
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

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

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

15 февруари 2020 година. 

 

Бр. 08-1407/1 Претседател на Република 

15 февруари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

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,  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, 208/18, 27/19 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), во член 2 по точката 

28 се додава нова точка 29, која гласи: 

„29. „Случаи на итни и неодложни работи“ се вработувањата на определно време 

заради: замена на отсутен работник поради подолго боледување или отсуство, смрт на 

вработен, изведување сезонски работи за кои однапред е утврден потребниот број на лица 

и се обезбедени средства со годишните програми, како и вработување на определено 

време на наставен кадар за непречено одвивање на образовниот процес.“. 

 

Член 2 

Во член 25 став (1) по зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се додаваат 

зборовите: „Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство 

за труд и социјална политика“. 

 

Член 3 

Во член 31 став (2) по точката 4) се додава нова точка 4-а), која гласи: 

„4-а) Бара податоци од надлежните институции заради проверка дали кандидатите ги 

испoлнуваат условите утврдени со Уставот и со овој законик;“. 

Во точка 6) по зборот „задолжителна“ се додава зборот „континуирана“. 

По точката 19) се додава нова точка 19-а), која гласи: 
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„19-а) Дава податоци за одзивот на гласачите за време на гласањето, во временски 

интервал не подолг од два часа.“. 

По точката 34-з) се додава нова точка 34-ѕ), која гласи: 

„34-ѕ) Членот на Државната изборна комисија што гласал против одлуката од точка 34- 

а) или што смета дека таа треба да се заснова на други правни и фактички основи, може да 

го издвои своето мислење и писмено да го образложи. Издвоеното мислење е прилог на 

одлуката на Државната изборна комисија.“. 

 

Член 4 

Во член 37 став (2) по точката 3) се додава нова точка 3-а), која гласи: 

„3-а) Бара податоци од надлежните институции заради проверка дали кандидатите на 

кандидатските листи за локални избори ги испoлонуваат условите утврдени со Уставот и 

со овој законик.“. 

 

Член 5 

Во член 41 став (2) по зборовите: „Регистарот на државјаните“ се додаваат зборовите: 

„и Централниот регистар на население“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Во Избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот 

заклучно со денот на гласањето (за прв и втор круг) кои имаат живеалиште на 

територијата на Република Македонија, а кои имаат важечка лична карта или патна 

исправа.“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Во избирачкиот список се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години живот 

чиј рок на важност на лична карта или патна исправа истекува во периодот од 

распишување на изборите до денот на нивното одржување.“. 

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

(12). 
 

Член 6 

Членот 43 се менува и гласи: 

(1) Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува 

податоци и фотографии за граѓаните: 

- со наполнети 18 години живот заклучно со денот на изборите (за прв и втор круг) кои 

имаат важечка лична карта или патна исправа, 

- со наполнети 18 години живот чиј рок на важност на лична карта или патна исправа 

истекува во периодот од распишување на изборите до денот на нивното одржување, 

- со наполнети 18 години живот кои се доселиле или отселиле од определена општина 

или ја промениле адресата на живеење во општината, 

- со наполнети 18 години живот кои го промениле името или презимето, 

- со наполнети 18 години живот кои стекнале или го изгубиле државјанството на 

Република Македонија и 

- со наполнети 18 години живот кои се на привремена работа или престој во странство. 

(2) Основните судови до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата 

на кои со правосилна судска одлука им е одземена деловната способност и податоци за 

лицата на кои им е изречена мерката притвор. 

(3) Управата за водење на матичните книги до Државната изборна комисија доставува 

податоци за граѓаните со наполнети 18 години живот кои починале. 
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(4) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член се доставуваат четирипати годишно 

од 1 до 10 февруари, од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември и од 1 до 10 декември. Во 

случаите кога се распишани избори, односно референдум податоците се доставуваат 

наредниот ден од денот на распишувањето на изборите, односно референдум на магнетен 

медиум и задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ). 

(5) Согласно со ставот (4) на овој член, Министерството за внатрешни работи, исто 

така, доставува до Државната изборна комисија четирипати годишно извештај за 

новоиздадените биометриски лични карти и патни исправи, основот за издадените лични 

карти и патни исправи, систематизирани по име и презиме и општини. 

(6) Министерството за внатрешни работи во рок од еден ден од завршувањето на 

јавниот увид доставува, листа на државјани кои поднеле барање за издавање нова лична 

карта или патна исправа по кој било основ и истите ги подигнале од денот на 

распишување на изборите до денот на завршување на јавниот увид и листа на лица кои ќе 

наполнат 18 години до денот на изборите. ДИК податоците за овие лица ги впишува во 

избирачкиот список по службена должност.“. 
 

Член 7 

Членот 44 се менува и гласи: 
 

„Член 44 

(1) Органот надлежен за извршување на санкциите, најдоцна 30 дена пред денот 

определен за избори, односно референдум на државно ниво 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 Државната изборна комисија. 

(2) Министерството за труд и социјална политика, најдоцна 30 дена пред денот 

определен за избори, односно референдум на државно ниво, врз основа на сопствена 

евиденција и врз основа на доставените податоци од одговорните лица во установите за 

вонсемејно згрижување, до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата 

кои се пријавиле за гласање во установи за вонсемејно згрижување. 

(3) Податоците од ставовите (1) и (2) се доставуваат во електронска форма и 

задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ). 

(4) Органот надлежен за извршување на санкциите по распишување на изборите ги 

повикува и им овозможува на лицата кои се во притвор или се наоѓаат на извршување 

казна затвор да ги обноват своите лични документи.“. 

Член 8 

Членот 45 се менува и гласи: 

 

„Член 45 

(1) Избирачкиот список ги содржи следниве податоци: единствен матичен број на 

граѓаните (ЕМБГ), презиме, име на еден од родителите и име, пол, лична фотографија (во 

формат како на лична карта или патна исправа), адреса на живеење (општина, населено 

место, улица, куќен број, влез и стан), датум на запишување и бришење и датум и вид на 

дополнување на податоците. 

