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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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ 

ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 

февруари  2013 година.

Бр. 07-1073/1 Претседател
26 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1
Во 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), по Главата XIV. КАЗНИ И 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ се додава нова Глава XIV-а и пет нови члена  191-а, 191-б, 
191-в, 191-г и 191-д, кои гласат:

„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 коалиции се определува 
дополнителен рок најдоцна до 3 март 2013 година.

Член 191-б
(1) Општинската изборна комисија, односно Изборната 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 неправилности, ќе го 
повика овластениот претставник на подносителот на листата, да ги отстранат 
неправилностите во рок од пет  часа од приемот на листите. 
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(3) Ако општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје 
утврди дека листата од ставот (1) на овој член е поднесена во определениот дополнителен 
рок  и е составена  во  согласност  со одредбите од овој законик, односно констатираните 
неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот утврден 
во ставот (2) на овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение. 

(4) Ако општинската изборна комисија, односно  Изборната комисија на градот Скопје 
утврди дека листите од ставот (1) на овој член се  поднесени  ненавремено, односно 
констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги отстраниле 
во рокот утврден во ставот (2) на овој член, поднесената листа ќе ја отфрли со решение во 
рок од шест часа од приемот на листите. 

(5) Против решението на општинската изборна комисија, 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 шест 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 кандидати за членови на совет и листи на кандидати за 
градоначалник доставени во дополнителниот рок од членот 191-а од овој закон,  во рок од 
еден час ги доставува до Државната изборна комисија заради дополнително утврдување 
на редоследот на веќе утврдената единствена листа на кандидати за спроведување на 
редовни 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 веднаш по утврдувањето на дополнителната 
единствена листа на кандидати за членови на совет и листи на кандидати за 
градоначалник од страна на Државната изборна комисија  во сите населени места и на 
избирачките места во општината.

Член 191-д
(1) Подносителите на дополнително потврдените листи на кандидати за членови на 

совет и листи на кандидати за градоначалник согласно со овој законик, се должни да 
обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакциската сметка согласно со членот 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 изборна комисија. 

(2) Ако подносителите на дополнително потврдените листи на кандидати за членови на 
совет и листи на кандидати за градоначалник не обезбедат ЕДБ и не  отворат трансакциска 
сметка во рокот од ставот (1) на овој член потврдената листа на кандидати се поништува 
со решение на надлежната изборна комисија.“
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Член 2
Преземените изборни дејствија во роковите утврдени 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 и 
градоначалник кои ќе се одржат на 24 март 2013 година, до денот на влегувањето во сила 
на овој закон,  остануваат во сила.

Поднесените, потврдените и ждребуваните листи на кандидати за членови на совет и 
листи на кандидати за градоначалник до денот на влегувањето во сила на овој закон,  
остануваат во сила.

Член 3
Одредбите од членот 1 од овој закон со кој се дополнува нова Глава XIV-а и пет нови 

члена  191-а, 191-б, 191-в, 191-г и 191-д во Изборниот законик ќе се применуваат само за 
првите редовни избори за членови на совет и градоначалник кои ќе се одржат по 
влегувањето во сила на овој закон  на 24 март 2013 година.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.


