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В О В Е Д 

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ  УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ  ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Изборниот законик се уредуваат изборите за претседател на 
Република Македонија, избори  на пратеници во Собранието на Република 
Македонија, за членови на советите на општините и Советот на градот 
Скопје, за избор на градоначалник на општина и градоначалник на градот 
Скопје, начинот и постапката на евидентирање на избирачкото право, 
водење на Избирачкиот список, определување на границите на изборните 
единици и утврдувањето, менувањето и објавувањето на избирачките 
места, како и условите за функционирање на избирачките места

    При  досегашната примена на Изборниот законик во пракса  се 
појавија непрецизности и проблеми во примената на законските одредби 
кои се однесуваат на  поднесување на финансиски извештаи како и 
надоместокот на трошоци за изборите. 

Потребата од ваквото законско решение е со предложените  соодветни 
измени и дополнувања да се разрешат објективните околности кои постојат 
при примена на Законот. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ
Законот се заснова на истите начела на кој се заснова и Изборниот 

законик.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Со одредбите на Предлог на законот за изменување и дополнување 
на Изборниот законик  не предвидуваат дополнителни средства од Буџетот 
на Република Македонија од веќе постоечките.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ  ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА  НИВНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА  МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Спроведувањето на Предлог законот не повлекува материјални 
обврски за одделни субјекти.

 
V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Согласно членот 170 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Собранието 
на Република Македонија, се предлага Предлогот на законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик да се донесе по скратена 
постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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, 142/12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/2016, 67/17 
и 125/17), во членот 71 став (10), по зборовите: „ изборни резултати  “ се 
додаваат зборовите: „ од одржаните избори за претседател на Република 
Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија“.

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:
“(11) Трансакциската сметка од став (1) на овој на овој член се 

затвора во рок од девет месеци од денот на објавување на конечните 
изборни резултати од одржаните избори за членови на советите на 
општините и Советот на градот Скопје, избор за градоначалник на 
општината и градоначалник на градот Скопје.” 

Член 2
           Во членот 85 став (1) зборовите: „став (10) “ се заменуваат со 
зборовите:  „ставови (10)  и (11) “.

Член 3
Во членот 86 ставот (3) се менува и гласи:
„(3)  Надоместокот на трошоците за избори ќе се исплати од Буџетот 

на Република Македонија најдоцна во рок од три месеци од конечните 
изборни резултати од одржаните избори за претседател на Република 
Македонија и избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија, а од буџетот на општината и на градот Скопје за одржаните 
избори за членови на советите на општините и Советот на град Скопје, 
избор за градоначалник на општината и градоначалник на градот Скопје 
најдоцна во рок од девет месеци од конечните изборни резултати, врз 
основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените 
избори .” 

Во ставот (4) по зборот „ Скопје  “ се додаваат зборовите: „ врз основа 
на претходно доставено барање за надоместок на трошоци за избори од 
учесникот во изборната кампања до Државната изборна комисија“.

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен 

весник на Република Македонија".
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Предлог законот за изменување и дополнување на Изборниот 
законик содржи четири членa.

Во членот 1  се прави дистинкција на рокот за затворање на 
трансакциската сметка со назнака „ за изборна кампања  “ за одржаниот 
избор за претседател на Република Македонија односно избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија рокот е 3 месеци а за 
одржаниот избор за членови на советите на општините и Советот на Град 
Скопје, избор за градоначалник на општината и градоначалник на Градот 
Скопје е 9 месеци. 

Со членот 2 се врши номотехничко доуредување на членот 85 став 
(1) од Изборниот законик во однос на предложената одредба на членот 1 од 
овој закон.

Во членот 3 уреден е рокот за исплаќањето на надоместокот на 
трошоците за парламентарни избори  да остане 3 месеци за претседател 
на Република Македонија и избори на пратеници во Собранието на 
Република Македонија, а избор за членови на советите на општините и 
Советот на Град Скопје, избор за градоначалник на општината и 
градоначалник на Градот Скопје се зголемува на 9 месеци врз основа на 
извештајот од Државната изборна комисија.

Во истиот член се регулира и дека надоместокот на трошоци за 
избори се определува со одлука на Собранието,советот на општината и на 
градот Скопје врз основа на претходно доставено барање за надоместок на 
трошоци за избори од учесникот во изборната кампања. 

Со членот 4 се уредува  влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани  и чинат 
една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложениот закон ќе се допрецизираат одредбите од 
Изборниот законик со што ќе се обезбедат услови за демократски и фер 
предвремени избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија.
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ОДРЕДБИ ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 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, 142/2016, 67/17 и 125/17),