(2) Отпечатените изводи од Избирачкиот список и посебните изводи од Избирачкиот 

список, се водат по азбучен ред на презимето на граѓанинот и ги содржат следниве 

рубрики, односно податоци: реден број, презиме, име, пол, датум на раѓање, лична 

фотографија (во формат како на лична карта или патна исправа) и адреса на живеење 

(населено место, улица, куќен број, влез и стан), потпис или отпечаток за избирачот. 
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(3) Електронските списоци се во форма и начин на кој може да се превземат претходно 

во техничката опрема која врши утврдување на идентитетот на гласачот преку отпечаток 

од прст (во натамошниот текст: како техничка опрема) и содржи: 

- презиме, име, документ за идентификација на гласачот, 

- редниот број на гласачот во избирачкиот список, 

- реден број на гласачот во електронскиот извод од избирачкиот список од избирачкото 

место каде што гласа, 

- датум на раѓање на избирачот, 

- адреса на живеење, 

- број на лична карта и патна исправа доколку гласачот има само еден од овие 

документи стои само бројот од тој документ, 

- фотографијата достапна во дигиталната база на податоци. 

(4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во 

странство, a доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните канцеларии не 

се запишуваат во изводите од Избирачкиот список на кои се гласа во Република 

Македонија. 

(5) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или престој во 

странство, a кои не доставиле пријава за гласање во ДКП, односно конзуларните 

канцеларии се запишуваат во посебни изводи на Избирачкиот список за гласање во 

Република Македонија.“. 
 

Член 9 

Членот 46 се менува и гласи: 
 

„Член 46 

За спроведување на гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии, во казнено- 

поправните установи, установи за вонсемејна грижа и во Државната изборна комисија се 

изготвуваат посебни изводи од Избирачкиот список и тоа: 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или 

престој во странство, a врз основа на пријава за гласање, 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во притвор или 

издржување казна затвор, 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се згрижени во установи за 

вонсемејна грижа, а врз основа на пријава за гласање, 

- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно 

конзуларните канцеларии.“. 

 

Член 10 

Во член 47 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи: 

„ - за избирачите кои на денот на изборите се згрижени во посебни установи за 

вонсемејна грижа едниот примерок е систематизиран според избирачкото место или 

општината и во забелешката стои општината во која се наоѓа установата, а вториот 

примерок е систематизиран според установата и општината каде што се наоѓа и во 

забелешката стои бројот на избирачкото место и општината на која припаѓа тоа избирачко 

место.“. 

 

Член 11 

Во член 49 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
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„(3) Државната изборна комисија ги доставува до органот надлежен за извршување на 

санкциите посебните изводи од Избирачкиот список за лицата кои се во притвор или се 

наоѓаат на извршување казна затвор, за ставање на јавен увид.“. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 

 

Член 12 

Во член 50 ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците од ставот (1) 

на овој член се поднесува писмено до подрачното одделение на Државната изборна 

комисија или месната канцеларија на подрачјето на живеење или по електронска пошта до 

Државната изборна комисија.“. 

 

Член 13 

Во член 50-а ставот (6) се менува и гласи: 

„(6) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните 

изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на Република 

Македонија кои се на привремена работа или престој во странство го поднесуваат преку 

апликацијата со лична електронска пошта до Државната изборна комисија.“. 

Ставот (8) се менува и гласи: 

„(8) Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид 

државјаните на Република Македонија од ставот (7) на овој член можат да достават 

пријава своерачно потпишана или испратена преку апликацијата со лична електронска 

пошта со која се пријавуваат за гласање на претстојните избори.“. 

 

Член 14 

По членот 50-а се додава нов наслов и нов член 50-б, кои гласат: 

„Увид во казнено-поправни установи 

Член 50-б 

(1) Управите на казнено - поправните установи за време на јавниот увид им 

овозможуваат на лицата кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор да 

извршат увид во избирачкиот список. 

(2) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните 

изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на Република 

Македонија кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор го поднесуваат 

преку Органот надлежен за извршување на санкциите до Државната изборна комисија.“. 
 

Член 15 

Членот 60 се менува и гласи: 
 

„Член 60 

(1) Право да поднесат листа на кандидати за пратеници, листа на кандидати за членови 

на совет, односно листа на кандидат за градоначалник имаат регистрираните политички 

партии самостојно, коалиции, како и група избирачи (во натамошниот текст: подносител 

на листа). 

(2) Во коалицијата која учествува на изборите може да учествуваат само регистрирани 

политички партии. 
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(3) Државната изборна комисија го утврдува субјективитетот на подносителот на 

листата на кандидати за избор на пратеници врз основа на договор на политичките партии 

кои настапуваат како коалиција на изборите. 

(4) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на град Скопје го утврдува 

субјективитетот на подносителот на листата на кандидати за избор на членови на совет и 

градоначалници врз основа на договор на политичките партии кои настапуваат како 

коалиција на изборите за избор на членови на совет и градоначалници. 

(5) Договорот за коалицирање од ставовите (3) и (4) на овој член не може да го склучат 

граѓански организации и фондации и коалицијата не може да користи име и симбол на 

граѓанска организација или фондација. 

(6) Договорот за коалицирање од ставовите (3) и (4) на овој член го склучуваат 

претставниците на политичките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи името на 

коалицијата, симболот, општината/те, односно изборната/те единица/и во која настапуваат 

заедно. 

(7) Листата на кандидати ја потпишува лично овластен претставник на подносителот на 

листата. 

(8) Називот на листата се означува според името на подносителот на листата. 

(9) Ако подносител на листата на кандидати е група избирачи, називот на листата се 

означува со „група избирачи” и името и презимето на кандидатот.“. 

Член 16 

Членот 63 се менува и гласи: 

 

„Член 63 

(1) Потписите на избирачите во постапката на кандидирање се собираат пред 

службените лица на Државната изборна комисија и пред надлежен нотар на образец 

утврден од Државната изборна комисија, кој содржи име и презиме, постојано 

живеалиште, единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и 

единствен матичен број на избирачот кој го потпишува предлогот. Подносителот на листа 

определува пред кои нотари ќе се собираат потписи и за тоа ја известува Државната 

изборна комисија. Државната изборна комисија на својата интернет страна објавува листа 

на нотари пред кои подносителите на листа собираат потписи. 

(2) Државната изборна комисија со правилник ќе ја регулира постапката за собирање на 

потписи и начинот на определување на нотарите. 

(3) Собирањето потписи согласно со одредбите на ставот 1 на овој член започнува 

десеттиот ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена. Трошоците за 

собирање на потписи пред нотар ги сноси подносителот на листата. 

