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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГЕВГЕЛИЈА 
Бр.12-3/1 

08.04.2017 година 
Гевгелија 

 

 

Врз основа на член 43 став (1) алинеја 15 од Законот за референдум и други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“, бр.81/2005), а во врска со член 37 од 
Изборниот законик („Службен весник на РМ“„ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 
51/2011, 142/12, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016 и 142/2016), 
Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-626/1 од 15.03.2017 година („Службен 
гласник на општина Гевгелија“, бр.3/2017), и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за 
распишување на референдум на локално ниво, бр.08-784/1 од 06.04.2017 година („Службен гласник на 
општина Гевгелија“, бр.5/2017) Оштинската изборна комисија Гевгелија, на седницата одржана на ден 
08.04.2017 година го донесе следниот: 

 
РОКОВНИК 

за извршување на дејствијата за спроведување на Референдум на локално ниво во општина 
Гевгелија на 23.04.2017 година 

 
 

I. РАСПИШУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 
I. 1 Советот на општина Гевгелија со Одлука за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-
626/1 од 15.03.2017 година („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр.3/2017), и Одлука за изменување и 
дополнување на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.08-784/1 од 06.04.2017 
година („Службен гласник на општина Гевгелија“, бр.5/2017) распиша Референдум на локално ниво за 
подрачјето на општина Гевгелија, и со истите ги определи денот на одржување на референдумот и денот од 
кога почнуваат да течат роковите за извршување на дејствијата за спроведување на референдумот.  
Одлуките се доставени до Државната изборна комисија (во понатамошниот текст: ДИК) и Општинската 
изборна комисија Гевгелија (во понатамошниот текст: ОИК ГЕВГЕЛИЈА). 
 
I. 2. Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум во службеното гласило на 
општината, до денот на одржувањето на референдумот на локално ниво не можат да поминат помалку од 25 
ниту повеќе од 40 дена. (член 37 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно 
изјаснување на граѓаните - во понатамошниот текст:  ЗРДОНИГ) 
 
I. 3. Референдумот на локално ниво, ќе се одржи на 23 април (недела) 2017 година. 
 
 

II. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 
II.1. Референдумот на локално ниво го спроведуваат ОИК ГЕВГЕЛИЈА и Избирачките одбори именувани 
од ОИК ГЕВГЕЛИЈА (во понатамошниот текст: ИО). (член 42 од ЗРДОНИГ) 
 
II.2 ДИК во рок од три дена од денот на распишувањето на референдумот на локално ниво, односно од 
добивање на известување од ОИК Гевгелија за распишаниот референдум, доставува барање до 
Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) за 
доставување на податоци за вработените во државната и општинската администрација, администрацијата на 
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градот Скопје, како и јавната администрација, кои според адресата имаат место на живеење во општина 
Гевгелија. (член 32 став (1) од ИЗ) 
 
II.2 МИОА, податоците за вработените во државната и општинската администрација, администрацијата 
на градот Скопје, како и јавната администрација, кои според адресата имаат место на живеење во општина 
Гевгелија ги доставува до ДИК во рок од пет дена од денот на добиеното барање. (член 32 став (2) од ИЗ) 
 
II.3. ДИК во рок од пет дена од денот на добивањето на податоците од МИОА, ги формира односно ги 
дополнува со нови членови и заменици на место на членовите и замениците на кои по разни основи им 
престанал мандатот во ОИК ГЕВГЕЛИЈА. Одлуките со кои се формираат односно дополнуваат ОИК се 
објавуваат во „Службен весник на Република Македонија”. (член 35 став (1) од ИЗ) 
 
II.4. ДИК во рок од три дена од денот на формирањето/дополнувањето на ОИК ГЕВГЕЛИЈА, ги доставува 
до ОИК ГЕВГЕЛИЈА податоците за вработените во државната, општинската администрација, 
администрацијата на град Скопје и јавната администрација кои имаат живеалиште на територијата на 
општина Гевгелија за преземање на дејствија за спроведување на референдумот, заради формирање на 
избирачките одбори (ИО). (член 39 став (1) од ИЗ) 
 
II.5. ОИК ГЕВГЕЛИЈА најдоцна пет дена пред денот на одржување на референдумот, ги формира ИО. 
(член 44 став (1) од ЗРДОНИГ) 
најдоцна до:  

