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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

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

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

 ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК  

Се прогласува Законот за дополнување на Изборниот законик,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 

2016 година.  

 

Бр. 08-3359/1 Претседател 

23 јули 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  
 Македонија,  

Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК  

Член 1  

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” брoj 40/2006,  

136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14,  

30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), по членот 196 се додаваат два нови члена 196-а и 196- 

б, кои гласат:  

„Член 196-а  

Заради  организација  на  предвремените  избори  за  пратеници  во  Собранието  на  

Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, граѓаните за кои не постојат  

неодамнешни податоци и евиденции во базите на институциите при вкрстените проверки  

согласно со Правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список  

заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на  

податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати  

методи на проверки, за кои се смета дека се на привремена работа или привремен престој  

во странство со пријавено последно живеалиште во Република Македонија во бројка од  

171.500 лица, без ограничување на нивното избирачко право, Државната изборна комисија  

ги запишува во посебниот извод на Избирачкиот список од членот 45 став (4) од  

Изборниот законик.  

 

Член 196-б  

(1) Заради организација на предвремените избори за пратеници во Собранието на  

Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година, Државната изборна комисија во  

рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, граѓаните за кои при  

административните  и  теренските  проверки  спроведени  согласно  со  Правилникот  за  
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методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список заснована на проверки и 

статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, 

неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверки, 
утврдила спорни записи, односно несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на 

проверки во Избирачкиот список, во бројка од 39.502 лица, ќе ги стави на јавен увид на веб 

страницата на Државната изборна комисија, ќе спроведе медиумска кампања и ќе објави 

јавен повик за пријавување.  

(2) Во јавниот повик се наведуваат потребните документи за пријавување на лицата чии 

податоци се објавени, согласно со Изборниот законик.  

(3) Државната изборна комисија ќе достави до Министерството за надворешни работи 

известување за објавување на јавен повик за пријавување на граѓаните од ставот (1) на овој 

член. Министерството за надворешни работи го објавува јавниот повик на својата веб 

страница. Министерството за надворешни работи веднаш е должно да го достави до ДКП, 

односно конзуларните канцеларии заради објавување на нивната веб страница.  

(4) Рокот за пријавување согласно со објавениот јавен повик ставот (1) на овој член е 25 

дена од денот на објавувањето на јавниот повик.  

(5) Во периодот утврден во ставот (4) на овој член, најголемите четири политички 

партии можат да определат свои набљудувачи во подрачните единици на Државната 

изборна комисија.  
(6) Пријавувањето може да биде лично до Државната изборна комисија или подрачните 

единици на Државната изборна комисија или електронски согласно со членот 48 до 51 од 
Изборниот законик до Државната изборна комисија.  

(7) Три или повеќе члена на Државната изборна комисија, во рок од 10 дена по истекот  

на рокот од ставот (4) на овој член, можат да побараат дополнителна проверка за кое било  

од лицата кои се пријавиле во текот на увидот, при што можат да побараат лицето да се  

појави лично, ако има живеалиште или престојувалиште во Република Македонија или  

преку видео-конференциска врска ако се на привремена работа или престој во странство.  

(8) Доколку по истекот на рокот од ставот (4) на овој член, лицата чии податоци се 

ставени на јавен увид не постапат согласно со ставот (6) на овој член, истите не се 

запишуваат во Избирачкиот список.  

(9) Доколку лицата од ставот (7) на овој член не се појават лично или преку видео- 
конференциска врска согласно со ставот (7) или Државната изборна комисија утврди дека  
дадените податоци се невистинити, истите не се запишуваат во Избирачкиот список.  

(10) Лицата кои што нема да бидат запишани во Избирачкиот список ќе имаат 

дополнителна можност да се пријават при Државната изборна комисија во тек на јавниот увид 

пред изборите.“.  

Член 2  

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

Македонија“, а ќе се применува до денот на објавувањето на конечните резултати од 

страна од Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во 
Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.  
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