(4) Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидати за 

претседател на Републиката, кандидати за пратеници, за членови на совет и кандидат за 

градоначалник. 

(5) Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано 

живеалиште на подрачјето на изборната единица, општината, односно градот Скопје.“. 

 

Член 17 

Во член 66 став (4) бројот „30“ се заменува со бројот „35“. 

 

Член 18 

Во член 67 став (2) зборот „листите“ се заменува со зборовите: „известувањето на 

комисијата за неправилностите.“. 
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По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 
„(3) Државната, односно општинската изборна комисија, односно Изборната комисија 

на градот Скопје проверува дали кандидатите за претседател на Републиката, пратеник, 
член на совет и градоначалник ги исполнуваат условите предвидени со Уставот и во 
членот 7 ставови 2, 3 и 4 од овој законик преку проверка на податоците во соодветните 
регистри и евиденции на надлежните институции. Институциите кои ги поседуваат 
податоците за исполнетост на условите се должни истите да ги достават во електронска 
форма на комисијата во рок од 24 часа од приемот на барањето без никаков надомест. 

(4) Во случај на неправилности од ставот (2) на овој член подносителот на листа, може 
да го замени предложениот кандидат што не ги исполнува условите со нов кандидат во 
истиот рок од 48 часа и за истиот е должен самиот да ги обезбеди доказите за 
исполнување на условите предвидени во член 7 став (2), (3) и (4) од овој закон.“. 

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11). 
 

Член 19 
Членот 69-а се менува и гласи: 

 

„Член 69-а 
(1) За изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од 

страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео 
презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, 
дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати 
од надлежните изборни органи и нивните програми. 

(2) Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот 
круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите. 

(3) Подносител на листа, односно кандидат може да поднесе приговор за непочитување 
на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член. 

(4) Државната изборна комисија е должна да ги испита наводите, да постапи по 
поднесениот приговор и да ја образложи својата одлука во рок од 72 часа од денот на 
поднесувањето на приговорот. 

(5) Против одлуката на Државната изборна комисија од ставот 1 на овој член 
подносителот на приговорот има право на тужба до Управниот суд во рок од 48 часа од 
приемот на одлуката. 

(6) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 72 часа по приемот на 
тужбата.“. 

 

Член 20 
Во член 71 зборот „трансакциона“ се заменува со зборот „трансакциска“, а зборот 

„трансакционата“ со зборот „трансакциската“. 
Ставот (6) се менува и гласи: 
„(6) На трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат сите 

средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. 
Донациите во пари и паричните средства од ставот 7 на овој член за финансирање на 
изборната кампања се уплатуваат на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, 
најдоцна до денот на затворање на истата.“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„(7) На трансакциската сметка од ставот 1 на овој член можат да се пренесуваат и 

парични средства од основната трансакциска сметка на политичката партија, како и од 
трансакциска сметка за парични средства обезбедени преку кредит за изборна кампања. 
Политичката партија може да врши пренос од транскациската сметка од ставот 1 на овој 
член на основната трансакциска сметка на политичката партија.“. 



8 од 21 

 

 

Во ставот (11) зборовите: „три месеци“ се заменуваат со зборовите: „60 дена“ и по 

зборовите: „Собрание на Република Македонија“ се додаваат зборовите: „и за избори за 

членови на советите на општините и Советот на градот Скопје, избор за градоначалник на 

општината и градоначалник на градот Скопје”. 

Ставот (12) се менува и гласи: 

„Со затворање на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, се брише ЕДБ на 

субјектот регистриран пред надлежен орган.”. 

По ставот (12) се додава нов став (13), кој гласи: 

„(13) Во рок од два дена од денот на отворање на трансакциската сметка, па се до 

нејзиното затворање носителите на платен промет каде трансакциската сметка е отворена, 

се должни на Државната комисија за спречување на корупција и Државниот завод за 

ревизија да им обезбедат бесплатен електронски пристап до сите промени на сметката.“. 
 

Член 21 

Членот 74-а се менува и гласи: 

„(1) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите за финансирање на 

изборната кампања од овој законик, Државнaта комисија за спречување на корупција е 

должна да ги испита наводите и да одлучи по поднесениот приговор во рок од пет дена по 

поднесување на приговорот. 

(2) Државнaта комисија за спречување на корупција приговорот од ставот (1) на овој 

член го доставува до лицето против кое е поднесен, во рок од 24 часа од приемот на 

приговорот. 

(3) Против одлуката на Државнaта комисија за спречување на корупција од ставот (1) 

на овој член, дозволена е тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на 

одлуката. 

(4) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на 

тужбата.“. 

 
Член 22 

Во член 75 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис, трговските 

радиодифузни друштва и електронските медиуми (интернет порталите) што одлучиле да 

гo покриваат изборниот процес, се должни тоа да го прават на правичен, на избалансиран 

и на непристрасен начин во својата вкупна програма. Јавниот радиодифузен сервис и 

националните радиодифузери се должни тоа да го прават на пристапен и достапен формат 

и јазик како и на знаковен јазик.“. 

Во ставот (5) по зборовите: „политичките партии“ се додаваат зборовите: „и на 

независните кандидати.“. 

 
Член 23 

Во член 75-а став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„Радиодифузерите ќе обезбедат избалансирано покривање на изборниот процес во сите 

облици на изборно медиумско претставување, а националните радиодифузери ќе 

обезбедат избалансирано покривање на изборите во сите облици на изборно медиумско 

претставување на пристапен и достапен јазик и формат, како и на знаковен јазик на 

следниов начин:“. 

Во ставот (2) зборот „изборите“ се заменува со зборовите: „изборниот процес“. 
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Член 24 

Во член 75-в став (1) по зборовите: „изборна кампања“ се додаваат зборовите: „за време 

на изборниот процес.“ 

 

Член 25 

Во член 75-г став (2) зборовите: „покривање на изборите“ се заменуваат со зборовите: 

„известување за изборниот процес.“. 