18 април 2017 година 

 
 

III. ИЗБИРАЧКИ СПИСОК 
III.1. ДИК веднаш по распишување на референдумот на локално ниво, односно од добивање на 
известување од ОИК Гевгелија за распишаниот референдум, доставува до Министерството за внатрешни 
работи (во понатамошниот текст: МВР) барање за доставување на податоци за граѓаните согласно член 43 
став (1) и член 45 став (1) и (2) од Изборниот законик. 
најдоцна веднаш по распишување на референдумот на локално ниво, односно од добивање на 
известување од ОИК Гевгелија за распишаниот референдум 
 

III.2. МВР бараните податоци за граѓаните од член 43 став (1) и член 45 став (1) и (2) од Изборниот 
законик, ги доставува до ДИК во рок од еден ден од добивање на барањето на магнетен медиум, и истите 
задолжително содржат ЕМБГ на граѓанинот. 
најдоцна наредниот ден по распишување на референдумот на локално ниво, односно од добивање на 
известување од ОИК Гевгелија за распишаниот референдум 
 

III.3. ДИК, Избирачкиот список го става на јавен увид во подрачното одделение Гевгелија и месни 
канцеларии.  
Јавниот увид трае 5 дена  

Јавниот увид започнува на 9 април 2017 година  

Јавниот увид трае до  13 април 2017 година 24:00 часот 

 
III.4. Органот надлежен за извршување на санкциите, во рок од еден ден по добивање на известување од 
ДИК за распишаниот референдум доставува податоци за лицата кои се во притвор или се наоѓаат на 
издржување казна затвор врз основа на евиденцијата што ја води овој орган до ДИК. Податоците се 
доставуваат на магнетен медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот 
(ЕМБГ). (член 44 во врска со член 15 став (2)). 
најдоцна во рок од еден ден по добивање на известување од ДИК за распишаниот референдум  
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III.5. ДИК, Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегле од јавниот увид, отпечатен 
во вид на изводи, го заклучува најдоцна 5 дена по завршениот јавен увид. (член 52 од ИЗ). 
најдоцна до:  

18 април 2017 година 

 
III.6. ДИК го потпишува заклучениот Избирачки список, односно изводите од Избирачкиот список на кои се 
гласа, најдоцна 5 дена пред денот на одржување на референдумот на локално ниво. (член 31 став (2) точка 
31 од ИЗ) 
најдоцна до:  

18 април 2017 година 

 
III.7. ДИК по барањата и пријавите на граѓаните е должен да одлучи со решение во рок од 24 часа од 
денот на приемот на барањето и ако утврди дека барањето е основано, согласно Правилникот за 
методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, со 
решение ќе изврши запишување, дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список и истото 
ќе му го достави по електронски пат на граѓанинот. Во спротивно, ќе донесе решение со кое ќе го одбие 
барањето и истото ќе му го достави по електронски пат на граѓанинот. (член 51 став (1) од ИЗ). 
ДИК одлучува по барањата во рок од 24 часа. 
 
III.8. Против решението со кое се одбива барањето, граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на 
решението може да поднесе тужба до Управниот суд по електронски пат. (член 51 став (2) од ИЗ). 
граѓанинот тужба до Управниот суд поднесува во рок од 24 часа од приемот на решението. 
 
III.9. По тужба, Управниот суд решава во рок од 24 часа по приемот на тужба и одлуката веднаш му ja 
доставува на тужителот по електронски пат. (член 51 став (3) од  ИЗ). 
Управниот суд одлучува по тужбата во рок од 24 часа од приемот. 
 
III.10. Правосилното решение на Управниот суд на Република Македонија донесено по тужбата за 
запишување, промена и бришење е составен дел на потпишаниот Избирачки список од страна на ДИК. (член 
51 став (4) од ИЗ). 
 
