализациски точки 
- код бесплатно. 
 

Член 6 
Бројот на бодовите за резервираните броеви и се-

рии на броеви од Планот за нумерација на јавните ко-
муникациски мрежи и услуги на Република Македони-
ја се утврдува така што бројот на бодовите утврдени со 
овој правилник за соодветните броеви и серии на брое-
ви се намалува за 50%. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за утврдување на ме-
тодот за пресметување на годишниот надоместок за ко-
ристење на доделени броеви и серии на броеви од Пла-
нот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и 
услуги на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 12/2010 и 59/2012). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб-страната на Агенцијата. 

 
Бр. 0201-495/2  

4 февруари 2014 година Директор, 
Скопје Робер Орданоски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

994. 
Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска 

со член 145 став (2) од Законот за супервизија на осигуру-
вање – пречистен текст (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд 
бр.202/2011 (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.60/2012), Одлука 
на Уставен суд бр. 122/2011 (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 64/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
129/2011 (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
23/2013) и Закон за изменување и дополнување на Законот 
за супервизија на осигурување (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.188/2013) и член 4 став (2) од Правил-
никот за потребната документација за добивање на дозвола 
за вршење на осигурително брокерски работи (“Службен 
весник на РМ” бр. 153/2011), Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 
 
1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигури-

телно брокерски работи на  Осигурително брокерското 
друштво ВИА БРОКЕР АД, Скопје со седиште на ул. 
1721 бр. 29, с. Глумово - Сарај, Скопје, при што како 
основач се јавува правното лице Друштвото за произ-
водство промет и услуги ВИА КОМЕРЦ Џемаљ ДОО-
ЕЛ експорт-импорт  со ЕМБС 4387856 и седиште во с. 
Крушопек, со 100% учество во акционерскиот капитал. 

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително бро-
керски работи. 

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова 
Решение е должно да склучи договор за осигурување од про-
фесионална одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски 
кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на 
одредбите од договорот за посредување до еден осигурен из-
нос, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал 
од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во 
врска со сите осигурени случаи во една година не смее да би-
де помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш 
по уписот во Централниот Регистар на Република Македо-
нија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата за суперви-
зија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од  денот 
на склучување на договорот за осигурување. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери, веднаш по уписот во Централниот Ре-
гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 
работниците во Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија на Осигурително брокерското друштво од 
точка 1 на ова Решение,  да се изврши по приложен до-
каз за уплатени парични средства во износ од 50.000 
ЕВРА ( педесет илјади евра) во денарска противвред-
ност на име на основачки капитал на Друштвото, на 
сметка кај носител на платен промет во Република Ма-
кедонија. 

 6. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во ре-
гистарот на осигурителни брокерски друштва што го 
води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

  
УП 07-1-206 Совет на експерти 

31 јануари 2014 година Претседател, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

995. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 
50 од Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 143/11 и 78/13), на барање на Друштвото за 
трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, на седницата одржана на 4.2.2014 година, 
донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за транзит на електрична енергија из-

дадена од Регулаторната  комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија со Одлука бр. 02-835/1 од 5.5.2010 

година, („Службен весник на РМ“ бр. 64/10), на Друш-

твото за трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУ-

ЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, сегашен назив: Друштво 

за трговија со електрична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје, престанува да важи. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

УП1 Бр. 07-09-1/14  

4 февруари 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

996. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 45 од Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за трговија со елек-

трична енергија ОЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за ме-

нување на лиценца за трговија со електрична енергија 

на седницата одржана на ден 4.2.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за трговија со електрична енергија из-

дадена од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-

публика Македонија со Одлука бр. 02-995/1 од 

21.04.2009 година, („Службен весник на РМ“ бр. 

53/2009), на Друштвото за трговија со електрична енер-

гија ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, сега-

шен назив: Друштво за трговија со електрична енергија 

ОЕТ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, заради промена на 

сопственичката структура, промена на седиштето и на-

зивот на друштвото како и промена на управителите на 

друштвото ( видливо од: Историјат со промени издаден 

од Централен регистар на 26.11.2013 година), се ме-

нува: 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-09/14  

4 февруари 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ОЕТ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 8 - MA УДАРНА БРИ-
ГАДА бр. 43/1, Скопје,  

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на менување на лиценцата:  
04.02.2014 година  
 
4. Датум до кога важи лиценцата:  
04.02.2024 година  
 
5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-

ценца:  
ЕЕ - 34.10.1/09/2/14 
 
6.  Број на деловниот субјект - 6458912 
          
7.  Единствен даночен број - 4080009501086 
 
8.  Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазар ните пра ви ла, мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија и мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-
вилата за доделување на прекуграничните преносни ка-
пацитети. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта    

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  
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 10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар  на 
електрична енергија во однос на доверливоста и обе-
мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 
кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утвр де ни со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
еле ктрич на та енер ги ја кога е во својство на снабду-
вач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за са-
мостојно учество на пазарот на електрична енергија, 
согласно пазарните правила, како и за обезбедениот 
преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
ус лу ги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на пазарот на 
електрична енергија информации за количините на елек-
трична енергија и соодветниот временски распоред од сите 
договори за купoпродажба на електрична енргија како и со-
одветните договори за прекугранични трансакции низ пре-
носната мрежа во согласност со пазарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната ко ми 
си ја за енергетика, по нејзино барање, ин фор ма ции и  
из ве штаи за своите трансакции и деловни актив но 
сти при продажбата на електрична енeргија во својство 
на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат ус-
ловите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 
се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрич-
на енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потро-
шувачите, заштита на животната средина, животот и здрав-
јето на луѓето и заштита при работа; 

 
12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со кои 
се уредува сметководственото работење на претпријатието: 
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат ин-
формации за средствата, обврските, капиталот, приходите и 
расходите со  резултатите од работењето, како и паричните 
текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- ин фор ма ции за испорачаните количини  на 

електрична енергија според купопродажните дого-

вори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 

лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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