Број 45

Год. LX

Среда, 7 јули 2004

www.slvesnik.com.mk

Цена на овој број е 300 денари
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
879.
880.
881.

882.

879.

Закон за локалните избори (Пречистен текст)................................................
Закон за државјанството на Република Македонија (Пречистен текст)........
Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана „РОИ“ АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје ДООЕЛ с. Осломеј - Осломеј............................
Одлука за давање согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана и сместување „РОИС“ АД
„Електростопанство на Македонија Скопје ДООЕЛ Новачки пат бб - Новаци

Стр.
1
14

883.

884.
885.

18

18

Врз основа на член 76 од Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 35/2004), Законодавноправната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 јуни 2004 година, го утврди
Пречистениот текст на Законот за локалните избори.
Пречистениот текст на Законот за локалните избори
ги опфаќа: Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96), Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори
("Службен весник на Република Македонија" број
12/2003) и Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република
Македонија" број 35/2004) во кои е означено времето на
нивното влегување во сила, Исправката на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 48/96), Исправката на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број
56/96), Исправката на Законот за изменување и дополнување на Законот за локалните избори ("Службен весник
на Република Македонија" број 42/2004), Одлуката на
Уставниот суд на Република Македонија ("Службен вес-

886.

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на средства и опрема и давање под закуп на
објекти и обработливо земјиште..........
Одлука за доделување концесии за
вршење радиодифузна дејност.............
Правилник за дополнување на Правилникот за регрутирање и за пополнување на постојаниот состав на Армијата
на Република Македонија со регрути.....
Правилник за изменување на Правилникот за остварување на работите
на разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и откривањето
на кривични дела во одбраната............
Огласен дел...........................................

Стр.