 

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЕДУКАЦИЈА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ 
IV.1. ОИК ГЕВГЕЛИЈА врши, ја организира и спроведува едукацијата на членовите на ИО и им издава 
уверенија за завршена обука. (член 37 став (2) точка 5 од ИЗ) 
 

 
V. ЈАВНА ПРОПАГАНДА 

V.1. За референдумот на локално ниво во општина Гевгелија, Советот на општина Гевгелија, како 
овластен предлагач, може да води јавна пропаганда на свој трошок. 
Јавната пропаганда мора да заврши најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на референдумот. (член 
12 став (2) од ЗРДОНИГ) 
најдоцна до:  

21 април 2017 година во 24:00 часот 

 
 

VI. ИЗБИРАЧКИ МЕСТА 
VI.1. Референдумот на локално ниво се спроведува на избирачките места утврдени со закон. За секое 
избирачко место се определува место (просторија во објектот) на кое се врши гласањето (гласачко место). 
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VI.2. Референдумот на локално ниво во општина Гевгелија ќе се спроведе на сите веќе утврдени 37 
избирачки места во општина Гевгелија од член 175 став (1) Изборна единица 4 точка 13 и 14 од Изборниот 
законик. 
 
VI.3. ОИК ГЕВГЕЛИЈА ги објавува описите на избирачките места најдоцна 5 дена пред одржување на 
референдумот на локално ниво. (член 11 од ЗРДОНИГ) 
најдоцна до:  

18 април 2017 година 

 
 

VII. ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА ПРЕДЛАГАЧОТ 
VII.1. Советот на општина Гевгелија, како овластен предлагач, има право да определи претставник и негов 
заменик кои ќе ја следат работата на изборните органи од распишување на референдумот до утврдување и 
објавување на резултатите. 
Предлагачот на претставникот му издава овластување и за тоа ја известува ОИК ГЕВГЕЛИЈА најдоцна 2 дена 
пред денот на одржување на референдумот. 
најдоцна до:  

21 април 2017 година 

 
VII.2. ОИК ГЕВГЕЛИЈА на овластените претставници ќе им издаде беџ со назнака за ОИК или за ИО со 
број на избирачко место за кое е овластен да врши набљудување. 
најдоцна еден ден пред денот на одржување на референдумот: 

22 април 2017 година 

 
 

VIII. НАБЉУДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 
VIII.1. Организациите и лицата од член 161 од Изборниот законик, доставуваат барање за набљудување до 
ОИК ГЕВГЕЛИЈА од денот на распишувањето на референдумот, а најдоцна 5 дена пред денот на гласањето. 
(член 162 став (2) од ИЗ) 

Прв ден од кога може да се достават барањата  15 март 2017 година 

Последен ден до кога може да се достават барањата 18 април 2017 година 

 
VIII.2. ОИК ГЕВГЕЛИЈА им издава овластувања на набљудувачите најдоцна 3 дена по приемот на 
барањето. (член 162 став (3) од ИЗ). 
најдоцна во рок од три дена по приемот на барањето 
 
 

IX. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 
IX.1. Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место (немоќно или болно лице) а сака да 
гласа за тоа ќе ја извести ОИК ГЕВГЕЛИЈА најдоцна 7 дена пред денот определен за гласање. (член 111 
став (1) од ИЗ) 
најдоцна до:  

16 април 2017 година до 24:00 часот 

 
IX.2. Избирачите кои на денот на гласањето се  наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат 
да гласат, преку овластен полномошник ќе ја известат ОИК ГЕВГЕЛИЈА најдоцна 3 дена пред денот 
определен за гласање. (член 113 став (1) од ИЗ) 
најдоцна до:  

20 април 2017 година до 24:00 часот 
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IX.3. ДИК изборниот материјал го предава на ОИК ГЕВГЕЛИЈА најдоцна во рок од 72 часа пред денот 
определен за одржување на референдумот. (член 91 став (1) од ИЗ) 
најдоцна до:  

20 април 2017 година до 24:00 часот 

 
IX.4. ОИК е должна еден ден пред денот определен за одржување на референдумот да го предаде 
изборниот материјал на ИО. (член 92 став (1) од ИЗ) 

22 април 2017 година  

 
IX.5. Болните и немоќни лица гласаат во нивните домови еден ден пред денот определен за одржување 
на референдумот. (член 111 став (4) од ИЗ)  

од 07:00 до 19:00 часот на 22 април 2017 година  

 Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување на казна затвор или се во притвор, 
гласаат во казнено – поправните домови еден ден пред одржувањето на референдумот. (член 113 ставови 
(1) и (4) од ИЗ). 

