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Предлагачи: Група пратеници 

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК,  ПО СКРАТЕНА 

ПОСТАПКА

Скопје, септември 2017 година
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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ

Државната изборна комисија, имајќи ги предвид надлежностите утврдени во 
Изборниот законик, е најзначаен орган за спроведување на изборите. Поради ова,  
Изборниот законик  до септември 2015 година,  утврдуваше решенија со кои составот 
на Државната изборна комисија на соодветен начин го отсликуваше составот на 
Собранието на Република Македонија во однос на учеството на политичките партии со 
бројот на пратениците. Меѓутоа,  Законот за изменување и дополнување на Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/15) не содржи вакво 
решение, а составот на Државната изборна комисија несоодветствува со членот 27 
став 5 од Законикот и не некореспондира со составот на Собранието на Република 
Македонија по одржаните избори за пратеници во декември 2016 година.  Поради ова, 
во составот на Државната изборна комисија не е застапена политичката партија во 
опозиција со втор најголем број на пратеници во Собранието, сега, непосредно пред 
изборите на членови на советите на општините и советот на Град Скопје и за 
градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје. 

Заради надминување на оваа состојба во составот на Државната изборна 
комисија, потребно е да се направат измени со кои повторно ќе се воспостави 
концептот на усогласување на составот на Државната изборна комисија со 
резултатите од  последните избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основна цел заради која се предлага донесувањето на овој закон е  
усогласување на составот на Државната изборна комисија со составот на пратениците 
во Собранието на Република Македонија. Предлогот се заснова врз истите начела врз 
кој е заснован Изборниот законик. 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлогот на законот не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти.
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V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се 
донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 

136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14,  

196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16 и 67/17) во членот 26 по ставот (4) се додава 

нов став  (5),  кој гласи:

„(5) Во периодот од распишувањето на изборите, но не подоцна од 30 дена 

пред денот на нивното одржување, Собранието го усогласува составот на Државната 

изборна комисија согласно членот 27 ставот (5) на овој закон.“

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), стануваат ставови (6), (7), (8), (9), 

(10), (11), (12) и (13).

                                                        Член 2

Во членот 28 став 1 алинеја 1 зборовите „членот 27 став (1) и став (2)“ се 

заменуваат со зборовите „членот 27 став (1),  став (2) и став  (5)“.

Член 3

По членот 196-к се додава нов член 196-л, кој гласи:

„Член 196-л

Собранието на Република Македонија, во постапка утврдена со ставовите 2 и 3 

на овој член,  ќе го усогласи составот на Државната изборна комисија согласно членот  

27 став (5) од овој законик најдоцна до почетокот на изборната кампања за изборите 

кои ќе се одржат на 15 октомври 2017 година за избор на членови на советите на 

општините и советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и за 

градоначалник на градот Скопје.

 Собранието го огласува изборот на член на Државната изборна комисија во 

„Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат. Огласот трае пет 

дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Претседателот на Собранието ја известува политичката партија во опозиција, 

во рок од 24 часа од приемот на известувањето за пријавени кандидати по огласот од 

ставот 2 на овој член, да му достават предлог за член на Државната изборна комисија. 

Доставениот предлог, Комисијата за прашања на изборите и именувањата го утврдува 

и веднаш го доставува до Собранието на Република Македонија.

Член 4

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

Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

Со членот 1 се предлага членот 26 да се дополни со нов став (5) заради 
создавање законскa можност за усогласување на составот на Државната изборна 
комисија со членот 27 став (5), односно со составот на Собранието по последните 
избори за пратеници.

Со членот 2 се дополнува членот 28 кој се однесува на престанокот на 
функцијата член на Државната комисија, а што е во функција, исто така, на 
усогласување на составот на Државната изборна комисија.

Со членот 3 се предлагаат преодни решенија за изменување на составот на 
Државната изборна комисија согласно резултатите од изборите за пратеници во 
декември 2016 година, а овој изменет состав на Комисијата треба да ги спроведе 
локалните избори на 15 октомври 2017 година.