19
19

20

20
1-76

ник на Република Македонија" број 17/97), Одлуката на
Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 31/2002), како и член
18 од Законот за избирачките места ("Службен весник на
Република Македонија" број 50/97).
Бр. 10-2567/2
Претседател
25 јуни 2004 година на Законодавно-правната комисија
Скопје
на Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.
ЗАКОН
ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ
(Пречистен текст)
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат постапката и условите за
избор на членови на советите на единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општини), Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник на
општините и градоначалник на градот Скопје.
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Член 2
Граѓаните на општи, непосредни и слободни избори, со тајно гласање, избираат членови на советите на
општините и Советот на градот Скопје (во натамошниот текст: совети), како и градоначалник на општините
и градоначалник на градот Скопје (во натамошниот
текст: градоначалник).
Членовите на советите се избираат по пропорционален модел.
Градоначалник се избира според мнозински модел.
Член 3
Право да избира има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот, има деловна способност и е со постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје каде што се вршат избори.
Право да биде избран за член на совет и градоначалник има секој државјанин на Република Македонија кој наполнил 18 години живот, има деловна способност, не се наоѓа на издржување казна затвор за
сторено кривично дело и е со постојано живеалиште
во општината и Градот Скопје, каде што се врши изборот.
Член 4
Се гарантира слободата и тајноста на гласањето.
Никој не смее да го повика избирачот на одговорност поради гласањето ниту пак од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал.
Член 5
Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател на Владата на Република Македонија, пратеник,
министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, јавен обвинител, народен правобранител и други функции на кои изборот или именувањето
го врши Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.
Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стручни и управни работи во органите на државната управа.
Функцијата градоначалник е неспојлива со извршување на стопанска или друга профитна дејност.
Функцијата градоначалник е неспојлива со членување во управни одбори на јавни претпријатија,
јавни установи, фондови, агенции, заводи и во други
правни лица, како и со изборот на претставник на
државниот и општествениот капитал во трговските
друштва.
Функцијата градоначалник е неспојлива со функцијата член на совет.
Функцијата градоначалник на Градот Скопје и
функцијата член на Советот на градот Скопје е неспојлива со функцијата градоначалник на општина и функцијата член на советот на општините на подрачјето на
градот Скопје.
Функцијата член на совет е неспојлива со функцијата претседател на Република Македонија, претседател
на Владата на Република Македонија, пратеник, министер, судија, судија на Уставниот суд на Република Македонија, јавен обвинител, народен правобранител и со
други функции на кои изборот или именувањето го врши Собранието на Република Македонија и Владата
на Република Македонија.
Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на носителите на функциите од ставот 1 на
овој член , функцијата им престанува.
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Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставот 2 на овој член, работниот
однос им мирува.
Со денот на верификацијата на мандатот за градоначалник на лицата од ставовите 3 и 4 на овој член,
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 општествениот капитал во трговските друштва им престанува.
Со денот на верификацијата на мандатот за член на
совет на носителите на функциите од ставот 7 на овој
член, функцијата им престанува.
Со денот на верификацијата на мандатот за член
на совет на лицата вработени во општинската администрација на општината, работниот однос им мирува во
согласност со закон.
Член 6
Функцијата градоначалник се врши професионално.
Член 7
На дејствијата, актите, поднесоците и другите списи во врска со спроведувањето на изборите за членови
на советите и за градоначалник не се плаќа такса и сите
дејствија во изборната постапка се ослободуваат од
плаќање на сите видови данок.
II. РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА ИЗБОРИТЕ
Член 8
Редовните избори за членови на советите и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година истовремено во сите општини, во денот недела во третата
седмица во месец октомври.
Редовните избори за членови на советите и за градоначалник ги распишува претседателот на Собранието на Република Македонија.
Подрачјето на општината, односно градот Скопје за
избор на членови во советите и за избор на градоначалник претставува единствена изборна единица.
Актот за распишување на изборите се доставува до
Државната изборна комисија и до органот на државната управа надлежен за изборни системи.
Актот за распишување на изборите се објавува во
"Службен весник на Република Македонија".
Со актот за распишување на изборите се определува денот од кога почнуваат да течат роковите за извршување на изборните дејства и денот на одржувањето
на изборите.
Од денот на распишување на изборите до денот на
изборите не може да помине повеќе од 90 дена, ниту
помалку од 70 дена.
Член 9
Вонредните избори за членови на советите и градоначалник се распишуваат и спроведуваат во согласност
со одредбите на овој закон во рок од 70 дена од денот
на настапувањето на условите за престанок на мандатот, утврдени со закон.
Вонредните избори за членови на совет и за градоначалник нема да се спроведат доколку до редовните
избори има помалку од шест месеци.
III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член 10
Органи за спроведување на изборите се:
- Државната изборна комисија;
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- општинските изборни комисии и изборната комисија на град Скопје (во натамошниот текст: изборни
комисии) и
- избирачки одбори.
Изборната комисија е составена од претседател, четири члена и нивни заменици кои се избираат за време
од четири години.
Двајца членови и нивните заменици во изборната
комисија се именуваат на предлог на политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
Двајца членови и нивни заменици во изборната комисија се именуваат на предлог на политичките партии
во опозиција кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови .
Изборната комисија има и секретар кој не е член на
изборната комисија.
Именувањето на изборните комисии, Државната изборна комисија го врши во рок од 15 дена од денот на
распишувањето на изборите.
Член 11
Лица за членови на изборните комисии и нивни заменици, до Државната изборна комисија предлагаат
политичките партии, во рок од десет дена од денот на
распишувањето на изборите.
Доколку политичките партии не дадат предлог во
рокот утврден од ставот 1 на овој член, членовите на
изборната комисија и нивните заменици ги предлага
претседателот на изборната комисија.
Претседателот на изборната комисија и неговиот
заменик се именуваат од редот на судиите на основниот суд, кој го покрива подрачјето за кое е основан, а секретарот на изборната комисија треба да биде дипломиран правник.
Во општини во кои нема избирачи дипломирани
правници секретарот не мора да биде дипломиран
правник.
Одлуките за именување на составот на изборните
комисии се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".
Член 12
Избирачки одбор се формира за секое избирачко
место.
Избирачките одбори се составени од претседател,
четворица членови и нивни заменици.
Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик се граѓани со живеалиште во општината и Градот Скопје каде што се наоѓа соодветното избирачко
место и тие не можат да бидат кандидати за членови на
совет, односно за градоначалник.
Член 13
Избирачките одбори за избирачките места во општината и Градот Скопје се избирачки одбори за избор на членови на советот и избор на градоначалник за
Градот Скопје.
Член 14
Претседателот и членовите на избирачките одбори и нивните заменици се именуваат најдоцна 20
дена пред денот определен за одржување на изборите.
Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот
одбор се именуваат на предлог на политичките партии
кои се на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.
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Двајца членови и нивни заменици во избирачкиот
одбор се именуваат на предлог на политичките партии
во опозиција кои на последните избори за пратеници
освоиле најмногу гласови.
Политичките партии од ставовите 2 и 3 на овој
член, кандидатите за членови на избирачките одбори и
нивни заменици ги предлагаат најдоцна 25 дена пред
денот определен за одржување на изборите.
Ако политичките партии не достават предлог во рокот утврден во ставот 4 од овој член, членовите на избирачките одбори и нивните заменици ги именува изборната комисија.
Претседателот на изборната комисија именува нови
членови на избирачкиот одбор и нивни заменици во случаите на неоправдано напуштање на гласачкото место на
денот на изборите со решение кое го доставува до членовите на комисијата.
Член 15
Во изборните комисии и во избирачките одбори секој предлагач на листа на кандидати за член на совет и
за градоначалник може да определи по еден свој претставник и негов заменик кои имаат право да ја следат
работата на изборните комисии и избирачките одбори
и тоа од започнувањето на изборите се до утврдувањето и објавувањето на резултатите од изборите.
Претставниците од ставот 1 на овој член преземаат
дејствија во однос на работата на изборните комисии и
избирачките одбори само во случаите утврдени со овој
закон.
Предлагачите на листите на кандидати за член на
совет и за градоначалник им издаваат овластување на
лицата од ставовите 1 и 2 на овој член и за тоа ја известуваат изборната комисија и избирачкиот одбор.
Претставникот на предлагачот на листата на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник на
седницата на изборната комисија може да предупреди
за неправилности во нејзината работа и ако не биде
прифатено предупредувањето, може да побара тоа да
биде внесено во записникот.
Член 16
Државната изборна комисија:
1. Се грижи за законитост во подготовките и спроведувањето на изборите и дава упатства и појаснување
за примена на овој закон;
2. Го именува составот на изборните комисии;
3. Врши едукација на членовите на изборните комисии;
4. Ги објавува вкупните резултати од спроведените
избори за советници и градоначалник во рок од три дена од денот на нивното одржување;
5. Поднесува извештај за спроведените избори до
Собранието на Република Македонија;
6. Формира свои помошни тела за извршување на
организационо-техничките работи;
7. Определува единствени стандарди за изборниот
материјал;
8. Пропишува обрасци за спроведување на изборите
и ги објавува во "Службен весник на Република Македонија";
9. Го предава изборниот материјал на изборните комисии;
10. Го определува начинот на ракувањето и чувањето на изборниот материјал;
11. Го организира печатењето на гласачките ливчиња;
12. Ја утврдува формата, големината, бојата и сериските броеви на гласачките ливчиња;
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13. Ги врши работите утврдени со Законот за избирачкиот список;
14. Го пропишува видот на средството со кое се
обележуваат и проверуваат лицата кои гласале (УВ
ламба, спреј и графитно перниче);
15. Ги објавува во дневниот печат описите на избирачките места за соодветната општина;
16. Ја информира јавноста за начинот на гласањето
и за остварувањето на избирачкото право;
17. Донесува кодекс за правилата за набљудување
на изборите на домашни и странски набљудувачи во
согласност со меѓународните стандарди и им обезбедува исправи за идентификација;
18. Донесува правилник и упатство за надоместокот
на изборните органи;
19. Ја информира јавноста за текот на изборите;
20. Поднесува финансиски извештај за своите активности за спроведените избори до Собранието на Република Македонија и
21. Врши и други работи утврдени со закон.
Обрасците на записниците, за единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, се
печатат покрај на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во таа единица на локалната самоуправа.
Член 17
Изборната комисија :
1. Се грижи за законито спроведување на изборите
во општината;
2. Го именува составот на избирачките одбори и дава упатство за нивната работа;
3. Организира и врши едукација на членовите на избирачките одбори;
4. Утврдува дали предложените листи на кандидати за
избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник се поднесени во согласност со овој закон;
5. Ги потврдува листите на предложените кандидати и со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати;
6. Ги огласува утврдените листи на кандидати;
7. Презема технички подготовки за спроведување
на изборите според упатствата, појаснувањето и инструкциите на Државната изборна комисија;
8. Ги информира граѓаните за начинот и техниката
на гласањето;
9. Ги евидентира овластените претставници на кандидатите за следење на работата на изборната комисија
и на избирачките одбори;
10. Ги предава и собира изборните материјали на и
од избирачките одбори на начин утврден со овој закон;
11. Ги утврдува резултатите од гласањето во општината и Градот Скопје во рок од 24 часа од затворањето на гласачкото место;
12. Ги пресметува и објавува резултатите од изборите за избор на членовите на советот на општината и
за градоначалник на општината и Градот Скопје и ги
доставува до Државната изборна комисија и до општината и Градот Скопје;
13. Одлучува по приговори ;
14. Пополнува и доставува статистички податоци за
потребите на Државниот завод за статистика и
15. Врши и други работи утврдени со закон.
Работата на изборната комисија е јавна.
Член 18
Избирачкиот одбор непосредно раководи со гласањето на гласачкото место, обезбедува правилност и тајност на гласањето, обезбедува слободно и мирно одр-
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жување на гласањето и го сумира резултатот од гласањето на гласачкото место и го објавува на самото место каде што се спроведувало гласањето.
Гласањето за друго лице е забрането, освен во случаите предвидени во членот 60 од овој закон.
Член 19
Претседателот и членовите на органите за спроведување на изборите својата функција ја извршуваат непристрасно, совесно и одговорно во согласност со надлежностите утврдени со закон.
Членовите на органите за спроведување на изборите за извршената работа имаат право на надоместок, чија висина се утврдува врз основа на критериумите утврдени од страна на министерот за финансии.
Органите за спроведување на изборите можат да работат и да одлучуваат ако присуствуваат мнозинство
од членовите.
Органите за спроведување на изборите одлуките ги
донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број
членови.
Во работата на изборните комисии и избирачките
одбори , во единиците на локалната самоуправа во која 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 зборуваат најмалку 20 % од граѓаните во таа единица на локалната самоуправа.
Член 20
Органите на државната управа се должни на изборните органи да им обезбедат технички и други услови
за работа и на нивно барање да им ги доставуваат потребните податоци.
За вршење на работите од ставот 1 на овој член на
органите на државната управа, како и на Државната изборна комисија им се доделуваат средства од Буџетот
на Републиката.
IV. ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ
ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ И ЗА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Член 21
Предлагањето на кандидати за членови на совет и
за градоначалник се врши со поднесување листа на
кандидати, односно на кандидат за градоначалник.
Листите на кандидати, односно листа на кандидат
за градоначалник ги предлагаат регистрираните политички партии и група избирачи.
Кога подносител на листа на кандидати, односно
листа на кандидат за градоначалник е група избирачи,
потребно е да се соберат:
- во општината до 10.000 жители најмалку 100 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината;
- во општината од 10.001 до 30.000 жители најмалку 150 потписи од запишаните избирачи во изводот од
Избирачкиот список за општината;
- во општината од 30.001 до 50.000 жители најмалку 250 потписи од запишаните избирачи во изводот од
Избирачкиот список за општината;
- во општината од 50.001 до 100.000 жители најмалку 350 потписи од запишаните избирачи во изводот
од Избирачкиот список за општината;
- во општината над 100.001 жител најмалку 450
потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список за општината и
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- во Градот Скопје најмалку 1.000 потписи од запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список на