од 07:00 до 19:00 часот на 22 април 2017 година  

 Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор гласаат во 
местото каде ја издржува мерката куќен притвор, еден ден пред одржувањето на референдумот. (член 113 
ставови (1) (4) и (5) од ИЗ). 

од 07:00 до 19:00 часот на 22 април 2017 година  

 
IX.8. Гласањето во општина Гевгелија започнува во 07:00 часот и трае непрекинато до 19:00 часот 
на 23 април 2017 година. (член 13 став (1) од ЗРДОНИГ) 
 
IX.9. Во 19:00 часот на денот на гласањето гласачките места се затвараат. На граѓаните затекнати во 
објектот каде што се гласа им се овозможува да гласаат. (член 13 став (2) од ЗРДОНИГ) 
 
IX.9. Избирачкиот одбор по завршувањето на гласањето веднаш пристапува кон утврдување и сумирање 
на резултатите од гласањето на гласачките. (член 46 од ЗРДОНИГ) 
 
IX.10. Записниците и другиот изборен материјал, ИО ги доставува до ОИК ГЕВГЕЛИЈА во рок од 3 часа по 
завршувањето на гласањето. Изборниот материјал до ОИК го доставува претседателот на ИО во придружба 
на заинтересирани членови на ИО и претставници од полицијата, ако за тоа има потреба. (член 118 став (1) 
и (4) од ИЗ и член 49 од ЗРДОНИГ) 
 
IX.9. ОИК ГЕВГЕЛИЈА, по приемот на записниците и целокупниот гласачки материјал од ИО, го сумира 
резултатот од гласањето на избирачките места од своето подрачје. (член 50 од ЗРДОНИГ) 
 
IX.9. ОИК ГЕВГЕЛИЈА, по приемот на записниците и целокупниот гласачки материјал од ИО, во рок од 24 
часа го утврдува и објавува резултатот од гласањето на референдумот на локално ниво. (член 50 од 
ЗРДОНИГ) 
 
 

X. ЗАШТИТА НА ГЛАСАЧКОТО ПРАВО  
X.1. Секој граѓанин има право да поднесе приговор поради неправилности во постапката за гласање, 
сумирање и утврдување на резултатите од гласањето во рок од 24 часа од денот на одржување на 
референдумот на локално ниво до ОИК ГЕВГЕЛИЈА. (член 65 од ЗРДОНИГ) 
 
X.2. ОИК ГЕВГЕЛИЈА  е должна во рок од 24 часа по приемот на приговорот да донесе решение. (член 65 
став (2) од ЗРДОНИГ) 
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X.3. Против решението на ОИК ГЕВГЕЛИЈА може да се поднесе жалба до Основниот суд Гевгелија чија 
месна надлежност е за подрачјето на општина Гевгелија во рок од 48 часа од денот на приемот на 
решението. (член 65 став (3) од ЗРДОНИГ) 
 
X.3. Основниот суд Гевгелија е должен да постапи по жалбата во рок од 48 часа. (член 65 став (4) од 
ЗРДОНИГ) 
 
 

XI. ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ 
XI.1. При спроведување на референдумот, општина Гевгелија е должна на органите за спроведување на 
референдумот да им обезбеди технички, просторни и други услови за работа.  
За вршење на работите од ставот (1) на овој член, на органите им се обезбедуваат средства од Буџетот на 
Општина Гевгелија 
 

XII. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО 
XII.1. ОИК ГЕВГЕЛИЈА  извештајот за резултатите од гласањето на референдумот на локално ниво го 
доставува до Советот на општина Гевгелија во рок од 3 дена од денот на неговото одржување.(член 59 став 
(1) од ЗРДОНИГ) 
најдоцна до:  

26 април 2017 година  

 
XII.2. ОИК ГЕВГЕЛИЈА  резултатите од гласањето на референдумот на локално ниво го објавува во 
службеното гласило на општината во рок од 10 дена од денот на неговото одржување.(член 59 став (2) од 
ЗРДОНИГ) 
најдоцна до:  

3 мај 2017 година  

 

XIII.Овој Роковник за извршување на дејствијата за спроведување на Референдум на локално ниво во 
општина Гевгелија на 23.04.2017 година на ОИК ГЕВГЕЛИЈА стапува во сила со денот на неговото 
донесување. 
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М. П. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ГЕВГЕЛИЈА 
Гордана Поп-Кочева 

  

 
 