 

Член 26 

Во член 75-д став (4) по зборовите: „јавни овластувања“ се додаваат зборовите: „освен 

рекламите кои се финансираат од буџетот на Република Македонија согласно со овој 

закон.“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Од денот на распишување на изборите се до денот на завршување на гласањето, 

радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) 

чии финансиски средства за платено политичко рекламирање се обезбедуваат од Буџетот 

на Република Македонија, задолжително емитуваат, односно објавуваат без надоместок 

информативни и едукативни кампањи на ДИК за граѓаните поврзани со изборниот процес 

користејќи пристапен и достапен формат и јазик како и на знаковен јазик во траење од 30 

секунди на секои три часа.“. 

 

Член 27 

Во член 75-ѓ ставот (1) се менува и гласи: 

„За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат вкупно девет минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за двете најголеми политички партии 

од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови можат да одвојат најмногу четири минути, за двете 

најголеми политички партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во 

Собранието на Република Македонија освоиле најмногу гласови можат да одвојат 

најмногу четири минути, за политичките партии во Собранието на Република Македонија 

кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат 

пратеничка група и за политичките партии кои не се застапени во Собранието на 

Република Македонија или кандидати можат да одвојат една минута.“. 

Ставот (6) се менува и гласи: 

„(6) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет 

порталите), доколку обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во 

изборната кампања, се должни во рок од три дена од денот на распишување на изборите, 

да се регистрираат во Државната изборна комисија. Радиодифузерите, печатените 

медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) што нема да се регистрираат во 

Државната изборна комисија, нема да имаат право да користат финансиски средства за 

платено политичко рекламирање, обезбедени од Буџетот на Република Македонија.“. 

Ставот (7) се менува и гласи: 

„(7) Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми 

(интернет портали) се води врз основа на поднесено барање за упис до Државната изборна 

комисија, со прилог тековна состојба издадена од Централен регистар на Република 

Македонија, не постара од 30 дена.“. 
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Ставот (8) се менува и гласи: 

„(8) Ценовниците не смеат да се менуваат до конечно завршување на изборниот 

процес.“. 

Ставот (9) се менува и гласи: 

„(9) Радиодифузерите и печатените медиуми се должни ценовниците за платено 

политичко рекламирање да ги применуваат и за време на изборната кампања и притоа 

цената по секунда за платено политичко рекламирање и цената за закуп на рекламен 

простор во печатениот медиум да не ја надминува просечната цена на рекламирање 

пресметана во последните пет изминати изборни циклуси, а за електронските медиуми 

(интернет порталите) цената за закуп на рекламен простор на интернет порталот за 

платено политичко рекламирање да не ја надминува просечната цена за рекламирање 

пресметана, за последните пет изминати изборни циклуси.“. 

По ставот (9) се додаваат три нови ставови (10), (11) и (12), кои гласат: 

„(10) За Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет 

порталите) кои не учествувале на сите изминати пет изборни циклуси цената за платено 

политичко рекламирање не може да ја надминува просечната цена на рекламирање 

пресметана во последните пет изминати изборни циклуси. 

(11) Државната изборна комисија е должна да ја објави на нејзината веб-страницата 

просечно постигнатата цена и најниската цена за платено политичко рекламирање од 

страна на радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет 

порталите) во последните пет изборни циклуси, најдоцна до денот на распишување на 

изборите. 

(12) Рекламниот простор на електронските медиуми (интернет портали) и печатените 

медиуми наменет за платено политичко рекламирање, се распределува по следниве 

критериуми: 

- најмногу 45% од рекламниот простор може да се даде на двете најголеми политички 

партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови, 

- најмногу 45% од рекламниот простор може да се даде на двете најголеми политички 

партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови, 

- најмногу 10% од рекламниот простор може да се даде на политичките партии во 

Собранието на Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле 

доволно пратеници да формираат пратеничка група и за политичките партии кои не се 

застапени во Собранието на Република Македонија или кандидати.“. 

Ставот (10) станува став (13). 

По ставот (11) кој станува став (14) се додава нов став (15), кој гласи: 

„(15) Учесникот во изборната кампања не може да нарача платено политичко 

рекламирање од радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (интернет 

портали) кои не се регистрирани во Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и 

електронски медиуми (интернет портали) и да ги исплати од средства на трансакциската 

сметка за изборна кампања.“. 

Член 28 

Во член 76 ставот (7) се менува и гласи: 

„(7) Кампањите на Државната изборна комисија за едукација на гласачите за 

остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат за платено 

политичко рекламирање. Од денот на распишување на изборите се до денот на 

завршување на гласањето, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските 
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медиуми (интернет порталите) чии финансиски средства за платено политичко 

рекламирање се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, задолжително 

емитуваат односно објавуваат без надоместок информативни и едукативни кампањи на 

ДИК за граѓаните поврзани со изборниот процес користејќи пристапен и достапен формат 

и јазик како и на знаковен јазик во траење од 30 секунди на секои три часа. Тие треба да 

бидат издвоени од другиот дел од програмата како бесплатно емитување и нивниот 

нарачател да биде јасно означен.“. 

 

Член 29 

Во член 76-а став (1) по зборовите: „изборен процес“ се додаваат зборовите: „како и да 

обезбеди непристрасно информирање.“. 

Во ставот (2) по зборот „Македонија“ се додаваат зборовите: „и за независните 

кандидати.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Јавниот радио дифузен сервис е должен да обезбеди редовно информирање 

едукација за изборниот процес на пристапен и достапен јазик и формат како и  на 

знаковен јазик.“. 

 

Член 30 

Во член 76-в ставот (8) се менува и гласи: 

„(8) Учесниците во изборната кампања и радиодифузерите, електронските медиуми 

(интернет порталите) и печатените медиуми склучуваат договор за платено политичко 

рекламирање.“. 

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат: 

„(9) Договорот содржи јасни податоци за перидот на рекламирање, цена на 

рекламирањето и вредност на договорот. 

(10) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да воспостави 

целосен монторинг над радиодифузерите учесници во изборната кампања.“. 

 

Член 31 

Во член 76-д ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Државната изборна комисија ги исплаќа трошоците за објавеното платено 

политичко рекламирање врз основа на доставена фактура од страна на радиодифузерите, 

печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) во рок од 30 дена од 

настапување на предизборниот молк за прв изборен круг и 30 дена од настапување на 

предизборниот молк за втор изборен круг доколку се одржува. Прилог на доставената 

фактура е Договорот, медиа план од учесникот во изборната кампања и Извештај за 

реализирани услуги изготвен од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските 

медиуми (интернет портали).”. 