Член 71
(1) Заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања,
политичката партија, коалиција, носителот на независна листа од група 
избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, пред 
надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со назнака “за изборна 
кампања“ и кај носител на платен промет во Република Македонија 
отвораат трансакциона сметка со назнака “за изборна кампања“ и истите не 
може да се користат за друга намена.
(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни да обезбедат ЕДБ и да 
ја отворат трансакционата сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 
часа по потврдувањето на листата за кандидати, а најрано 48 часа по 
распишувањето на изборите и во тој рок од 48 часа доказот за обезбеден 
ЕДБ и отворената трансакциона сметка се доставува до надлежната 
изборна комисија.
(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакциона сметка од 
ставот (1) на овој член за коалиција, политичка партија, група избирачи, 
односно лица кои имаат намера да се кандидираат, се уредува со договор 
за коалиција, односно изјава на волја заверена на нотар за политичка 
партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се 
кандидираат.
(4) Ако политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од
група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат не 
обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциона сметка во роковите од ставот (2) 
на овој член,кандидатската листа се отфрла со решение на надлежната 
изборна комисија, односно потврдената листа за кандидати се поништува 
со решение на надлежната изборна комисија.
(5) Кога трансакциона сметка е отворена од страна на носителот на
независната листа од група избирачи, односно лицата кои имаат намера да 
се кандидираат, потписник на трансакционата сметка е носителот на 
независната листа или лице овластено од него.
(6) На трансакционата сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат 
сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на 
изборната кампања. Донации за финансирање на изборната кампања 
можат да се уплатуваат исклучиво на трансакциона сметка од ставот (1) на 
овој член, најдоцна до рокот определен за доставување на финансиски 
извештај за финансирање на изборната кампања утрден во членот 85 став 
(1) од овој законик.
(7) Во случај на не поднесување, односно непотврдување на листата на   
кандидати, субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и 
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отвориле трансакциона сметка се должни непотрошените донации да ги 
вратат на давателите на донацијата сразмерно на донираниот износ во рок 
од 60 дена.
(8) Во случај на здружување за заедничко настапување за време на 
одржување на избори на субјектите од ставот (1) на овој член, кои пред 
склучувањето на договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле 
трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го избришат од регистарот на 
надлежниот орган, а отворената трансакциона сметка да ја затворат со 
пренесување на средствата, правата и обврските на трансакционата сметка 
отворена согласно со договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во 
роковите од ставот (2) на овој член.
(9) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се 
уплатуваат на трансакционата сметка од ставот (1) на овој член и сите 
трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа 
сметка.
(10) Трансакциската сметка од ставот (1) на овој член се затвора во рок од 
три месеци од денот на објавување на конечните изборни резултати.

8. Финансиски извештај
Член 85

(1) Учесникот во изборната кампања е должен веднаш, а најдоцна во рок од 
30 дена од денот на затворање на трансакциска сметка од членот 71 став 
(10) да поднесе вкупен финансиски извештај за изборната кампања.
(2) Финансискиот извештај за изборната кампања се поднесува на 
образецот од член 84-б став (3) на овој законик 
(3) Финансискиот извештај се поднесува до Државната изборна комисија,
Државниот завод за ревизија, Државната комисија за спречување на 
корупцијата и Собранието на Република Македонија, а за локалните избори 
и до советот на општината и советот на градот Скопје.
(4) Финансискиот извештај од ставот (3) на овој член Државната изборна
комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за 
спречување на корупцијата јавно ги објавуваат на своите веб страници.
(5) Учесникот во изборната кампања на група избирачи, вишокот од 
собраните средства ќе го подари во добротворни цели.
(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на 
поднесувањето на извештајот од ставот (1) на овој член е должен да 
спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува од денот на отварањето на 
трансакционата сметка за изборната кампања до завршувањето на 
трансакциите на таа сметка.
(7) Државниот завод за ревизија доколку утврди неправилности во 
финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања, кои се 
спротивни на одредбите на овој законик поднесува барање за поведување 
на прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен обвинител во рок 
од 30 дена од денот на утврдувањето на неправилностите.
(8) Државниот завод за ревизија има право при спроведување на ревизијата 
на финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања да побара
дополнителни објаснувања и податоци со цел целосно утврдување на 
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евентуални неправилности во истиот.
(9) Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната
комисија за спречување на корупцијата склучуваат Меморандум за 
соработка во врска со спроведувањето на одредбите за финансирањето на 
изборната кампања за размена на информации за утврдени неправилности 
во врска со доставените финансиски извештаи и мерките преземени од 
нивна страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.

9. Надомест на трошоците за избори
Член 86

(1) Право на надоместок на трошоци за избори имаат учесниците во 
изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани кандидат за 
претседател на Републиката, кандидати за пратеници, членови на совет, 
односно кандидат за градоначалник во висина од 15 денари по добиен глас.
(2) Право на надоместок на трошоци за избори имаат учесниците во 
изборна кампања од чии листи на кандидати не е избран кандидат за 
претседател на Републиката, кандидат за пратеник, кандидат за член на 
совет, односно кандидат за градоначалник во висина од 15 денари по 
добиен глас ако освоиле најмалку 1,5% од вкупниот број гласови од 
излезените граѓани на ниво на Републиката, изборната единица односно 
општината.
(3) Надоместокот на трошоците за избори ќе се исплати од Буџетот на 
Република Македонија, односно од буџетот на општината и на градот 
Скопје најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на финансискиот 
извештај за изборната кампања врз основа на извештајот на Државната 
изборна комисија за спроведените избори.
(4) Надоместокот на трошоците за избори се определува со одлука на
Собранието, советот на општината и на градот Скопје.


