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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ 
ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување на Изборникот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 

2018 година.
 

Бр. 08- 3452/1  Претседател
22 мај 2018 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 

136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), насловот на членот и 
членот 26 се менуваат и гласат:

 
„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 професионално. 
(4) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија се 

избираат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон, за време од шест 
месеци.

(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик.
(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.
(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од Буџетот на 

Република Македонија.
(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи 

претседателот на Државната изборна комисија. 
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(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна 
комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи 
потпретседателот на Државната изборна комисија.

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

Член 2
Членот 27 се менува и гласи:
„(1) За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна  комисија може да 

биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 

Република Македонија,  
- да има завршено високо образование, со најмалку осум години работно искуство,
- да не е член на орган на политичка партија.
(2) Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседател и членовите на 

Државната изборна комисија во „Службен весник на Република Македонија” и во 
дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува 
предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието. 

(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција 
предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, a партиите на 
власт предлагаат потпретседател и тројца членови 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.“.

Член 3
Членот 28 се менува и гласи:
„(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,
- по сила на закон,
- на нивно лично барање,
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- 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 месеци. 
(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 
функцијата.“.

Член 4
Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и гласат:
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„Рок за предлагање на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна 
комисија

Член 29
(1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 став 

(4) на овој законик во рок од три дена од денот на приемот на известувањето да му 
достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател и тројца 
членови на Државната изборна комисија. 

(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на претседателот, 
потпретседателот  и членовите на Државната изборна комисија во рокот определен во 
ставот (1) на овој член, претседателот, потпретседателот  и членовите на Државната 
изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 
Собранието.“.

Член 5
Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на 

Државната изборна комисија во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.

Член 6
Со изборот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна 

комисија согласно со одредбите од овој закон им престанува мандатот на членовите на 
Државната изборна комисија избрани согласно со Изборниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17 и 35/18).

Член 7
Генералниот секретар на Државната изборна комисија именуван согласно со Изборниот 

законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 
99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17 и 35/18), ја врши функцијата генерален секретар до 
именување на нов генерален секретар на Државната изборна комисија.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија".