Ставовите (4), (5) и (6) се менуваат и гласат: 

„(4) Финансиските средства за платено политичко рекламирање обезбедени од Буџетот 

на Република Македонија во текот на изборниот процес, не смеат да ја надминат сумата  

од 2 (две) евра во денарска противвредност без пресметан ДДВ, по запишан избирач од 

вкупно запишани избирачи на територијата на Република Македонија. Овие средства се 

распределуваат на следниов начин: 

- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии од 

позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови, 
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- најмногу 45% од средствата може да искористат двете најголеми политички партии  
во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија освоиле најмногу гласови, 

- најмногу 10% од средствата може да искористат политичките партии во Собранието 
на Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно 
пратеници да формираат пратеничка група и за политичките партии кои не се застапени во 
Собранието на Република Македонија или кандидати. 

(5) Сумата која може да се исплати на еден електронски медиум (интернет портал) и 
печатени медиуми од еден учесник во изборниот процес, не може да биде поголема од 
15,000 (петнаесет) илјади евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ. 

(6) Вкупната сума која еден учесник може да ја потроши за медиумско претставување 
на сите електронски медиуми (интернет портали) и печатени медиуми, не може да опфаќа 
повеќе од 25% од распределените финансиските средства за платено политичко 
рекламирање согласно со ставот (4) на овој член.“. 

Ставот (4) кој станува став (7) се менува и гласи: 
„(7) Пред исплатата на трошоците за објавеното платено политичко рекламирање, 

согласно со ставот 3 на овој член, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
е должна да достави Извештај за платено политичко рекламирање на радиодифузерите до 
Државната изборна комисија на 20 ден од настапувањето на предизборниот молк за прв 
круг и втор круг доколку се одржува.“. 

По ставот (7) се додаваат два нови ставa (8) и (9), кои гласат: 
„(8) Радиодифузерите се должни Извештајот за реализирани услуги да го достават до 

Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги во рок од пет дена од настапување на 
предизборниот молк за прв круг и втор круг доколку се одржува. Извештајот за 
реализирани услуги на радиодифузерите треба да биде потврден од Агенција за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во рок од пет дена од денот на доставување на 
извештајот од страна на радиодифузерите. Радиодифузерите, се должни да го достават 
потврдениот извештај до учесникот во изборната кампања, а потоа целосната 
документација до Државната изборна комисија во рок од пет дена од денот на 
потврдување на Извештајот. 

(9) Печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите), Извештајот за 
реализирани услуги во прилог на фактурата кој треба да содржи и примерок од објави во 
печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал) се должни да го достават 
до учесникот во изборната кампања, а потоа целосната документација до Државната 
изборна комисија во рок од пет дена од настапување на предизборниот молк за првиот 
изборен круг и вториот изборен круг доколку се одржува.“. 

 

Член 32 

Членот 78-а се менува и гласи: 
„(1) Дозволено е политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди. 
(2) Максималниот број на рекламни паноа и билборди од ставот (1) на овој член кои 

може да се користат за политичко рекламирање изнесува 50% од вкупниот број на 
територијата на определена општина, градот Скопје, односно на територијата на кое 
определено правно лице стопанисува со истите. 

(3) Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои 

стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок од пет дена од денот на 

распишување на изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп на рекламните 

паноа и билборди. Цената не смее да се менува за време на изборниот процес и истата не 

смее да биде поголема од просечната цена за закуп пресметана во последните пет 

изминати изборни циклуси. 
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(4) Политичките партии имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните 

паноа и билборди на транспарентен и недискриминаторски начин согласно со следните 

критериуми: 

- 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии од 

позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови; 

- 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии во опозиција 

кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија освоиле 

најмногу гласови; 

- 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат пратенички 

групи во Собранието на Република Македонија и 

- 10% од вкупниот број се достапни на вонпарламентарните партии и независни 

кандидати во Република Македонија. 

(5) Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои 

стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите кои се нудат за 

политичко рекламирање да ги распоредат согласно со критериумите од ставот (4) на овој 

член по пат на ждрепка. 

(6) Ждрепката од ставот (5) на овој член ја спроведува Државната изборна комисија на 

Република Македонија. 

(7) Доколку некоја политичка партија, коалиција или независен кандидат не го 

искористи вкупниот процент за закуп на рекламни паноа и билборди или извлечените 

локации, останатите политички партии и независни кандидати имаат право на закуп на 

истите. 

(8) Правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни да 

поднесат извештај за доделените локации за секој учесник во изборната кампања, 

средствата кои се побаруваат од секој учесник како и средствата кои се наплатени. 

(9)Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува најдоцна 15 дена по денот на 

завршување на изборната кампања. 

(10) Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува до Државната изборна 

комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на 

корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници. 

(11) Извештајот од ставот (8) на овој член се поднесува на образец пропишан од 

министерот за финансии.“. 

Член 33 

Во член 83 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Изборната кампања не смее да се финансира од: 

- средства од буџетите на општините и градот Скопје, освен ако со овој закон не е 

поинаку определено, 

- средства од јавни претпријатија и јавни установи, 

- средства од здружение на граѓани, верски заедници, религиозни групи и фондации, 

- средства од странски влади, меѓународни институции, органи и организации на 

странски држави и други странски лица, 

- средства од претпријатија со мешовит капитал каде што е доминантен странскиот 

капитал, 

- средства од неидентификувани извори.“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Изборната кампања може да се финансира од: 

- средства од редовната сметка на политичката партија, 
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- членарина на политичката партија, 

- донации на политичка партија, 

- физички лица во висина од 3.000 евра во денарска противвредност, 

- правни лица во висина од 30.000 евра во денарска противвредност, 

- кредити на политичката партија наменети за изборна кампања.“. 

 

Член 34 

Во член 84-б ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Учесникот во изборната кампања е должен во рок од 20 дена од денот на 

настапување на предизборниот молк за првиот круг и вториот круг на гласање доколку се 

одржува, да поднесе извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите 

на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на нејзиното отворање до 

завршувањето на првиот изборен круг.“. 

Ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 

„(2) Учесникот во изборната кампања е должен на 11 ден од денот на изборната 

кампања, да поднесе Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка 

од членот 71 став (1) за финансирање на изборната кампања. 