подрачјето на Градот Скопје.
Листите на кандидати, односно листа на кандидат
за градоначалник подносителите ги доставуваат до изборната комисија најдоцна 35 дена пред денот на одржувањето на изборите.
Член 22
Во предложената листа на кандидати за членови на
советот на општината и Градот Скопје секој пол ќе биде застапен со најмалку 30% и во горната и во долната
половина од листата.
Член 23
Изборот на членови на советот на Градот Скопје и
за негов градоначалник, го вршат избирачите од подрачјето на Градот Скопје, утврдено со закон.
Член 24
Право да поднесат листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник имаат регистрираните политички партии самостојно, две или повеќе партии заедно, како и група избирачи (во натамошниот
текст: подносител на листа).
Секој избирач својот потпис може да го даде само
за една листа на кандидати, односно листа на кандидат
за градоначалник.
Потписите на избирачите во постапката за кандидирање се собираат пред органот надлежен за водење
евиденција на избирачкото право на образец пропишан
од Државната изборна комисија , кој содржи име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место
и единствен матичен број на предложените кандидати,
како и име и презиме и единствен матичен број на избирачот што го потпишува предлогот.
Собирањето потписи пред органот надлежен за евиденција на избирачкото право започнува петнаесеттиот
ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15
дена.
Избирачите што ја поднесуваат листата треба да
имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на општината, односно на Градот Скопје.
Член 25
Подносителот на листа може да поднесе само една
листа на кандидати за членови на советот, како и една
листа на кандидат за градоначалник.
Подносителот на листите од ставот 1 на овој член
во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен
од македонскиот јазик, поднесувањето на листите на
кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник го врши на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа.
Член 26
Кандидатот којшто е предложен на листата треба да
има постојано живеалиште во општината, односно градот Скопје во која се вршат избори и може да биде
предложен само на една листа.
За секоја кандидатура потребна е писмена согласност на кандидатот, која е неотповиклива.
Член 27
Листата на кандидати, односно листата на кандидат
за градоначалник ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на листата.
Називот на листата се означува според името на
подносителот на листата.
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Ако подносител на листа на кандидати, односно листата на кандидат е група избирачи, називот на листата
се означува со "група избирачи".
Член 28
Подносителот на листите на кандидати за советници, односно листата на кандидат за градоначалник, листите ги поднесува на пропишани обрасци од Државната изборна комисија.
Листата на кандидати, односно листата на кандидат
за градоначалник содржи: означување на советот на
општината, односно Градот Скопје за кои се врши изборот; назив на листата на кандидати и симболот на
партијата, име и презиме на секој кандидат со означување на неговото постојано живеалиште, професија,
работно место и матичен број.
Кога подносители на листите од ставот 2 на овој
член се политички партии, треба да приложат потврда
за регистрација од надлежниот суд.
Кога подносители на листите од ставот 2 на овој
член се група избирачи задолжително се приложува и
потребниот број на потписи на избирачи, согласно со
членот 21 став 3 на овој закон.
За секоја кандидатура потребна е писмена согласност (изјава) на кандидатот која е неотповиклива.
Листата на кандидати за советници содржи онолку
кандидати колку што се избираат членови на совет.
Листата на кандидат за градоначалник го содржи
предложениот кандидат за градоначалник.
Редоследот на кандидатите во листата на кандидати
го утврдува подносителот на листата.
Подносителите на листите од ставот 2 на овој член,
заедно со листите до изборната комисија поднесуваат и
барање за издавање потврда за отворање на жиро-сметка за изборна кампања.
Изборната комисија по приемот на листите и барањето од ставот 9 на овој член, веднаш издава потврда за отворање на жиро-сметка за изборна кампања.
Подносителите на листите од ставот 2 на овој член,
во рок од 24 часа по приемот на потврдата од ставот 10
на овој член, до изборната комисија доставуваат доказ
за отворена жиро-сметка за изборна кампања.
Член 29
Изборната комисија веднаш по приемот на листите
на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник утврдува дали истите се поднесени во рокот
утврден во членот 21 на овој закон и дали се составени
во согласност со одредбите на овој закон.
Ако изборната комисија утврди дека листите од
ставот 1 на овој член се поднесени во определениот
рок и се составени во согласност со одредбите на овој
закон ќе ги потврди со решение кое го донесува во рок
од 48 часа.
Ако изборната комисија утврди дека во поглед на
листите на кандидати, односно листата на кандидати за
градоначалник се направени одделни пропусти, односно неправилности, ќе ги повика нивните подносители
веднаш, но најдоцна во рок од 48 часа од приемот на
листата, да ги отстранат констатираните пропусти или
неправилности.
Ако изборната комисија утврди дека листите на
кандидати се поднесени ненавремено, односно констатираните неправилности подносителите не ги отстраниле во рокот од ставот 3 на овој член, листата на кандидати со решение ќе ја отфрли.
Ако изборната комисија утврди дека подносителот
на листите на кандидати, односно листата на кандидати за градоначалник не поднел доказ за отворена жи-
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ро-сметка за изборна кампања во рокот утврден во
членот 28 став 11 на овој закон, листата со решение
ќе ја отфрли.
Изборната комисија решенијата од ставовите 4 и 5
на овој член ги донесува во рок од 48 часа од приемот
на листата.
Ако изборната комисија утврди дека листите се
поднесени во определениот рок и се составени во согласност со одредбите на овој закон, односно констатираните пропусти и неправилности подносителите на
листите ги отстраниле во рокот утврден во ставот 3 на
овој член, поднесените листи ќе ги потврди со решение
во рок од 48 часа од приемот на листите.
Против решенијата од ставовите 4 и 5 на овој член
може да се поднесе жалба до апелациониот суд во рок
од 24 часа од приемот на решението.
Надлежниот апелационен суд е должен да донесе
одлука во рок од 48 часа од приемот на жалбата.
Член 30
Изборната комисија најдоцна три дена по истекот
на рокот од членот 21 став 4 на овој закон ќе состави
список на сите листи на кандидати, односно листа на
кандидат за градоначалник предложени од политичките партии или група избирачи.
Редоследот на листите на списокот се утврдува со
ждрепка.
Изборната комисија за времето кога ќе се одвиваат
дејствијата утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член задолжително претходно ги известува претставниците на
предлагачите на листите на кандидати за член на совет
и за градоначалник.
Член 31
Изборната комисија по рокот утврден во членот 30
на овој закон, односно најдоцна 20 дена пред денот
определен за одржување на изборите ќе ги огласи листите на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник.
Огласувањето на листите на кандидати, односно
листа на кандидат за градоначалник се врши со нивно
истакнување во сите населени места и на избирачките
места во општината, односно градот Скопје на вообичаен начин.
Во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, огласувањето на листите
на кандидати, односно листата на кандидат за градоначалник се врши покрај на македонски јазик и неговото
кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го
употребуваат граѓаните во таа единица на локалната
самоуправа.
V. ИЗБОРНА КАМПАЊА
Член 32
Политичка партија, две или повеќе политички партии заедно, или група избирачи чии листи на кандидати за избор на членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник се потврдени од изборната комисија, имаат право да организираат изборна кампања
(во натамошниот текст: организатори на изборната
кампања).
Организаторите на изборната кампања имаат право
на рамноправен пристап и под еднакви услови да ги користат сите видови на политичка пропаганда, известување и други облици на пропаганда чија цел е да се влијае
на одлуката на избирачите при гласањето за кандидатите
за членови на советите, односно за градоначалник.
Странски правни и физички лица не можат да организираат изборна кампања.
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Член 33
Изборната кампања започнува 20 дена пред денот
определен за одржување на изборите и не смее да трае
24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.
Советот за радиодифузија е должен да ги следи
програмите на електронските медиуми во Република
Македонија, за времетраењето на изборниот молк и на
денот на одржувањето на изборите.
Советот за радиодифузија е должен веднаш по
утврдувањето на неправилностите (агитирање, информации поврзани со изборната кампања, рекламни пораки со кои се врши претставување на партиски програми и партиски симболи) да го извести органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на телекомуникациите, односно Управата за телекомуникации.
Управата за телекомуникации е должна веднаш по
приемот на известувањето да донесе решение за одземање на радиостаницата на имателот кој ја направил
неправилноста во траење од 48 часа.
Член 34
За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен организаторот на изборната кампања.
Организаторот на изборната кампања е одговорен и
за оние дејствија на изборната кампања за кои ќе овласти други лица.
Член 35
Кандидатите имаат право, ако во времето на изборната кампања, односно во настапите или пропагандните известувања на одделни организатори на изборната
кампања им се повредуваат правата (со попречување и
оневозможување на кампањата на противкандидатите)
веднаш да покренат постапка за заштита на своите права пред надлежниот основен суд.
По барањето за заштита на правата, основниот суд
ќе одлучи во рок од 48 часа од денот на поднесувањето
на барањето.
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.
Надлежниот апелационен суд одлучува во рок од 48
часа од денот на поднесувањето на жалбата.
Правосилната одлука веднаш се објавува во јавните
гласила.
Член 36
Јавните гласила во Република Македонија се должни под еднакви услови на нивните програми да обезбедат рамноправен пристап во претставувањето на изборните програми на кандидатите за членови на советот,
односно градоначалник, политичките партии и група
избирачи.
Должината на траењето на изборното претставување, методите на рекламирање и условите за користење
на програмското време, односно просторот во јавните
гласила за претставување на кандидатите, политичките
партии и групата избирачи и нивните програми се
определуваат со одлука за правилата на рамноправен
пристап во медиумското претставување.
Одлуката за правилата за рамноправен пристап во
медиумското претставување ја донесува Собранието на
Република Македонија по предлог на Советот за радиодифузија, а Советот за радиодифузија е должен предлогот на одлуката од ставот 2 на овој член да ја достави
до Собранието на Република Македонија најдоцна 60
дена пред денот на одржувањето на изборите.
Одлуката за правилата за рамноправен пристап во
медиумското претставување се објавува најдоцна 40
дена пред денот определен за одржување на изборите.
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Член 37
Испитувањето на јавното мислење се објавува најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на
изборите.
Кога се објавува испитување на јавното мислење за
кандидатите, политичките партии и групата избирачи
во изборната кампања, се наведува името на институцијата или раководителот на институцијата што го извршила истражувањето, датумот, методологијата, големината и структурата на примерокот и името на нарачателот кој го побарал испитувањето.
Испитувањето на јавното мислење може да се врши
на самиот ден на изборите, а резултатите да бидат објавени најрано непосредно по затворањето на гласачкото
место.
Член 38
Јавните гласила се должни, кога објавуваат изборни
пропагандни известувања во информативниот дел на
својата програма, да наведат дека се работи за платен
оглас и да го наведат политичкиот субјект.
Член 39
Јавните гласила, чиј основач е Собранието на Република Македонија, имаат обврска без надоместок во
соработка со Државната изборна комисија да ги информираат граѓаните за начинот и техниката на гласањето.
Член 40
Изборни плакати е дозволено да се истакнуваат без
надоместок на места што ги утврдува општината и
Градот Скопје.
Општината и Градот Скопје имаат обврска да ги
обележат местата од ставот 1 на овој член, за секој подносител на листата на кандидати, односно листа на
кандидат одделно.
Општината и Градот Скопје може да утврдат и дополнителни места за истакнување на изборни плакати
со надоместок.
Дел од средствата од ставот 3 на овој член општината и Градот Скопје, непосредно по завршувањето на изборите се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на изборната кампања.
Општината и Градот Скопје се должни да ги објавуваат условите за добивање право на користење на
местата за истакнување изборни плакати, најдоцна 50
дена пред одржувањето на изборите.
Општината и Градот Скопје се должни да обезбедат
еднакви услови за сите организатори на изборната кампања за истакнување на плакати на утврдените места.
Изборни плакати можат да се истакнуваат и на приватни објекти со претходна согласност од сопственикот на објектот.
Не е дозволено истакнување на плакати на објектите каде што се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето.
Член 41
Лепењето преку друга плаката или уништувањето
на плакати на другите организатори на изборната кампања, е забрането.
По завршувањето на времето на изборната кампања, забрането е да се поставуваат нови плакати.
Организаторот на изборната кампања е должен во
рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите.
Член 42
Предизборните собири се јавни.
За одржување на редот на собирите одговара организаторот.
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Организаторот на изборната кампања за организирање на предизборен собир на јавни места и на места
каде што се одвива јавен превоз, писмено го известува
органот на државната управа надлежен за внатрешни
работи, преку неговата подрачна единица, најдоцна 48
часа пред денот на одржувањето на собирот.
Член 43
Предизборните собири не смеат да се одржуваат во
воени објекти, верски објекти, болници, домови за стари лица, училишта, детски градинки и други јавни институции.
По исклучок, на организаторите може да им биде
дозволено да одржуваат предизборни собири во просториите на училишта или културни центри, доколку
во општината нема друг објект за да се одржи собирот.
Дозволата за одржување предизборни собири ја дава одговорното лице на установата под еднакви услови
за сите организатори на изборната кампања.
За потребите на изборната кампања не е дозволено
да се користат просториите, опремата или другиот
имот што е наменет за работа на државните органи и
органите на општината и Градот Скопје.
По исклучок, можат да се користат просториите на
органите од ставот 4 на овој член, доколку во местото
не постојат никакви други соодветни простории за потребите на изборната кампања.
Дозволата ја дава одговорното лице на органот
под услови еднакви за сите организатори на изборната
кампања.
1. Финансирање на изборната кампања
Член 44
Организаторот на изборната кампања задолжително
отвора жиро-сметка со назнака "за изборна кампања",
најмалку 34 дена пред денот определен за изборите,
врз основа на издадена потврда од изборната комисија
за поднесената листа на кандидати, односно кандидат
за градоначалник.
Кога организатор на изборната кампања е група избирачи, потписник на жиро-сметката е овластениот
претставник на подносителот на листата.
Организаторот на изборната кампања на жиро-сметката од ставот 1 на овој член, ќе ги депонира сите
средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања.
Сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на жиро-сметката за изборна кампања.
Член 45
Организаторот на изборната кампања е должен да
поднесе финансиски извештај за изборната кампања.
Финансискиот извештај за изборната кампања содржи податоци за вкупниот износ на средствата и направените трошоци.
Финансискиот извештај се доставува до советот на
општината и Советот на Градот Скопје најдоцна три
месеци од денот на завршувањето на изборите.
Организаторот на изборната кампања на група избирачи, вишокот од собраните средства ќе го подари во
добротворни цели.
Член 46
Изборната кампања не смее да се финансира од:
- средства од Буџетот на Република Македонија;
- средства од буџетите на општините и на Градот
Скопје, освен средствата определени во членот 48 став
2 од овој закон;
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- средства од јавни претпријатија и установи;
- средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации и
-средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на странски држави и други
странски лица.
Член 47
При финансирањето на изборната кампања, организаторот на изборната кампања може да потроши најмногу 15 денари по запишан избирач во општината и
Градот Скопје за која има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат за градоначалник.
Член 48
Право на надоместок на трошоци за избори имаат
организаторите на изборната кампања чии кандидати
се избрани за членови на советот, односно градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас.
Надоместокот на трошоците за избори од ставот 1
на овој член ќе се исплати од буџетот на општината и
Градот Скопје најдоцна во рок од три месеци по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната
кампања.
Кога подносител на листата на избраните членови
на советот, односно градоначалник се две или повеќе
политички партии, средствата меѓу нив се делат на еднакви делови, освен ако поинаку не се договориле.
Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на советот на општината и на Градот
Скопје.
Член 49
Изборната комисија ќе донесе решение за поништување на изборот за членови на советот, односно за градоначалник ако со правосилна пресуда се утврди дека
во текот на изборната кампања нивните предлагачи користеле средства стекнати од извршени казниви дела.
VI. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член 50
Спроведувањето на изборите за членови на совет и
за градоначалник се врши преку јавен повик до граѓаните, односно истакнување на плакати на видни места,
од страна на изборните комисии.
Јавниот повик, односно плакатите за известување
на граѓаните за спроведување на изборите во единицата на локалната самоуправа во која најмалку 20% од
граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се подготвуваат и огласуваат покрај на
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на
службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа.
Член 51
Изборниот материјал за спроведување на изборите
за членови на совет и градоначалник се состои од:
- кутии за гласање и паравани;
- обрасци за записници;
- блок со гласачки ливчиња за гласање за листи
на кандидати за членови на совет и листа на кандидати за градоначалник според изводот од Избирачкиот список;
- листи на кандидати за членови на совет и листа на
кандидат за градоначалник;
- потврден извод од Избирачкиот список ;
- средства за обележување и проверка на лицата кои
гласале (УВ ламба, спреј и графитно перниче) и
- друг материјал потребен за гласање.
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Член 52
Државната изборна комисија изборниот материјал го предава на изборните комисии најдоцна во
рок од 72 часа пред денот определен за одржување
на изборите.
За предавањето на изборниот материјал се составува записник во кој треба посебно да се наведе вкупниот
број на гласачки ливчиња со сериските броеви и потребниот број листи на кандидати што се истакнуваат
во просториите за гласање и друг материјал потребен
за гласање.
Член 53
Изборната комисија е должна еден ден пред денот
определен за одржување на изборите да го предаде изборниот материјал на избирачките одбори.
За предавањето на изборниот материјал од изборната 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.
Во записникот за преземање на изборниот материјал, избирачкиот одбор констатира дали просторијата
во која ќе се гласа ги исполнува условите предвидени
за гласање.
Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор и членот на изборната комисија, кој го предава материјалот.
Ако присутните претставници на подносителите на
листи имаат забелешки за предавањето на изборниот
материјал, тие имаат право да бараат забелешките да
бидат евидентирани во записникот и само така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка.
Ако на претставниците на подносителите на листи
не им бидат евидентирани забелешките од ставот 5 на
овој член во записникот, имаат право забелешките да
ги достават до изборната комисија во рок од пет часа
по потпишувањето на записникот.
1. Гласачко ливче
и гласање
Член 54
Гласачкото ливче за избор на членови на советот
содржи:
1. Реден број, име и симбол (ако го има) на подносителот на листата;
2. Име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција и
3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој
останува на кочанот на блокот.
Доколку има носители на листа со исто име и презиме тогаш се наведува почетната буква на нивното
средно име.
Избирачот гласањето на листите на кандидати го
врши на тој начин што го заокружува редниот број на
подносителот на листата за којашто се определил да
гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за листите на кандидати за членови на
советот.
Гласачкото ливче се откинува од кочанот на
блокот по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот.
Гласачкото ливче за избор на градоначалник содржи:
1. Име и симбол (ако го има) на подносителот на
листата;
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2. Реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција и
3. Сериски број на гласачкото ливче во делот кој
останува на кочанот на блокот.
На гласачкото ливче кандидатите се наведени по
оној редослед кој е утврден во единствената листа на
кандидат.
Доколку има кандидати за градоначалник со исто
име и презиме, тогаш се наведува и почетната буква на
нивното средно име.
Избирачот гласањето за кандидат го врши на тој начин што го заокружува редниот број пред кандидатот
за кој се определил да гласа и гласачкото ливче преклопено го става во кутијата за гласање за избор на градоначалник во општината, односно Градот Скопје.
Гласачкото ливче се откинува од кочанот на блокот
по нумерички редослед и му се дава на гласачот, на начин што серискиот број останува на кочанот.
Називот на гласачкото ливче за избор на членови на
советот и градоначалник го содржи името на општината, односно Градот Скопје, за која се врши изборот.
Гласачкото ливче се печати на македонски јазик и
неговото кирилско писмо.
Во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик гласачките ливчиња се
печатат покрај на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа.
Во Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, за избор на членови на Совет и градоначалник на Градот Скопје, ако не може да се примени
ставот 12 на овој член, во гласачкото ливче името на
подносителот на листата, името и презимето на носителот на листата, како и името и презимето на кандидатот за градоначалник, се пишуваат на македонски јазик
и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на
заедницата на која тие припаѓаат.
Упатството за гласање не е дел на гласачкото ливче.
Упатството се истакнува на видно место на гласачкиот параван и на други видни места на гласачките места во согласност со Упатството издадено од Државната изборна комисија. Упатството е печатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазиците
и писмата на други заедници наведени во Преамбулата
на Уставот на Република Македонија.
Листите на кандидати ќе бидат истакнати во просторијата за гласање.
Член 55
Најдоцна еден час пред почетокот на гласањето
претседателот и членовите на избирачкиот одбор во
присуство на претставниците на подносителите на листите се собираат во просторијата за гласање и прегледуваат дали просторијата е во иста 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. За утврдената состојба избирачкиот одбор прави записник кој го
потпишуваат претседателот и членовите, а доколку
претставниците на кандидатите имаат забелешки во записникот ги ставаат своерачно.
Ако забелешките на присутните претставници на
подносителите на листите не бидат евидентирани во
записникот, тие имаат право забелешките да ги достават до изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
Гласањето започнува во 7,00 часот и трае до 19,00
часот.
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Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето ако објектот во кој е сместено гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба или ако таа е повикана и не се одзвала на повикот.
Избирачкиот одбор ќе го прекине гласањето и во
случаите кога полицијата не може да го одржува редот
на гласачкото место и не се придржува кон одредбите
на овој закон.
Кога на избирачкото место ќе се наруши редот, избирачкиот одбор може да го прекине гласањето додека
не се воспостави ред. Гласањето може да се прекине и
во случај на временски непогоди или други вонредни
околности. Ако гласањето било прекинато подолго од
еден час, гласањето ќе се продолжи за онолку време
колку што траел прекинот, но не подолго од три часа.
Ако прекинот траел подолго од три часа гласањето ќе
се повтори. Времето за кое гласањето морало да се прекине и причините за прекинот на гласањето се внесуваат во записник.
Во 19,00 часот избирачкото место се затвора, а на
избирачите кои се затекнале на избирачките места ќе
им се овозможи да гласаат.
Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото
место и пред истекот на рокот од ставот 3 на овој член
ако гласале сите избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список.
Член 56
Објектот во кој е сместено гласачкото место за време на спроведување на гласањето го обезбедува полицијата.
По затворањето на гласачкото место, полицијата го
обезбедува објектот во кој е сместено гласачкото место
и избирачкиот одбор и ги отстранува сите неовластени
лица од објектот.
Полицијата го обезбедува избирачкиот одбор до
предавање на записникот и изборниот материјал на изборната комисија.
Член 57
Претставниците на подносителите на листите доколку имаат забелешки на работата на избирачкиот одбор за време на гласањето можат да укажат на неправилностите со цел тие да бидат отстранети.
Дадените забелешки писмено се евидентираат во
записникот и само така евидентираните забелешки можат да се истакнат во приговорите и да бидат предмет
на оцена во жалбената постапка.
Ако забелешките од ставот 2 на овој член на претставниците на подносителите на листи не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до
изборната комисија во рок од пет часа по потпишувањето на записникот.
Претседателот, членовите на изборните комисии и
избирачките одбори и нивните заменици, како и претставниците на подносителите на листи и набљудувачите за време на гласањето и на местото на гласањето не
смеат да носат ознаки и симболи на политичка партија
или кандидат.
На денот на изборите не е дозволена изборна кампања.
Во објектот и просторијата каде што се изведува
гласањето и во нејзина близина во радиус од 100 метра избирачкиот одбор во соработка со надлежните
органи е должен да ги отстрани пропагандните материјали.
Член 58
Гласањето се врши лично на гласачките места утврдени во општината, односно Градот Скопје.
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Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.
Еден од членовите на избирачкиот одбор проверува дали избирачот е на соодветното гласачко место.
Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот
одбор утврдува со употреба на ултравиолетовата ламба
за проверка, дали гласачот има небришлив белег на палецот на десната рака, притоа проверувајќи го и ноктот на палецот на избирачот.
Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот
одбор го проверува неговиот личен идентитет.
Личниот идентитет избирачот го докажува со лична
карта или патна исправа.
Избирачкиот одбор по утврдувањето на идентитетот на избирачот го заокружува неговиот реден
број во изводот од Избирачкиот список и избирачот
го става својот потпис, а ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец тој ќе стави отпечаток од неговиот лев
показалец, а доколку нема ни лев показалец, не се
става отпечаток.
По идентификацијата , избирачот добива гласачко
ливче и му се обележува со невидливо мастило за обележување на палецот на десната рака, односно палецот
на левата рака, доколку нема палец на десната, притоа
внимавајќи мастилото да го опфати и ноктот на палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце нема да
се врши обележување.
Член 59
Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице), а сака да гласа,
за тоа ќе ја извести изборната комисија најдоцна три
дена пред денот определен за гласање.
Известувањето од ставот 1 на овој член може да се
даде и преку полномошно.
Избирачкиот одбор на лицето од ставот 1 на овој
член, ќе му овозможи да гласа во неговиот дом или во
болницата каде што се наоѓа еден ден пред одржување
на изборите на начин на кој сe обезбедува тајноста на
гласањето.
Избирачкиот одбор од ставот 3 на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во
домот, односно болницата каде што се наоѓа избирачот.
Гласањето од ставот 3 на овој член избирачкиот одбор го внесува во записникот.
За денот и часот на гласањето од ставот 3 на овој
член, претседателот на изборната комисија ги известува претставниците на подносителите на листите.
Член 60
Избирачот кој има физички недостаток или е неписмен и поради тоа не може да гласа на начин утврден со овој закон, има право со себе да доведе лице кое
ќе му помогне при гласањето.
Ако избирачот од ставот 1 на овој член не доведе
со себе лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш
избирачкиот одбор ќе определи друго лице од редот на
избирачите.
Лицето кое ќе му помага на друго лице при гласањето не смее да биде од редот на членовите на избирачкиот одбор, претставниците на подносителите на
листите или набљудувачите.
Едно исто лице може да помогне при гласањето
најмногу на двајца избирачи од ставот 1 на овој член.
Избирачкиот одбор на лицето од ставот 3 на овој
член ќе му укаже дека со неговата помош не треба да
влијае врз одлуката на избирачот.
Гласањето од ставот 1 на овој член избирачкиот
одбор го внесува во записникот.
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Член 61
Избирачите кои на денот на гласањето не се во
местото на своето живеалиште поради отслужување на воен рок или воена вежба, гласаат во воената единица, организацијата, установата или единицата.
Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на
издржување казна затвор или се во притвор, гласаат во
казнено-поправните домови.
Изборната комисија е должна веднаш по добивањето на списоците на избирачите од ставовите 1 и 2
на овој член да ги достави на воените единици, организациите, установите, единицата, како и до казнено-поправните домови каде што избирачите се на
отслужување на воениот рок или се на воена вежба,
односно на издржување казна затвор или се во притвор.
За избирачите од ставовите 1 и 2 на овој член, изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското
избирачко место, еден ден пред денот определен за
гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.
За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот
одбор составува посебни записници.
Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните изборни комисии.
2. Утврдување на резултатите од гласањето
на избирачките места
Член 62
На гласачкото место резултатите од гласањето се
утврдуваат на следниов начин:
- се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња и се ставаат во посебен плик кој се затвора,
запечатува и врз него се запишува бројот на избирачкото место и вкупниот број на неупотребените
ливчиња и
- се утврдува вкупниот број на избирачи кои гласале и ставиле потпис или само отпечаток од запишаните во изводот од Избирачкиот список.
По завршувањето на дејствијата од ставот 1 на овој
член, се отвора гласачката кутија и се пристапува кон
пребројување на гласовите.
Избирачкиот одбор со ждрепка определува еден
член кој ќе ги вади и отвора гласачките ливчиња едно
по едно од гласачката кутија и ќе му ги предава на претседателот на избирачкиот 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 ливче е важечко или не и за која листа на кандидати, односно за градоначалник е гласано.
Дадениот глас се регистрира, а гласачкото ливче
се става на соодветно место и се пристапува кон вадење ново ливче од гласачката кутија.
Член 63
Гласачкото ливче е важечко доколку е заокружено
на начин предвиден во членот 54 од овој закон.
За важечко гласачко ливче се смета и она гласачко
ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да
се утврди за која листа на кандидати, односно градоначалник избирачот гласал.
Гласачкото ливче е неважечко доколку не е пополнето, или има заокружено повеќе листи на кандидати
или повеќе кандидати за градоначалник.
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Член 64
Избирачкиот одбор за својата работа составува записник.
Во записникот за гласањето се внесуваат податоци
за резултатите од гласањето, и тоа: редниот број на избирачкото место; времето на започнувањето и на завршувањето на гласањето; вкупниот број на избирачи во
избирачкото место според изводот од Избирачкиот
список; вкупниот број на избирачи кои гласале; вкупниот број на гласачки ливчиња ставени во гласачката
кутија; вкупниот број на гласачки ливчиња што не се
