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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 ), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 март 2020 
година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ 
ПРОЦЕС

Член 1
Со оваа уредба се регулираат прашања поврзани со изборниот процес, се изменува и 

дополнува Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“      бр. 40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16 и 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 42/20) и се утврдува прашањето за 
примена на одредби од законите кои се однесуваат на изборниот процес.

Член 2
Мандатот на членовите на Државата изборна комисија се продолжува и ќе трае 6 

месеци од денот на одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија.

Член 3
Со денот на стапување во сила на оваа уредба се прекинуваат сите изборни дејствија за 

спроведување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна 
Македонија, кои се закажани за 12 април 2020 година.

Член 4
Се задолжува Државната изборна комисија да ја обезбеди и чува постојната изборна 

документација до продолжување на спроведувањето на изборните дејствија и изборите.

Член 5
Спроведувањето на изборните дејствија ќе продолжи од денот на престанок на 

вонредната состојба. 
Сите изборни дејствија кои се преземени согласно одредбите на Изборниот законик до 

денот на стапување во сила на оваа уредба се сметаат за важечки.

Член 6
Се задолжува Државната изборна комисија во рок од еден ден од денот на престанок на 

вонредната состојба да објави на својата веб-страница ревидиран роковник за 
продолжување на изборните дејствија.
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Член 7
Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се до денот на престанок на 

вонредната состојба не се применуваат членовите 8-а, 75-г, 75-д и 84-а од Изборниот 
законик.

Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се до денот на престанок на 
вонредната состојба не се преземаат никакви дејствија врз основа на Изборниот законик.

Член 8
Од денот на стапување во сила на оваа уредба па се до денот на престанок на 

вонредната состојба не се применува членот 34 од Законот за спречување на корупција и 
судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2019).

Член 9
Оваа уредба стапува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2413/1                                 Претседател на Владата
21 март 2020 година на Република Северна Македонија,

Скопје                                  Оливер Спасовски, с.р.


