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                                                                                ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО 
                                                                                       НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

              
            Согласно член 155 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
во прилог Ви доставуваме Дополнет предлог на закон за изменување и 
дополнување на Изборниот законик (скратена постапка) во којшто се вградени 
амандманите поднесени и усвоени од матичното работно тело Комисијата за 
политички систем и односи меѓу заедниците на седницата одржана на 4 ноември 
2020 година и од Законодавно-правната комисија на седницата одржана на 4 
ноември 2020 година.
              

Претседател 
на Комисијата за политички 

систем и односи меѓу 
заедниците, 

   Соња Мираковска с. р. 

Претседател на
Законодавно-правната                      

комисија,
Снежана Калеска Ванчева, с.р.

.
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                                               ДОПОЛНЕТ ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 30/14,  196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18 
и 27/19 и „Службен весник на Република  Северна Македонија“ број 98/19,146/19 и 
42/20), во членот 26 по ставот (4) се додава нов став  (5),  кој гласи:

„(5)Во периодот по конституирање на нов состав на Собранието, но не 
подоцна од 90 дена по избор на претседател на Собранието, Собранието го 
усогласува составот на Државната изборна комисија согласно со членот 27 став (4) 
од овој закон.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

                                                 Член 2

Во членот 28 став 1 алинеја 1 зборовите: „членот 27 став (1)  на овој закон“ се 
заменуваат со зборовите „членот 27 ставови (1) и  (4) од овој закон“.

Член 3
По членот 196-л се додава нов член 196-љ, кој гласи:

„Член 196-љ
(1) Собранието на Република Северна Македонија, во постапка утврдена со 

ставовите (2) и (3) на овој член,  ќе го усогласи составот на Државната изборна 
комисија согласно со членот  27 став (4) од овој законик најдоцна до почетокот на 
изборната кампања за  предвремените изборите  за градоначалник на општина 
Пласница и општина Штип кои ќе се одржат на 13 декември 2020 година.
 Собранието го огласува изборот на член на Државната изборна комисија во 
„Службен весник на Република Северна Македонија" и во дневниот печат. Огласот 
трае пет дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Северна 
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 Северна 
Македонија.“.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично 
работно тело на седницата одржана на 4 ноември 2020 година и Законодавно-
правната комисија на седницата одржана на 4 ноември 2020 година го разгледаа 
Предлогот на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик 
(скратена постапка) и водеа претрес по амандманите поднесени од овластен 
предлагач.

I. Во Дополнетиот предлог на закон за изменување и дополнување на 
Изборниот законик, вградени се амандманите поднесени и усвоени од 
Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и усвоени од 
Законодавно-правната комисија и тоа:

- Амандман за менување на членот 1 и

- Амандман за бришење на членот 3.