(3) Учесникот во изборната кампања е должен еден ден по завршување на изборната 

кампања да достави Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка 

од член 71 став (1) за финансирање на изборната кампања.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Учесникот во изборната кампања е должен еден ден пред одржување на вториот 

круг на гласање, да достави Извештај со образец за примените донации на трансакциската 

сметка од член 71, став(1) за финансирање на изборната кампања.“. 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5) и (6) и (7). 

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 

„(8) Финансиските извештаи на учесникот во изборната кампања е должен да ги 

изготви според одредбите на Законот за сметководството за непрофитни организации.“. 

Член 35 

Во членот 85 став (1) зборовите: „финансиски извештај за изборната кампања“ се 

заменуваат со зборовите: „финансиски извештај со спецификација за трошоците за 

приходите и расходите во изборната кампања (во натамошниот текст: финансиски 

извештај за изборната кампања).“. 

Во ставот (2) зборовите: „84-б став (3)“ се заменуваат со зборовите: „84-б став (4)“. 
 

Член 36 

Членот 85-б се менува и гласи: 

„(1) Државниот завод за ревизија по службена должност врши ревизија на вкупниот 

финансиски извештај за изборната кампања од членот 85 став (1) од овој законик, 

согласно со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховните 

ревизорски институции (ИНТОСАИ) и правилата утврдени со Кодексот на етика на 

ИНТОСАИ, кои ги објавува министерот за финансии во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

(2) Учесниците во изборната кампања се должни на барање на ДЗР да достават 

дополнителни податоци и известувања за финансирање на изборната кампања. 

(3) Носителите на платен промет кај кои е отворена трансакциската сметка за 

финансирање на изборната кампања се должни на писмено барање од ДЗР да му ги 

достават сите барани податоци за таа сметка и трансакциите на истата. 
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(4) Субјектите кои обезбедуваат услуги за медиумско огласување се должни на барање 

на ДЗР да ги достават сите договори, фактури и други финансиски документи за 

финансирање на изборната кампања. 

(5) ДЗР има право да бара податоци за платеното политичко информирање на 

учесниците во изборната кампања од Агенцијата за аудио и аудиовизулени медиумски 

услуги. 

(6) ДЗР има право да бара од трети лица податоци и финансиски документи во врска со 

финансирањето на изборната кампања на учесниците. 

(7) Ревизорските извештаи од извршената ревизија на финансиските извештаи на 

учесниците, Дравниот завод за ревизија ги доставува веднаш до ДИК и ДКСК. 

(8) Ревизорските извештаи од извршената ревизија на финансиските извештаи на 

учесниците во изборната кампања Државниот завод за ревизија, ДИК, ДКСК, ги 

објавуваат на својата веб страница во рокот утврден со закон. 

(9) Државниот завод за ревизија доколку утврди неправилности во финансиските 

извештаи на учесникот во изборната кампања од членот 84-б кои се спротивни на 

одредбите на овој законик поднесува барање за поведување на прекршочна постапка или 

пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од три дена од денот на утврдувањето на 

неправилностите.“. 

 

Член 37 

Во член 89 став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 

„- техничка опрема,“. 

 
Член 38 

Во член 107 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Доколу поради кои било причини на избирач не му е дозволено да го оствари 

своето право на глас избирачкиот одбор, на барање на гласачот, ќе пополни образец во  

два примерока, претходно усвоен од Државната изборна комисија, во кој ќе ги наведе и 

образложи причините и еден примерок ќе му даде на избирачот.“. 

 

Член 39 

Во член 108 ставот (4) се менува и гласи: 

„(4) Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка 

патна исправа. Доколку избирачот нема важечка лична карта или важечка патна исправа 

нема да може да гласа, иако истиот го има во Избирачкиот список.“. 

 

Член 40 

По членот 108 се додава нов наслов и нов член 108-а, кој гласи: 

 
„Гласање со примена на техничка опрема за идентификација на гласачите 

 
Член 108-а 

1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден; 

2) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот личен 

идентитет; 

3) Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка 

патна исправа. Доколку избирачот нема важечка лична карта или важечка патна исправа 

нема да може да гласа, иако истиот го има во Избирачкиот список; 
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4) Избирачкиот одбор го потврдува идентитетот на избирачот преку сликата во 

доставениот документ и го вметнува доставениот документ во техничката опрема; 

Доколку техничката опрема не може да го прочита документот за лична 

идентификација, а гласачот се наоѓа во избирачкиот список, избирачкиот одбор ќе го 

вметне, преку тастатура, во техничката опрема бројот на документот за идентификација на 

избирачот; 

5) Кога избирачот е запишан во избирачкиот список и достави документ за 

идентификација и нема претходно гласано до тој момент со кој било документ за 

идентификација, на екранот на мониторот ќе се појави сликата на тој избирач, редниот 

број во избирачкиот список на тој избирач на екранот; 

6) Кога избирачот не е запишан во изводот од избирачкиот список за конкретно 

избирачко место, а се наоѓа во избирачкиот список, но гласа на друго избирачко место, во 

техничката опрема ќе се појави бројот на избирачкото место во чиј извод под избирачкиот 

список се наоѓа избирачот; 

7) Доколку избирачот претходно има гласано, техничката опрема известува за истото; 

8) Во случај кога техничката опрема ќе потврди дека гласачот може да гласа, гласачот 

вметнува отпечаток од прст. Од гласачот се зема отпечаток од показалецот од десната 

рака. Доколку нема десен показалец се зема отпечаток од показалецот од левата рака. 

Доколку му недостасуваат овие два прста се зема отпечаток од наредниот прст и истото се 

евидентира во дневникот за евиденција. Доколку лицето нема две раце избирачкиот одбор 

ја констатира состојбата со евидентирање во дневникот за евиденција на настани. Во 

случај на невозможно вметнување на отпечаток од прстот, чекорот за вметнување 

отпечаток од прст се изоставува; 

9) Избирачкиот одбор, потврдување на идентитет на избирачот, го заокружува неговиот 

реден број во изводот од избирачкиот список и избирачот го става својот потпис, а ако е 

неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема десен показалец се 

зема отпечаток од показалецот од левата рака, а доколку нема ни лев показалец не се става 

отпечаток; 

10) Утврдување на идентитетот на гласачот се врши без техничка опрема во следниве 

случаи: 

- за гласање на избирачи кои гласаат дома согласно со членот 111 од овој закон, 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во установи за вонсемејна 

грижа согласно со членот 111-а, 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се на издржување казна затвор или 

се во притвор, односно куќен притвор согласно член 113, 

- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена работа или 

престој во странство, врз основа на пријава за гласање, 

- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно 

конзуларните канцеларии; 

11) По идентификацијата и потпишувањето во изводот од Избирачкиот список, 

избирачот добива гласачко ливче; 

12) ДИК донесува детално упатство за начинот и постапката на идентификација на 

гласачите каде што го појаснува овој член, во зависност од карактеристиките на 

техничката опрема. 

