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ВОВЕД 
 

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ 

 
Со Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен 

весник на Република Македонија“ број 140/18), се наметна обврска за Државната 
изборна комисија да врши мониторинг на електронските медиуми (порталите) за 
време на изборните процеси. Имајќи предвид дека Државната изборна комисија 
нема технички услови за да ја спроведе оваа активност,  потребата од измена 
односно од бришење  на овие одредби е неопходна.  

Со Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ број 140/18), е регулирана исплатата на средства 
од Буџетот за платеното политичко рекламирање  врз основа на доказ на 
барателот, без можност тие докази да бидат проверени. Поради потребата од 
допрецизирање на овие  законски одредби со Предлог законот  се утврдува и начин 
на проверка на приложените барања за надомест на средства од Буџетот на 
Република Македонија.  

 
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ 

 
Основна цел на предложениот закон е меѓусебно усогласување на 

одредбите од Изборниот законик.  
 
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 

БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
 
Предлог-законот за изменување и дополнување на Изборниот законик не 

предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија. 
 
IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

 СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИН НА НИВНО  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 
 
За спроведување на овој закон не е потребно обезбедување дополнителни 

финансиски средства од Буџетот на Република Македонија. 
 

V. ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА 
  

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
од причина што не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка. 
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ПРЕДЛОГ НА 

 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА 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 и 208/18), во член 76-в во ставот (1) зборовите: „а Државната изборна 

комисија за електронски медиуми (интернет порталите),“ се бришат.  

 Ставот (3) се брише. 

Ставот (4) станува став (3).  

Ставот (5) се брише.  

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

Ставот (10), кој станува став (8), се менува и гласи: 

„(8) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок 

од 30 дена од денот на донесувањето на овој законик да донесе Методологија за 

мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските 

програмски сервиси, за време на изборните процеси и истите ги објавува на својата 

веб страница.“ 

 

Член 2 

 Во член 76-д, по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 

„(5) Пред исплата на трошоците за објавеното платено политичко 

рекламирање, согласно со ставот (4) на овој член, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е должна да достави извештај за платеното 

политичко рекламирање на радиодифузерите до Министерството за финансии на 

десеттиот ден од денот на изборната кампања и на седмиот ден по завршувањето 

на изборната кампања, а Државната изборна комисија е должна да ги достави 

ценовниците за платено политичко рекламирање на печатените медиуми и 

електронските медиуми (портали) до Министерството за финансии во рок од десет 

дена од денот на распишувањето на изборите.“. 

 Ставот (5) станува став (6).  

 

Член 3 

 Овој закон влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 

 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ  

 

Со член 1 се брише обврската за Државната изборна комисија да врши 
мониторинг на електронските медиуми (порталите) за време на изборните процеси.  

Со член 2 се определува дека пред исплатата на средства од Буџетот за 
платеното политичко рекламирање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги е должна да достави извештај за платеното политичко 
рекламирање на радиодифузерите до Министерството за финансии на 10-тиот ден 
од денот на изборната кампања и на седмиот ден по завршувањето на изборната 
кампања, а Државната изборна комисија е должна да ги достави ценовниците за 
платено политичко рекламирање на печатените медиуми и електронските медиуми 
(портали) до Министерството за финансии во рок од десет дена од денот на 
распишувањето на изборите. 

  Со член 3 се определува влегувањето во сила на законот.  

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 

 

 Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани.  

 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА 

 

 Со Предлог закон се врши усогласување на  одредбите од законот во однос 

на одредени обврски  што произлегуваат од изборинте процеси. 
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И 

ДОПОЛНУВААТ 

 

Член 76-в 

(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го 

следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на 

радиодифузерите, а Државната изборна комисија за електронски медиуми 

(интернет порталите), во Република Македонија од денот на распишувањето на 

изборите до завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите. 

(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна од денот 

на распишување на изборите да доставува седмични извештаи до Државната 

изборна комисија, а за време на изборната кампања дневни извештаи и истите ги 

објавува на веб страницата на Агенцијата. 

(3) Државната изборна комисија е должна од денот на распишување на 

изборите да води седмични извештаи за електронските медиуми (интернет 

порталите) кои ги исполнуваат условите од овој законик кои се однесуваат на 

платено политичко рекламирање, а за време на изборната кампања дневни 

извештаи и истите ги објавува на веб страницата на Комисијата. 

(4) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок 

од 48 часа по утврдувањето на прекршувања на одредбите од овој законик, против 

радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка 

пред надлежен суд. 

(5) Државната изборна комисија е должна во рок од 48 часа по утврдување 

на прекршувањата на одредбите од овој законик, против електронскиот медиум 

(интернет порталот) што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка 

пред надлежен суд. 

(6) Надлежниот суд е должен по барање за прекршочна постапка од ставот 

(4) на овој член да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на барањето. 

(7) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 24 

часа од приемот на одлуката. 

(8) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од 

денот на приемот на жалбата. 

(9) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доколку утврди 

прекршување на одредбите за избалансирано покривање на изборите од страна на 

Јавниот радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за покренување на постапка за 

разрешување на директорот на Јавниот радиодифузен сервис. 

(10) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок 

од 60 дена од денот на донесувањето на овој законик да донесе Методологија за 

мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските 

програмски сервиси, а Државната изборна комисија е должна во рок од 60 дена од 

донесувањето на овој законик да донесе Методологија за мониторинг на 

медиумското претставување преку електронските медиуми (порталите), за време 

на изборните процеси и истите ги објавуваат на своите веб страници. 
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Член 76-д 

(1) За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените 

медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено 

политичко рекламирање, финансиски средства се обезбедуваат од средствата на 

Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на 

Министерството за финансии. 

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на 

радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) во делот 

на објавувањето на платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот 

процес. 

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реално направените трошоци 

во смисла на ставот (2) на овој член, остатокот од средствата, Министерството за 

финансии е должно да го врати на сметката на Буџетот на Република Македонија. 

(4) Министерството за финансии ги исплаќа трошоците за објавеното 

платено политичко рекламирање врз основа на доставена фактура од страна на 

радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали). Прилог 

на доставената фактура е медиа план и Извештај за реализирани услуги потврдени 

покрај од радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (портали) 

и од учесникот во изборната кампања. 

(5) Министерството за финансии ги исплаќа трошоците за објавеното 

платено политичко рекламирање на радиодифузерите, печатените медиуми и 

електронски медиуми (портали), на 12-тиот ден од денот на изборната кампања и 

десет дена по завршувањето на изборната кампања. 

 

 

 