ставени во гласачката кутија; вкупниот број на неважечки гласачки ливчиња и вкупниот број на гласови
кои ги добила секоја листа на кандидати одделно.
Член 65
Во записникот се внесуваат и евентуалните забелешки дадени од претседателот и членовите на избирачкиот одбор.
Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на избирачкиот одбор.
Записникот е важечки ако е потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор.
Претседателот на избирачкиот одбор треба да ги
наведе причините за непотпишување на записникот од
член на одборот.
Ако записникот не е потпишан од мнозинството
членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и потпишува изборната комисија, врз основа на целокупниот изборен материјал.
Доколку присутните претставници на подносителите на листите имаат забелешки, тие имаат право забелешките да бидат евидентирани во записникот и само
така евидентираните забелешки можат да се истакнуваат во приговорите и да бидат предмет на оцена во жалбената постапка.
Ако забелешките на преставниците на подносителите на листите од ставот 6 на овој член не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават
до изборната комисија во рок од пет часа од составувањето (потпишувањето) на записникот.
Член 66
Записниците и другиот изборен материјал, избирачкиот одбор ги доставува до изборната комисија во рок
од пет часа по завршувањето на гласањето.
Примерок од записниците добива секој претставник на подносителот на листата.
Избирачкиот одбор веднаш по завршувањето на
дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ги објавува
и истакнува сумираните резултати од извршеното гласање на гласачкото место.
Изборниот материјал до изборната комисија 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.
За предавањето на материјалот од ставовите 1 и 4
на овој член се составува посебен записник.
А.Утврдување на резултатите од изборите за членови на советот (Според D'HONDT - овиот модел)
Член 67
Изборната комисија ги пресметува вкупните резултати од гласањето во општината.
Изборната комисија резултатите од гласањето ги
пресметува врз основа на записниците со сумираните
резултати од избирачките одбори и целокупниот изборен материјал.
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Изборната 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 одбори.
Утврдувањето на резултатите од изборите се врши
со примена на D'Hondt - овата формула.
По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови
за секоја листа на кандидати (таканаречена избирачка
маса) секоја листа одделно се дели со низот делители
1, 2, 3, 4 итн. се до бројот на членовите на советот кои
се избираат во општината и Градот Скопје.
Количниците од делењето од ставот 5 на овој член
се редат по големина при што се релевантни онолку
најголеми количници колку што се избираат членови
на советот.
Листата на кандидати за членови на советот добива
толкав број советнички места колку што има најголеми количници од бројот на количниците од ставот 6 на
овој член.
Ако во доделувањето на последното советничко
место се јават два идентични количника, мандатот се
доделува со ждрепка.
При распределбата на советничките места за избрани се сметаат онолку кандидати колку што места добила листата.
Од листата на кандидати за членови на советот се
избрани кандидатите наведени во листата според утврдениот редослед.
Член 68
Изборната комисија за утврдувањето на резултатите од гласањето составува записник.
Во записникот се внесуваат податоци за резултатите 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;
- вкупниот број на избирачи што 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.
Б. Утврдување на резултатите за избор
на градоначалник
Член 69
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 општина.
Ако за градоначалник е предложен еден кандидат, а
во првиот круг на гласање не го добил потребното мнозинство гласови од ставот 1 на овој член, се повторува
целата изборна постапка.
Член 70
Ако во првиот круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови
согласно со членот 69 став 1 од овој закон, во вториот
круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг
добиле најмногу гласови.
Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14
дена од денот на завршувањето на првиот круг на гласањето.
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Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови.
Член 71
Изборната комисија првичните резултати од изборите за членови на совет, односно градоначалник ги
објавува во рок од 24 часа по добивањето на изборниот
материјал од избирачките одбори и ги истакнува на огласна табла во општината и Градот Скопје и ги соопштува на јавните гласила.
Член 72
Ако и по вториот круг од било кои причини не се
изврши избор на градоначалник, изборната комисија во
рок од 15 дена од завршување на изборите ја известува
Владата на Република Македонија.
По добивањето на известувањето од ставот 1 на
овој член, Владата на Република Македонија во рок од
15 дена ќе именува повереник за вршење на работите
од надлежност на градоначалникот.
Владата на Република Македонија најдоцна во рок
од 15 дена по денот на именувањето на повереник го
известува претседателот на Собранието на Република
Македонија заради распишување на избори за градоначалник.
Член 73
Официјалните резултати од изборите кои содржат
конечни податоци за вкупниот број избирачи кои гласале во општината, односно градот Скопје, бројот на
гласовите што ги добиле листите на кандидати и бројот
на освоените места што ги добила политичката партија,
односно групата избирачи, утврдени според D'Hondtовиот модел, изборните комисии ги објавуваат најдоцна во рок од три дена од конечното завршување на изборите.
Во рок од три дена од конечното завршување на изборите за градоначалник, се објавуваат официјални резултати од изборот за градоначалник.
На избраните кандидати за членови на советот, односно на избраниот градоначалник, изборната комисија им издава уверение за изборот.
VII. ПОВТОРНИ ИЗБОРИ, ИЗБОРИ ЗА ЗАМЕНА
И ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ
1. Повторни избори за членови на совет
и за градоначалник
Член 74
Изборната комисија со решение го поништува гласањето на гласачкото место во случаите, ако:
- е нарушена тајноста на гласањето;
- гласањето било прекинато подолго од три часа;
- полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот одбор, а за тоа имало
потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето
на избирачкото место;
- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија
е поголем од бројот на избирачите кои гласале, а тој
број влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје и
- некое лице или лица гласале за други лица (лице),
а бројот на тие гласови влијае на резултатите од гласањето на ниво на општина и Градот Скопје.
Против решението од ставот 1 на овој член може,
во рок од 24 часа, да се поднесе жалба до Врховниот
суд на Република Македонија преку изборната комисија.
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Врховниот суд на Република Македонија е должен
да постапи по жалбата во рок од 48 часа по нејзиниот
прием.
Ако гласањето на определено гласачкото место е
поништено, гласањето ќе се повтори по 14 дена од денот на гласањето.
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.
Член 75
Повторните избори од членот 74 став 1 на овој закон ги распишува изборната комисија, а од ставот 5 ги
распишува претседателот на Собранието на Република
Македонија.
Со решението за распишување на повторни избори
се определува и денот на нивното одржување.
Член 76
Ако на член на советот му престане или му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во
Законот за локалната самоуправа и овој закон, тогаш
член на советот за остатокот од мандатот станува наредниот кандидат од листата.
Изборната комисија 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.
Кандидатот од ставот 1 на овој член е должен писмено да ја извести изборната комисија дали го прифаќа
мандатот во рок од осум дена од денот на приемот на
известувањето од ставот 2 на овој член.
Ако кандидатот согласно со ставот 3 од овој член
не го прифати мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат од листата.
2. Избори за замена
Член 77
Доколку членот на советот дал оставка пред истекот на шест месеци од потврдувањето (верификацијата) на мандатот и ако на листата како што е утврдено
во членот 76 на овој закон нема кандидат, се спроведуваат избори за замена за член на совет во општината,
односно Градот Скопје. Изборите за замена ги распишува претседателот на Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од престанувањето, односно
одземањето на мандатот.
Ако со правосилна судска пресуда се утврди дека
во текот на изборната постапка, политичката партија,
односно групата избирачи како средство за добивање
гласови користеле поткуп, местата (мандатите) што ги
освоила оваа политичка партија, односно група избирачи се поништуваат од страна на изборната комисија и
за овие места се спроведуваат избори за замена.
Изборите за замена не можат да се распишуваат шест
месеци пред истекот на мандатот за кој е избран советот.
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
мандатот.
3. Предвремени избори за градоначалник
Член 78
Ако на градоначалник му престане мандатот поради една од причините утврдени во Законот за локалната самоуправа и овој закон, се распишуваат предвремени избори за градоначалник.
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Предвремените избори од ставот 1 на овој член нема да се распишат ако до редовните избори за градоначалник има помалку од шест месеци.
4. Распишување на предвремени избори
за членови на совет
Член 79
Предвремени избори за членови на совет пред истекот на мандатот се распишуваат ако настапи еден од
условите утврдени во Законот за локалната самоуправа
и овој закон.
VIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ИЗБОРИТЕ
Член 80
Средствата за спроведување на изборите се обезбедуваат во буџетот на општината, односно Градот Скопје, а со нив располага изборната комисија.
Од средствата за спроведување на изборите две третини ќе се користат за покривање на трошоците сврзани за изборните дејства на изборните органи, а една
третина ќе се употреби за покривање на дел од трошоците што ги направиле политичките партии и групата
избирачи чии кандидати се избрани.
IX. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО
Член 81
Секој подносител на листа на кандидати за членови
на совет и листа на кандидат за градоначалник и секој
избирач во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето има право да поднесе приговор до изборната комисија.
Приговорот од ставот 1 на овој член се поднесува
во рок од 48 часа по констатирањето на неправилностите.
Изборната комисија е должна во рок од 48 часа по
приемот на приговорот да донесе решение.
Против решението на изборната комисија може да
се поднесе жалба до Врховниот суд на Република Македонија во рок од 48 часа од приемот на решението.
Жалбата се поднесува преку изборната комисија.
Член 82
Врховниот суд на Република Македонија по жалбите решава во совет од петмина судии избрани по пат
на ждрепка во рок од 48 часа од приемот на жалбата.
Врховниот суд на Република Македонија може да ја
потврди или преиначи одлуката.
Х. НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Член 83
Изборите и изборната постапка можат да ги набљудуваат :
- регистрираните домашни и странски здруженија на
граѓани во Република Македонија и регистрираните здруженија на странски земји во чии статути се вклучуваат начелата на демократија и заштита на човековите права;
- меѓународни организации и
- претставници на странски држави.
Државната изборна комисија ја утврдува процедурата за вршење на набљудувачката мисија.
Член 84
Организациите и лицата од членот 83 на овој закон,
можат да вршат набљудување по добивањето на овластување од Државната изборна комисија.
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Барањата за набљудување со потребните исправи за
идентификација се доставуваат до Државната изборна
комисија од денот на распишувањето на изборите, а
најдоцна десет дена пред денот на гласањето.
Државната изборна комисија им издава овластување на набљудувачите најдоцна седум дена по приемот
на барањето.
Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за набљудување на субјектите од
членот 83 на овој закон, ако започнат да изразуваат
поддршка за некој кандидат или партија.
XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 85
За спречување на изборите и гласањето; за повреда и злоупотреба на избирачкото право; за повреда
на слободата на определувањето на избирачите; за
поткуп при изборите и гласањето; за уништување на
изборните исправи и за извршена изборна измама,
сторителот ќе се казни според одредбите на Кривичниот законик.
Член 86
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари
ќе се казни за прекршок политичка партија, која не
се придржува до рокот од членот 33 став 1 на овој
закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок од ставот 1 на овој член и кандидат
или друго физичко лице за дејствијата од ставот 1 на
овој член.
Член 87
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе
се казни за прекршок физичко лице кое ја попречува
и оневозможува кампањата од членот 35 на овој закон.
Член 88
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни јавно гласило:
- кое нема да обезбеди рамноправно претставување
на кандидатите за членови на советите на општините и
Градот Скопје и за градоначалници на општините и
Градот Скопје, политичките партии, групата избирачи
и на нивните програми од членот 36 став 1 на овој закон;
- кое нема да ги прифати и објави навреме правилата од членот 36 став 2 на овој закон;
- кое ќе го објави истражувањето на јавното мислење во периодот од пет дена пред денот на гласањето од
членот 37 став 1 на овој закон и
- ако го објави изборното пропагандно известување
без наведување дека се работи за платен оглас од членот 38 на овој закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок и одговорниот уредник за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Член 89
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок:
- одговорниот уредник на јавното гласило кој ќе го
објави истражувањето на јавното мислење за кандидатите без да ги наведе податоците од членот 37 став 2 и
- одговорниот уредник на јавното гласило ако го
објави изборното пропагандно известување, без објавување на нарачателот од членот 37 став 2 на овој
закон.
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Член 90
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на општината, односно Градот Скопје ако не утврди места за лепење на
плакати без надоместок и не изврши нивно обележување за секој подносител на листи одделно од членот 40
на овој закон.
Член 91
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни организаторот на изборната кампања, ако во рокот утврден во членот 41 став 3 од овој закон не го отстрани сметот од плакатите.
Член 92
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое врши уништување на изборни плакати или лепење плаката преку друга
плаката на организатор на изборна кампања на места
определени за нивно истакнување (член 41 став 1).
Член 93
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија, која:
- нема да го пријави изборниот собир најдоцна 48
часа пред неговото одржување ( член 42 став 3) и
- го организира собирот спротивно на членот 43
ставови 1 и 4 од овој закон.
Член 94
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок одговорното лице на надлежниот
државен орган, верска заедница или јавна институција
која на организаторот на изборната кампања ќе му дозволи организирање на предизборни собири спротивно
на членот 43 став 1 од овој закон.
Член 95
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок политичка партија која нема да
поднесе извештај за финансирање на изборната кампања од членот 45 на овој закон, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства
согласно со членот 46 од овој закон.
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни и одговорното лице на политичката партија за
дејствијата од ставот 1 на овој член.
Член 96
Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок лицето од членот 57 став 4 на овој
закон, ако во времето и местото на гласањето носи ознака или симбол на политичка партија или кандидат.
Член 97
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се
казни за прекршок физичко лице кое гласа за повеќе
лица или гласа во име на друго лице, како и за спречување на присуство на полиција, ако за тоа имало потреба (член 18 став 2, член 55 ставови 4 и 5 и член 56).
Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок службено лице (полицаец) кој ќе ја злоупотреби својата положба и ќе предизвика неред на гласачкото место (член 18 став 2 , член 55 ставови 4 и 5).
XII. ПРЕОДНА ОДРЕДБА
Член 98
Министерот за финансии актот од членот 19 став 2
на овој закон ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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880.