 
Член 41 

По членот 111 се додава нов наслов и нов член 111-а кои гласат: 
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„Гласање во установи за вонсемејна грижа 

 

Член 111-а 

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се згрижени во посебни установи за 

вонсемејна грижа, имаат право да гласаат во установата каде што се каде што се  

згрижени, по претходна пријава до одговорното лице на установата каде се згрижени. 

(2) Одговорните лица во установите за вонсемејно згрижување, најдоцна до 

завршувањето на јавниот увид, ќе достават известување до Министерството за труд и 

социјална политика со податоци за избирачите кои сакаат да гласаат во установата. 

(3) Даденото известување од ставот 2 на овој член се однесува и на првиот и на вториот 

круг на гласање. 

(4) За избирачите од ставот (1) на овој член изборите ги спроведува избирачкиот одбор 

од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор согласно со овој законик и 

упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред денот определен за гласање, а 

за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно 

присуство на гласањето. 

(5) Избирачкиот одбор за избирачите од ставот 1 на овој член ќе им се овозможи да 

гласаат во установата во која се згрижени еден ден пред одржувањето на изборите на 

начин кој се обезбедува тајноста на гласањето. 

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот 4 на овој член обезбедува посебна кутија 

за гласање која се носи празна во установата каде што е згрижен избирачот. 

(7) За гласањето од ставот 4 на овој член избирачкиот одбор составува посебни 

записници. 

(8) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат 

до соодветните општински изборни комисии.“. 

Член 42 

Во член 116 ставот (3) се менува и гласи: 

„(3) Во записникот се внесуваат и забелешки дадени од членовите на избирачкиот 

одбор или овластените преставници на подносителите на листи во однос на евентуални 

конкретни неправилности во текот на гласањето и утврдување на резултатите, кои треба 

да бидат конкретно опишани.“. 

 

Член 43 

Во член 117 став (6) зборовите: „тие забелешки“ се заменуваат со зборовите: 

„забелешките согласно со одредбите од членот 116 став 3“. 
 

Член 44 

Членот 147 се менува и гласи: 

„(1) Постапката за заштита на избирачкото право е итна. 

(2) Поднесоците (приговорите и жалбите) за заштита на избирачкото право се 

доставуваат до надлежните органи преку органите кои претходно одлучувале. 

(3) Приговорите се поднесуваат во писмена форма и содржат: 

- место, време, опис на направената повреда, сторителот и доказите на кои 

подносителот се повикува, 

- име, презиме и потпис на подносителот на приговорот, односно на овластениот 

претставник и 

- електронско сандаче за прием на писмена. 

(4) Доставувањето на приговор и тужба по пошта не е дозволено. 
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(5) Доставувањето на одлуките на Државната изборна комисија донесени по 
приговорите за заштита на избирачки права се врши со јавна објава преку интернет 
страната на Државната изборна комисија. Објавата ги содржи: времето на објавата, 
називот на јавниот орган, името/називот на странката, адреса  на живеалиштето/седиште 
на подносителот на листа, бројот на предметот, краток приказ на основата на предметот и 
поука за правен лек. Доколку поинаку не е уредено со овој законик, одлуката се смета 
доставена во рок од пет часа по објавувањето на интернет страната на Државната изборна 
комисија. Објавата содржи поука за странката и сите други лица кои имаат правен 
интерес, дека таквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните 
последици сами ги сносат. 

(6) Приговорите можат да се поднесуваат и на посебни обрасци, пропишани од страна 
на Државната изборна комисија, објавени во „Службен весник на Република Македонија" 
и на интернет страницата на Државната изборна комисија. 

(7) Доставувањето на приговори и тужби за гласање во странство не е дозволено да се 
врши по редовна пошта, a се врши преку електронска пошта, лично или преку овластен 
претставник. 

(8) Доколку во постапката за одлучување по приговор се утврди или дознае за друга 
повреда на избирачко право на избирач или повреда на избирачко право на подносител на 
листа, Државната изборна комисија може да поведе постапка за заштита на избирачко 
право по службена должност. 

(9) Државната изборна комисија донесува одлука за поведување постапка за заштита на 
избирачко право по службена должност на предлог на член на Државната изборна 
комисија, во кој дава образложение на основот и наводите за водење на постапката. 

(10) Одлуките на Управниот суд се правосилни и против нив не може да се изјави 
жалба или друг вид на правна заштита, освен во случаи определени со овој законик.“. 

 

Член 45 

По членот 147 се додава нов наслов и нов член 147-а, кои гласат: 

„Одлучување на Државната изборна комисија 

Член 147-а 

(1) Државната изборна комисија по поднесени приговори одлучува со решение со кое 
приговорот може да го отфрли, одбие или усвои. 

(2) Решението со кое се одлучува мора да биде образложено по однос на сите наводи од 
приговорот. 

(3) Приговорот се отфрла доколку е ненавремен, недозволен, неуредно поднесен, 
поднесен од неовластен подносител. 

(4) Решението со кое приговорот се отфрла се носи во рок од 24 часа.“. 
 

Член 46 
Во член 148 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат: 

„(2) Приговорот на постапката за гласање се поднесува во рок од 48 часа по 
завршувањето на гласањето, а приговорот на постапката за сумирање и утврдување на 
резултатите се поднесува во рок од 48 часа од објавување на првичните резултати. 

(3) Државната изборна комисија е должна да ги утврди фактите и околностите што се 
од значење за одлучување по приговорот доколку тоа може да го направи по потреба и 
преку изведување докази како што се: исправи, сведочења на сведоци, изјави на 
странките, вештачење, увид во гласачкиот материјал и други докази. Државната изборна 
комисија е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорот да донесе одлука.“. 
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Член 47 

Во член 149 ставот (1) се менува и гласи: 

„(1) Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката на 

спроведување на гласањето може да поднесе приговор до општинската изборна комисија 

во рок од 24 часа.“. 

