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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.98/19) 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО 
ЗАКОНСКА СИЛА ЗА  ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС

Член 1
Во Уредбата со законска сила за прaшања поврзани со изборниот процес („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20), во членот 3, по зборот „година”, се 
додаваат зборовите „освен за оние дејствија за кои со оваа уредба со законска сила не е 
поинаку уредено”. 

Член 2
По членот 8 се додаваат два нови члена, 8-а и 8-б, кои гласат: 

„Член 8-а
Министерството за внатрешни работи во рок од еден ден од денот на влегувањето во 

сила на оваа уредба со законска сила, е должно да ги достави до Државната изборна 
комисија податоците од членот 43 ставот 6 на Изборниот законик и тоа листа на 
државјани кои поднеле барање за издавање на нова лична карта или патна исправа по било 
кој основ и истите ги подигнале од денот на распишување на изборите до денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила и листа на лица кои ќе наполнат 18 
години до денот на изборите, односно дваесет и вториот ден од престанокот на траењето 
на вонредна состојба. Државната изборна комисија податоците за овие лица ги впишува во 
избирачкиот список по службена должност.

Основните судови и Управата за водење на матичните книги, во рок од три дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, се должни да ги достават 
до Државната изборна комисија податоците за граѓаните согласно членот 43 ставовите 2 и 
3 од Изборниот законик, заклучно со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со 
законска сила.

Органот надлежен за извршување на санкциите во рок од три дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила е должен да ги достави до Државната 
изборна комисија податоците за граѓаните согласно член 44 став 1 од Изборниот законик, 
заклучно со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, Државната изборна 
комисија и Државниот завод за статистика се должни да ги продолжат дејствијата за 
ажурирање на избирачкиот список прекинати на 21 март 2020 година, согласно оваа 
уредба со законска сила и согласно Изборниот законик.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, Државната изборна 
комисија ги презема и извршува сите неопходни технички и административни активности 
заради подготовка на преостанатите изборни дејствија, согласно Изборниот законик.
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Член 8-б
Министерството за здравство, според утврдените протоколи од Комисијата за заразни 

болести, за потребите на изборите, а по добиени податоци од Државната изборна 
комисија, обезбедува заштитни маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите 
членови на изборните органи и средства за дезинфекција за секое избирачко место.“

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

      Бр. 44-5295/1                           Претседател на Владата
10 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
             Скопје                             Оливер Спасовски, с.р.
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