Со членот 4 се предлага овој закон да влезе во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани  и чинат една 
правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предлог законот ќе обезбеди состав на Државната изборна комисија согласно 
Изборниот законик.



7

Извод на одредби од Изборниот законик 
кои се менуваат со Предлогот законот

8.1. Состав и финансирање на Државната изборна комисија
                                                            Член 26

(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и 
седум членови.

(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна
комисија.

(3) Членовите на Државната изборна комисија функцијата ја вршат
професионално, со право на повторен избор.

(4) Собранието на Република Македонија избира нов состав на Државната 
изборна комисија за време од пет години, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот 
на постојниот состав.

(5) Државната изборна комисија има генерален секретар.
(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.
(7) Државната изборна комисија, во рок од 30 дена од изборот на нов состав, 

донесува план за работа и истиот го доставува до Собранието на Република 
Македонија на информирање и до Владата на Република Македонија за 
имплементација.

(8) Државната изборна комисија има посебна буџетска сметка во рамките на 
единствената трезорска сметка и самостојно располага со своите средства.
(9) Буџетот на Државната изборна комисија се обезбедува од Буџетот на
Република Македонија.

10) По правило, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа 
раководи претседателот на Државната изборна комисија.

(11) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната
изборна комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со 

неа раководи потпретседателот на Државната изборна комисија.
(12) Државната изборна комисија ќе одржи седница и на предлог на член на 

Државната изборна комисија, ако предлогот е поддржан од мнозинството од
вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.

                 Избор на составот на Државната изборна комисија
Член 27

(1) За членови на Државната изборна комисија предложени од страна на
политичките партии може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве
услови:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 
Република Македонија;

- да е дипломиран правник со најмалку пет години работно искуство;
- да не е член на орган на политичка партија.
(2) За членови на Државната изборна комисија кои не се избираат по предлог 

на политичките партии, може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве 
услови:

- да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 
Република Македонија;

- да има завршено високо образование, со најмалку пет години работно
искуство;

- да не е член на орган на политичка партија во последните две години;
- не бил и не е носител или кандидат за носител на јавна функција во

државната и локалната власт;
- не е јавен подржувач на политиките на власта или опозицијата;
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- има стручни познавања и искуства во областа на изборите и изборните
процеси.

(3) Собранието го огласува изборот на претседателот и членовите на
Државната изборна комисија во "Службен весник на Република Македонија" и во

дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија".

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

(5) Од кандидатите на предлог листата за членови на Државната 
изборнакомисија, тројца членови предлагаат политичките партии во опозиција и 
тоа,политичката партија во опозиција со најголем број пратеници во 
Собраниетопредлага двајца членови, а политичката партија во опозиција со втор 
најголем број на пратеници во Собранието предлага еден член на Државната изборна 
комисија. Партиите на власт предлагаат тројца членови на Државната изборна 
комисија, и тоа политичката партија на власт со најголем број пратеници во 
Собранието предлага двајца членови, а политичката партија на власт со втор најголем 
број на пратеници во Собранието предлага еден член на Државната изборна комисија. 
Тројцата членови на Државната изборна комисија од ставот (2) на овој член се 
избираат на заеднички предлог на партиите од власта и опозицијата од редот на 
пријавените кандидати.

(6) Членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

(7) Собранието на Република Македонија ги избира претседателот и
потпретседателот од редот на членовите избрани согласно со ставот (2) на овој
член.

(8) Претседателот или потпретседателот на Државната изборна комисија е од 
редот на припадниците на најголемата немнозинска заедница.

(9) На членовите на Државната изборна комисија од денот на изборот,
работниот однос им мирува.

Престанок на функцијата во Државната изборна
комисија пред истекот на мандатот

Член 28
(1) Функцијата на членовите на Државната изборна комисија им престанува 

пред истекот на мандатот:
- ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) и став (2) на 

овој законик,
- на нивно лично барање,
- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон,
- поради смрт и
- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор од над шест

месеци.
(2) Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство гласови од

вкупниот број членови може да даде предлог до Комисијата за прaшaњa нa
изборите и именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин член поради 
нестручно и несовесно вршење на функцијата.