Врз основа на член 15 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2004), Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 25 јуни 2004 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за државјанството на Република
Македонија.
Пречистениот текст на Законот за државјанството
на Република Македонија ги опфаќа: Законот за државјанството на Република Македонија ("Службен весник
на Република Македонија" број 67/92) и Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 8/2004) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.
Бр. 10-2356/2
25 јуни 2004 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија,
Цветанка Иванова, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
(Пречистен текст)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат начинот и условите за
стекнување и престанување на државјанството на
Република Македонија, утврдување на државјанството, надлежниот државен орган за решавање во
овие случаи, докажување на државјанството и водење на евиденција на државјаните на Република Македонија.
Државјанството е правна врска меѓу лицата и државата и не го означува етничкото потекло на лицата.
Член 2
Државјанин на Република Македонија може да има
и државјанство на друга држава.
Државјанин на Република Македонија кој има државјанство на друга држава, во Република Македонија
се смета исклучиво за државјанин на Република Македонија, ако со меѓународен договор поинаку не е определено.
II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 3
Државјанството на Република Македонија се стекнува со:
1) потекло,
2) раѓање на територијата на Република Македонија,
3) природување и
4) меѓународни договори.
1. Со потекло
Член 4
Со потекло стекнува државјанство на Република
Македонија дете на кое:
1) во моментот на раѓањето двата родители се државјани на Република Македонија;
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2) во моментот на раѓањето едниот родител е државјанин на Република Македонија, а детето е родено
во Република Македонија, доколку родителите спогодбено не определат детето да го добие државјанството
на другиот родител и
3) во моментот на раѓањето едниот родител е
државјанин на Република Македонија, а другиот
родител е непознат или со непознато државјанство,
односно без државјанство, а детето е родено во
странство.
Државјанство на Република Македонија со потекло
стекнува и посвоеник при потполно посвојување на кој
двата или едниот посвоител е државјанин на Република
Македонија.
Член 5
Дете родено во странство на кое едниот родител
во моментот на раѓањето е државјанин на Република
Македонија, а другиот странски државјанин, со потекло стекнува државјанство на Република Македонија ако до наполнети 18 години живот биде пријавено за запишување како државјанин на Република
Македонија или ако до наполнети 18 години живот
постојано се насели во Република Македонија со родителот кој е државјанин на Република Македонија.
Во случај на судски спор за доделување на дете, државјанството се стекнува по правосилноста на судската одлука.
Под условите од ставот 1 на овој член државјанство
на Република Македонија може да стекне и лице кое не
е пријавено од двајцата родители, со наполнети 18 години живот, ако поднесе пријава за упис во државјанство на Република Македонија до навршени 23 години
живот.
Пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува до органот надлежен за водење на матичните книги во кои се врши дополнителен упис на раѓањето на
детето или до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
Детето кое стекнува државјанство на Република
Македонија, во смисла на членот 4 од овој закон и ставовите 1 и 2 на овој член, се смета за државјанин на Република Македонија од моментот на раѓањето.
2. Со раѓање на територијата на
Република Македонија
Член 6
Државјанство на Република Македонија стекнува
дете кое е најдено или родено на територијата на Република Македонија на кое родителите му се непознати, или се со непознато државјанство или се без државјанство.
На детето од ставот 1 на овој член ќе му престане
државјанството на Република Македонија ако до наполнети 15 години живот се утврди дека родителите му
се странски државјани и доколку детето нема да остане
без државјанство.
3. Со природување
Член 7
Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне странец кој лично поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија, ако ги исполнува следниве услови:
1) да наполнил 18 години живот;
2) до поднесувањето на барањето законски и постојано да живее на територијата на Република Македонија најмалку осум години;
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3) да има обезбедено стан и постојан извор на
средства за егзистенција во висина која овозможува
материјална и социјална сигурност под услови утврдени со закон;
4) во Република Македонија и во државата чиј државјанин е да не бил казнуван со казна затвор во траење од најмалку една година, за дела за кои се гони по
службена должност и кои се казниви според прописите
во Република Македонија;
5) против него да не се води кривична постапка во
Република Македонија и во државата чиј државјанин е;
6) да го владее македонскиот јазик до тој степен да
може лесно да се разбере со околината;
7) да не е изречена мерка забрана за престој во Република Македонија;
8) неговиот прием во државјанство на Република
Македонија да не ја загрозува безбедноста и одбраната
на Република Македонија;
9) да потпише заклетва дека ќе биде лојален граѓанин на Република Македонија и
10) да има отпуст од досегашното државјанство или
да докаже дека ќе го добие ако биде примен во државјанство на Република Македонија.
Исполнувањето на условот од ставот 1 точка 6) на
овој член ќе го утврди посебна комисија формирана од
Владата на Република Македонија.
Условот од ставот 1 точка 10) на овој член ќе се смета дека е исполнет ако странецот докаже дека е без државјанство или ако докаже дека државјанството според
законот на неговата држава ќе го изгуби со самото природување во државјанството на Република Македонија.
По исклучок од ставот 3 на овој член, ако странската држава не дава отпуст или за отпуст од државјанство поставува такви услови кои странецот не е возможно да ги исполни, а притоа да не се создадат егзистенцијални или безбедносни проблеми за него и семејството, тој ќе биде примен во државјанство на Република Македонија ако даде изјава дека се откажува од
странското државјанство.
Во решението со кое се одбива барањето за стекнување на државјанство на Република Македонија со
природување според ставот 1 точка 8) на овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел
решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес.
Член 8
Државјанство на Република Македонија со природување може да стекне лице без државјанство или лице
со признат статус на бегалец ако од утврдувањето на
без државјанството, односно признавањето на статус
на бегалец до поднесувањето на барањето за прием во
државјанство, законски и постојано живее на територијата на Република Македонија најмалку шест години и
ако ги исполнува условите од членот 7 став 1 точка 1)
точките од 3) до 10) на овој закон.
Член 9
Содржината на заклетвата од членот 7 став 1 точка
9) на овој закон гласи:
"Се колнам во честа дека ќе бидам лојален на државата Република Македонија и ќе ги почитувам Уставот
и законите и ќе ги исполнувам должностите на државјанин на Република Македонија."
Член 10
На странец кој поднел барање за прием во државјанство на Република Македонија ќе му се издаде гаранција дека ќе биде примен во државјанство на Република Македонија доколку ги исполнува условите од
членот 7 став 1 точки од 1) до 9) на овој закон.
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Ако странецот од ставот 1 на овој член во рок од
две години од денот на врачувањето на гаранцијата не
поднесе доказ, во смисла на членот 7 став 1 точка 10)
од овој закон, ќе се смета дека се откажал од своето барање.
Член 11
Иселеник од Република Македонија, како и негов
потомок до прво колено, може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги
исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2) и 10)
на овој закон.
Иселеник, во смисла на овој закон, се смета граѓанин на Република Македонија кој се иселил од Република Македонија во друга држава, освен во матичната
земја, без оглед на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.
Член 12
Странец кој е во брак со државјанин на Република
Македонија најмалку три години и до поднесувањето
на барањето законски престојува најмалку една година
непрекинато на територијата на Република Македонија
може со природување да стекне државјанство на Република Македонија иако не ги исполнува условите од
членот 7 став 1 точки 2), 6 ) и 10) на овој закон.
Странец кој е во брак со државјанин на Република
Македонија најмалку осум години, кој законски и постојано живее во странство и со Република Македонија
има цврста и ефективна поврзаност, може со природување да стекне државјанство на Република Македонија
иако не ги исполнува условите од членот 7 став 1 точки 2), 6) и 10) на овој закон.
Член 13
Барањето за прием во државјанство на Република
Македонија, во смисла на членот 11 од овој закон, ќе се
одбие ако од престанувањето на државјанството на Република Македонија со отпуст или според меѓународен
договор, па до поднесувањето на барањето за повторен
прием во државјанство на Република Македонија, не
поминало најмалку три години.
Член 14
Странец кој ги исполнува условите од членот 7 став
1 точки 1) и 8) на овој закон може со природување да
стекне државјанство на Република Македонија ако тоа
претставува особен научен, економски, културен,
спортски или друг национален интерес.
Владата на Република Македонија со уредба ќе ги
утврди критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување
на државјанство во смисла на ставот 1 од овој член.
Владата на Република Македонија дава мислење за
постоење на особениот интерес во смисла на ставот 1
од овој член.
Покрај странецот од ставот 1 на овој член со природување може да стекне државјанство на Република Македонија и неговиот брачен другар под условите од
членот 12 на овој закон.
Член 15
Ако двата родитела со природувањето стекнале државјанство на Република Македонија, државјанство на
Република Македонија стекнува и нивното дете помало
од 18 години.
Ако со природување еден од родителите стекнал
државјанство на Република Македонија, државјанство
на Република Македонија стекнува и неговото дете
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помладо од 18 години ако тоа го бара овој родител, а
детето живее во Република Македонија или ако тоа го
бараат двата родитела, без оглед каде живее детето.
Во случај на потполно посвојување, ако со природување стекнал државјанство на Република Македонија барем еден од посвоителите, со природување стекнува државјанство на Република Македонија и посвоеникот кој нема наполнето 18 години живот и кој со посвоителот живее во Република Македонија.
Ако детето наполнило 15 години живот за стекнување на државјанство на Република Македонија, во
смисла на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, потребна е и
согласност на детето.
Член 16
Лицето со природување стекнува државјанство на
Република Македонија со денот на врачувањето на решението за прием во државјанството на Република Македонија.
Член 17
Решението за прием во државјанство на Република
Македонија може да се поништи по врачувањето, ако
се утврди дека странецот при поднесување на барањето
за прием на државјанство со природување дал невистинити или неточни податоци, односно се користел со
лажни исправи.
Решението од ставот 1 се поништува во рокот предвиден за застареност на кривичното гонење за кривично дело од ставот 1 на овој член.
Во случајот од ставот 1 на овој член се поништува
и решението за прием во државјанство на Република
Македонија на малолетните деца кои стекнале државјанство истовремено со нивните родители, согласно со
одредбите на овој закон.
Член 18
Лицето на кое како малолетно му престанало државјанството на Република Македонија со отпуст, може повторно да го стекне ако до наполнети 25 години
живот законски престојува најмалку три години непрекинато во Република Македонија и поднесе барање за
повторно стекнување на државјанството на Република
Македонија.
III. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВОТО

ва:

Член 19
Државјанство на Република Македонија престану1) со отпуст и
2) според меѓународни договори.

Член 20
Државјанство на Република Македонија престанува
со отпуст ако лицето кое поднесло лично барање за отпуст ги исполнува следниве услови:
1) да наполнило 18 години живот;
2) да нема пречки во поглед на воената обврска;
3) да ги намирило имотно-правните и другите законски обврски спрема државните органи, организациите, претпријатијата и другите правни и физички лица;
4) да ги регулирало имотно-правните и другите законски обврски од брачниот однос и од односот на родители и деца спрема лицата кои живеат во Република
Македонија;
5) да достави доказ од надлежен орган дека не е
поведена стечајна постапка, односно постапка за престанок на трговското друштво чиј основач или содружник е, односно за трговецот поединец;
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6) против него во Република Македонија да не се
води кривична постапка поради кривично дело за кое
се гони по службена должност или ако е осудено на
казна затвор, казната да ја издржало и
7) ако има странско државјанство или да докажало
дека ќе биде примено во странско државјанство.
Согласност дека се исполнети условите од ставот 1
точка 2) на овој член дава Министерството за одбрана.
Надлежниот државен орган ќе го одбие барањето за
отпуст од државјанство на Република Македонија и кога се исполнети условите од ставот 1 на овој член ако
тоа го налагаат причините за заштитата на безбедноста
и одбраната на Република Македонија или причините
на реципроцитет или други причини од односот со
странска држава.
Во решението со кое се одбива барањето за отпуст
од државјанство на Република Македонија, во смисла
на ставот 3 од овој член, органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението, а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес.
На лицето му престанува државјанството на Република Македонија со денот на врачувањето на решението
за отпуст од државјанство на Република Македонија.
Член 21
Решението за отпуст од државјанство на Република
Македонија ќе се поништи ако лицето кое добило отпуст продолжи да живее во Република Македонија, односно се иселило во странство и во рок од една година
од денот на врачувањето на решението за отпуст не
стекне странско државјанство.
Лицето кое добило отпуст од државјанство на Република Македонија, барањето за поништување на решението го доставува до дипломатско-конзуларното
претставништво на Република Македонија во странство или до надлежниот државен орган во Република
Македонија.
Член 22
На дете до наполнети 18 години живот му престанува државјанство на Република Македонија на барање
на двата родитела на кои државјанството на Република
Македонија им престанало со отпуст или ако државјанството на Република Македонија му престанало на
тој начин на еден од родителите, а другиот родител со
тоа се согласил.
Ако родителите на детето живеат одвоено, на детето му престанува државјанство на Република Македонија со отпуст на барање на родителот со кого живее
детето, односно на кого му е дадено на воспитување и
чување, а кој и самиот поднел барање за отпуст од државјанство на Република Македонија или во случај кога родителот кај кого детето живее е странец. Во двата
случаи потребна е согласност на другиот родител.
Одредбите на ставовите 1 и 2 од овој член се однесуваат и на малолетниот посвоеник.
Ако другиот родител не се согласи со отпуст на детето од државјанство на Република Македонија, детето
добива отпуст ако заради интересите на детето согласност за неговиот отпуст даде надлежниот орган за старателство.
Ако детето наполнило 15 години живот за престанок на државјанството, во смисла на ставовите 1, 2 и 3
на овој член, потребна е и согласност на детето.
Член 23
На малолетен посвоеник - државјанин на Република
Македонија во случај на потполно посвојување кога
посвоителите се странски државјани, државјанството
на Република Македонија ќе му престане со отпуст на
барање на посвоителите.
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Ако посвоеникот наполнил 15 години живот за престанок на државјанството, во смисла на ставот 1 од
овој член, потребна е и согласност на посвоеникот.
IV. НАДЛЕЖЕН ДРЖАВЕН ОРГАН ЗА РЕШАВАЊЕ,
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКАЖУВАЊЕ
НА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 24
Барање за стекнување, престанување или утврдување на државјанство на Република Македонија се поднесува до Министерството за внатрешни работи според
живеалиштето на лицето или ако лицето живее во
странство, до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство.
Решение за стекнување, престанување или утврдување на државјанството на Република Македонија, донесува министерот за внатрешни работи.
Решението од ставот 2 на овој член се доставува
според прописите за задолжително лично доставување.
Против решението од ставот 2 на овој член барателот може да поднесе жалба до надлежната комисија на
Владата на Република Македонија.
Против решението на надлежната комисија на Владата на Република Македонија може да поведе управен
спор.
Член 25
Евиденција за државјаните на Република Македонија и за странските државјани кои се родени на територијата на Република Македонија се води во Министерството за внатрешни работи.
Евиденција за стекнување и престанок на државјанство на Република Македонија води Министерството за внатрешни работи, според пропишаните стандарди и во согласност со закон.
Член 26
Државјанството на Република Македонија се докажува со важечка лична карта или патна исправа.
Државјанството на Република Македонија се докажува и со уверение за државјанство на Република Македонија кое врз основа на евиденцијата, во смисла на
членот 25 став 1 од овој закон, го издава Министерството за внатрешни работи.
Член 27
Ако лицето не е запишано во евиденцијата за државјани на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи ќе го утврди државјанството на Република Македонија и податокот за тоа дополнително ќе се запише во евиденцијата на државјаните на Република Македонија. Доколку раѓањето на лицето не е запишано,
податокот за раѓањето и за државјанството ќе се запише
истовремено, согласно со одредбите на Законот за матичните книги.
Член 28
За стекнување, односно престанување на државјанството на Република Македонија, се известуваат
надлежните државни органи и организации кои го евидентираат податокот за државјанството во евиденциите
за кои со закон се овластени да ги водат.
V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Член 29
Како државјанин на Република Македонија, во
смисла на овој закон, се смета лицето кое според досегашните прописи имало државјанство на Република
Македонија.
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Постапките за стекнување или престанување на државјанство на Република Македонија кои се започнати
до влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат
според одредбите на овој закон.
Државјаните на другите републики во поранешната
СФРЈ и државјаните на поранешна СФРЈ кои имаат
пријавено живеалиште на територијата на Република
Македонија, можат да стекнат државјанство на Република Македонија ако во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон поднесат барање, доколку
имаат постојан извор на средства, се полнолетни и до
поднесувањето на барањето законски престојувале на
територијата на Република Македонија, најмалку 15 години.
Член 30
Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски прописи за водење на евиденцијата за државјаните на Република Македонија, за државјаните
на Република Македонија кои живеат во странство,
за образецот на барањето за стекнување државјанство на Република Македонија, за образецот на гаранцијата за прием во државјанство на Република Македонија и за образецот на заклетвата и за образецот
на уверението за државјанство на Република Македонија.
Член 31
Одредбата од членот 26 став 1 на овој закон ќе се
применува по замената на личните карти и патните
исправи издадени до влегувањето во сила на овој закон.
Член 32
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на Законот.
До донесувањето на прописите од ставот 1 на овој
член ќе се применуваат досегашните прописи доколку
не се во спротивност со одредбите на овој закон.
Член 33
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за државјанството на
Социјалистичка Република Македонија ("Службен
весник на СРМ" број 19/77), а Законот за државјанството на СФРЈ ("Службен лист на СФРЈ" број 58/76)
нема да се применува на територијата на Република
Македонија.
Член 34
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на Законот.
Член 35
Со денот на почетокот на примената на овој закон, постапките за стекнување или престанување на
државјанство на Република Македонија кои се започнати по Законот за државјанството на Република
Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 67/92) ќе продолжат според одредбите
на овој закон.
Член 36
Државјаните на другите републики на поранешната СФРЈ и државјаните на поранешната СФРЈ кои
на 8 септември 1991 година имале пријавено живеа-
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лиште, до поднесување на барањето постојано живеат на територијата на Република Македонија и имаат
вистинска и ефективна врска со Република Македонија можат да стекнат државјанство на Република
Македонија ако во рок од две години по влегувањето
во сила на овој закон поднесат барање, доколку против нив не се води кривична постапка во Република
Македонија, за кривични дела со кои се загрозува
безбедноста и одбраната на Република Македонија и
ги исполнуваат условите од членот 7 став 1 точки 1)
и 6 ) на овој закон.
___________