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 

„(6) Управниот суд е должен да постапи по тужба во рок од 48 часа по нејзиниот 

прием.“. 

 

Член 48 

Во член 149-а став (1) по зборовите: „Државната изборна комисија“ се додаваат 

зборовите: „непосредно или преку општинската изборна комисија“. 

 

Член 49 

Во член 150 став (1) по зборовите: „на овој законик“ се додаваат зборовите: „расправа 

и“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 60 часа по приемот на тужбата. 

по завршувањето на јавната расправа управниот суд е должен во рок од два часа јавно да 

ја соопшти изреката на одлуката. Судот е должен да ја објави одлуката на својата веб 

страница во рок од 24 часа од моментот на објавувањето на изреката. Објавените одлуки 

ќе го содржат и начинот на гласање на секој судија поединечно.“. 

 

Член 50 

Во член 151 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат: 

„(5) Одлуката на Државната изборна комисија со која е поништено гласање на гласачко 

место се објавува на интернет страната на Државната изборна комисија и веднаш се 

доставува до секој подносител на листа на изборите. 

(6) Против одлуката на Државната изборна комисија со која е поништено гласање на 

гласачко место, тужба до Управниот суд може да поднесе секој подносител на листа кој 

има правен интерес во рок од 24 од приемот на решението.“. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (7) и (8). 

Член 51 

Во членoт 175 став (1) во делот „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5“ по зборовите: „ИЗБОРНА 

ЕДИНИЦА 5“ се додаваат зборовите: „општина Дебар избирачки места од 0477 до 0477; 

Општина Дебар избирачки места од 0477/1 до 0477/1; Општина Дебар избирачки места од 

0543 до 0548; Општина Дебар избирачки места од 0544/1 до 0544/1; Општина Дебар 

избирачки места од 0547/1 до 0547/1; Општина Дебар избирачки места од 0555 до 0556“, 

по зборовите: „општина Крушево избирачки места од 1187/1 до 1187/1“ се додаваат 

зборовите: „општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0463 до 0476; општина 

Маврово и Ростуша избирачки места од 0464/1 до 0465/1; општина Маврово и Ростуша 

избирачки места од 0470/1 до 0470/1; општина Маврово и Ростуша избирачки места од 

0473/1 до 0474/1; општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0478 до 0479; општина 

Маврово и Ростуша избирачки места од 0481 до 0498“. 

Во делот „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ зборовите: „општина Дебар избирачки места од 

0477 до 0477; Општина Дебар избирачки места од 0477/1 до 0477/1; Општина Дебар 

избирачки места од 0543 до 0548; Општина Дебар избирачки места од 0544/1 до 0544/1; 

Општина Дебар избирачки места од 0547/1 до 0547/1; Општина Дебар избирачки места од 
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0555 до 0556“ се бришат и зборовите: „општина Маврово и Ростуша избирачки места од 

0463 до 0476; општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0464/1 до 0465/1; општина 

Маврово и Ростуша избирачки места од 0470/1 до 0470/1; општина Маврово и Ростуша 

избирачки места од 0473/1 до 0474/1; општина Маврово и Ростуша избирачки места од 

0478 до 0479; општина Маврово и Ростуша избирачки места од 0481 до 0498“ се бришат. 

 

Член 52 

По членот 177-а се додава нов член 177-б, кој гласи: 

 

„Член 177-б 

(1) Членовите и нивните заменици во Избирачките одбори или Општинските изборни 

комисии кои не го спровеле гласањето на начин утврден со овој закон и заради што е 

поништено гласањето на одредено избирачко место ќе се казнат со највисоката глоба 

според Законот за прекршоците. 

(2) Државната изборна комисија за неправилностите од ставот (1) на овој член: 

- задолжително покренува прекршочна постапка пред надлежен суд и 

- поднесува иницијатива до надлежен обвинител доколку има сознанија или сомнежи  

за сторено кривично дело.“. 
 

Член 53 

Членот 179-б се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се 

изрече на правното лице ако не го почитува рокот за започнување и завршување на 

изборната кампања (член 69-а став (2)). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

претседателот и членовите на Државната изборна комисија за непостапување во 

соодветните рокови од членовите 67 став (4), 69-а став (4), 148 став (3), 149 став (3) и 149- 

а став (3) од овој законик. 

(3) Глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противредност за прекршок ќе му 

се изрече на физичко лице кое ја попречува и оневозможува изборната кампања (член 73). 

(4) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 

претседателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупција за 

непостапување во рокот од членот 74 став (1) од овој законик. 

(5) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра за одговорното лице на надлежната 

институција од членот 67 став (2) ќе се изрече за непостапување во соодветните рокови од 

член 67 став (2).“. 

 

Член 54 

По членот 183-а се додава нов член 183-б, кој гласи: 

 
„Член 183-б 

Глоба во износ од 1.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му 

се изрече на радиодифузерот ако договорите од членот 76-в не ги достават до Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Државната изборна комсија во рокот 

предвиден со ставот 10 од истиот член.“. 

 

Член 55 

Во член 184 ставот (3) се менува и гласи: 
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„(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност, ќе им се изрече на 

правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди доколку извештајот од 

член 78-а став 12 не го достават до надлежните институции и во рокови определени во 

ставовите 13 и 14 од членот 78-а.“. 

 

Член 56 

Во член 189 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако не поднесат 

извештај за финансирање на изборната кампања во предвидениот рок од членот 84-б од 

овој законик.“. 

 

Член 57 

Одредбата од членот 33 став 2 алинеја 1 од овој законик нема да се применува за 

предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се 

одржат во 2020 година. 

 

Член 58 

Одредбите од членот 8 став 3, членот 37 и членот 40 од овој законик за предвремените 

избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2020 

година ќе се применуваат доколку постојат технички услови и можност за спроведување 

од страна на Државната изборна комисија, а ќе почне целосно да се применуваат за првите 

наредни избори по предвремените избори за пратеници кои ќе се одржат во 2020 година. 

 

Член 59 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Изборниот законик. 

 

Член 60 

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

Северна Македонија“. 