881.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.07.2004
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ РЕСТОРАН ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА “РОИ“ АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ДООЕЛ С. ОСЛОМЕЈ ОСЛОМЕЈ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на друштво со ограничена одговорност Ресторан за општествена исхрана
“РОИ“ АД “Електростопанство на Македонија“ Скопје ДООЕЛ с. Осломеј - Осломеј, УО бр. 021330/33/4.1 од 26.02.2004 година, донесена од
Управниот одбор на АД “Електростопанство на Македонија“, во државна сопственост-Скопје, на седницата одржана на 26.02.2004 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 23-1524/2
5 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
___________

882.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2004
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ РЕСТОРАН ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ “РОИС“ АД “ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ДООЕЛ НОВАЧКИ ПАТ ББ - НОВАЦИ
1. Владата на Република Македонија дава Согласност на Одлуката за основање на друштво со
ограничена одговорност Ресторан за општествена
исхрана и сместување “РОИС“ АД “Електростопанство на Македонија“ - Скопје ДООЕЛ - Новачки пат бб - Новаци, УО бр. 02-1330/33/4 од
26.02.2004 година, донесена од Управниот одбор
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на АД “Електростопанство на Македонија“, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана
на 26.02.2004 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-1524/1
5 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.
___________

883.
Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната сопственост што тие ги користат и располагаат (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 05.07.2004 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И ОБРАБОТЛИВО
ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Одлуката за продажба на средства и опрема и
давање под закуп на објекти и обработливо земјиште
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
68/03 и 74/03), во членот 2, став 1, по зборот “спогодба“ се додаваат зборовите: “за период од десет
години“.
Во ставот 1, точка 1, алинеите 4 и 5 се менуваат и
гласат:
“- хангар 1, 399,38м2;
- хангар 2, 399,38м2 “.
По алинејата 5, се додава нова алинеја 6, која гласи:
“- трло, 3.042,37м2 “.
Во ставот 1, точка 2, алинеите 9 и 10 се менуваат и
гласат:
“ - штала за овци 1, 1.231,22м2;
- штала за овци 2, 1.211,25м2 “.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Висината на закупнината на објектите ќе ја утврди
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија, а висината
на закупнината на обработливото земјиште ќе ја утврди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 2
Во член 5 зборот “финансии“ се заменува со зборот
“одбрана“.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.23-2440/1
5 јули 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Бр. 45 - Стр. 19

884.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за концесии
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02
и 24/03) и член 13, став 4 и член 16 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 20/97 и 70/03), Владата на Република
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија,
на седницата одржана на 05.07.2004 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

Стр. 20 - Бр. 45
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885.

Врз основа на член 20 став 1 точка 51 од Законот за
одбрана ("Службен весник на РМ" бр.42/2001 и
5/2003), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГРУТИРАЊЕ И ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СО РЕГРУТИ
Член 1
Во Правилникот за регрутирање и за пополнување
на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија со регрути ("Службен весник на РМ" бр.
56/2002), во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:
"Регрутирањето на регрутот кој боледува од хронична
заразна или неизлечива болест или има телесни недостатоци се врши врз основа на веродостојна медицинска документација."
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 01-3176/3
23 јуни 2004 година
Скопје

886.

Министер за одбрана,
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

Врз основа на член 136 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија" бр.
42/2001 и 5/03), министерот за одбрана донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАЗУЗНАВАЊЕТО, КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕТО И СПРЕЧУВАЊЕТО И ОТКРИВАЊЕТО НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
ВО ОДБРАНАТА

V. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Во Правилникот за остварување на работите на
разузнавањето, контраразузнавањето и спречувањето и
откривањето на кривични дела во одбраната ("Службен
весник на РМ" бр. 40/2003), членот 10 се менува и гласи:
"Собирање на разузнавачки податоци се врши со:
разузнавачка активност насочена кон заканите од тероризам, организиран криминал и опасности од шпионажа, саботажа и субверзија; анализирање на доверливи и
јавни публикации и следење на емисии на електронските медиуми на субјектите према кои разузнувачки
се делува; користење на други извори и начини кои ги
применуваат другите структури на одбраната и безбедноста и размена на разузнавачки податоци со сродни
странски служби."
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-2597/1
5 јули 2004 година
Скопје

Бр. 01-3177/3
23 јуни 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Хари Костов, с.р.

Министер за одбрана,
д-р Владо Бучковски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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