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В О В Е Д

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

Предложените измени на Изборниот законик произлегуваат од последниот извештај на 
ОБСЕ-ОДХИР од предвремените парламентарни избори 2020 година кои се однесуваат на 
одредбите на постојниот Изборен законик. 

Овие предложени измени и дополнувања се резултат на отворената дебата по однос на 
истите препораки од извештајот која се водеше, како помеѓу политичките партии, така и во 
рамките на работната група на Министерството за правда во која беа вклучени, пред се 
ДИК како носечки орган за организација и спроведување на изборите, исто така и другите 
институции кои се поврзани и партиципираат со свои надлежности во изборите како што се 
Државниот завод за ревизија, Државната Комисија за спречување и заштита од корупција, 
Државниот завод за статистика, Министерството за правда, Министерството за внатрешни 
работи , како и политичките партии и невладините организации кои доставуваа свои 
предлози. 

Со измените се опфатени сите делови на извештајот на ОБСЕ-ОДХИР и со истите се 
овозможува поголема ефикасност на изборните органи, се зголемува и подобрува 
ефикасноста и транспарентноста во изборниот процес, се прецизираат, појаснуваат и 
поедноставуваат одредени делови од процесот, надлежноста на изборните органи и 
другите институции и се подобруваат и се воведуваат нови изборни дејствија и рокови пред 
се кои се поврзани од досегашното искуство и пракса при спроведувањето на изборите од 
страна на Државната изборна комисија, но и кои произлегуваат од воведувањето на нов 
начин на идентификација на гласачите и делумно нов начин на гласање за советници во 
општините преку отворени-преференцијални листи на кандидати. 

Со споменатите измени и дополнувања се создава и поголема можност за избор на 
граѓаните со непосредно гласање за посебно по една личност-кандидат од секоја 
предложена листа на партиите или од независните листи на кандидати, со што се 
зголемува демократичноста на процесот и подиректно доаѓа до израз непосредната воља 
на граѓаните преку гласањето за и конкретна личност, а не само за партија. 

Генерално со сите предложени измени и дополнувања се опфатени и ќе имаат бенефит 
пред се граѓаните како гласачи, политичките партии и кандидатите, но и институциите кои 
имаат свои надлежности во изборниот процес и таквите измени и дополнувања може да се 
подредат и образложат во неколку групи:

1.Зголемување на отчетноста, транспарентноста и контролата на државните ресурси за 
време на изборен процес во насока на надзор над сите државни органи и институции кои 
се задолжуваат да доставуваат податоци до ДКСК за сите моторни возила со кои 
располагаат, а со цел увид во користењето на истите за време на избори и спречување на 
евентуални злоупотреби, 



2.Се воведува нов начин на избор на Генерален секретар на ДИК, а се уредува и мандатот 
на ДИК, 

3.Се дава право на граѓани кои со судска одлука имаат одземена деловна способност, 
доколку има услови да ја изразат својата воља, истите да бидат запишани во избирачкиот 
список што досега не беше случај,

4. Се дозволува јавен увид во избирачкиот список во КПД, 

5. Се овозможува на сите партии или подносители на независни листи да можат да ги 
повлечат листите во рок од 48 часа од нивното потврдување во изборните органи, додека 
досега имаше право само да биде заменет некој од кандидатите, 

6.Се дефинира одговорноста на учесниците во изборната кампања во однос на содржината 
на огласите, соопштенијата, рекламниот материјал итн., 

7. Се овозможува на гласачите чија важност на докуметот за лична идентификација 
истекла од моментот на распишување на изборите до денот на гласање, истите да може 
да го остварат правото на глас.

8. Се овозможува запишување на избирач во избирачкиот список по усвоен приговор за 
заштита на личното избирачко право, бидејќи до сега немаше можност, од причина што не 
постоеше законска можност за запишување на избирачите во Избирачкиот список во случај 
на усвоен приговор за заштита на личното избирачко право.

9.Се проширува правото на поднесување на приговор за евентуални повреди на личното 
избирачко право на секој граѓанин и истото може да се направи до соодветната општинска 
изборна комисија во рок кој е зголемен и изнесува 12 часа, 

10.Се усогласуваат роковите за постапувањето по приговори на Државната изборна 
комисија и по жалби на Управниот суд.

11. Се регулира начинот на гласање при прогласена епидемија/пандемија на заразна 
болест.

12. Се овозможува ангажирање на лица за дополнителна техничка подршка на изборните 
органи во врска со спроведувањето на гласањето со отпечаток од прст,

13. Во избирачкиот список се додава посебен бар код за секој гласач во функција на 
зголемување на контролата на гласањето со отпечаток од прст. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлог на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик  се темели на 
истите цели и начела на кои се темели и Изборниот законик.

Со Предлог на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик  се 
овозможува поголема ефикасност на изборните органи, се зголемува и подобрува 
ефикасноста и транспарентноста во изборниот процес, се прецизираат, појаснуваат и 
поедноставуваат одредени делови од процесот, надлежноста на изборните органи и 
другите институции и се подобруваат и се воведуваат нови изборни дејствија и рокови пред 



се кои се поврзани од досегашното искуство и пракса при спроведувањето на изборите од 
страна на Државната изборна комисија, но и кои произлегуваат од воведувањето на нов 
начин на идентификација на гласачите и делумно нов начин на гласање за советници во 
општините преку отворени-преференцијални листи на кандидати. 

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

Предлогот на законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република 
Северна Македонија од веќе предвидените.

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

За спроведување на предложениот закон  не се  потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија од веќе предвидените.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Врз основа на  член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се 
предлага по овој Предлог на  закон Собранието да расправа по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК ПО СКРАТЕНА 
ПОСТАПКА

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 и 27/19 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 98/19,42/20 и 74/21) во членот 8-б по ставот 
(1) се додаваат четири нови ставови (2), (3), (4) и (5) кои гласат:

„(2) Во рок од 10  дена од денот на донесувањето на одлуката за распишување на  избори 
за претседател на Република Северна Македонија, пратеници во Собранието на Република 
Северна Македонија, градоначалник или членови на советот, јавните фондови, јавните 
претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал,  се должни 
до Државната комисија за спречување на корупција да достават податоци за бројот, видот, 
регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат.

(3) Податоците се доставуваат во електронска форма на образец кој на предлог на 
Државната комисија за спречување на корупцијата го пропишува Државната изборна 
комисија.

(4) Државната комисија за спречување на корупцијата, на својата веб страна го објавува 
регистарот на службени моторни возила на јавните фондови, јавните претпријатија и сите 
други правни лица што располагаат со државен капитал.

(5) Доколку правните лица од ставот (2) на овој член не достават податоци за бројот, видот, 
регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат во 
предвидениот рок, Државната комисија за спречување корупција покренува прекршочна 
постапка во рок од 15 дена од истек на рокот за доставување на податоците.“.

Ставот (2) станува став (6).

Член 2

Во член 26 во ставот (4) по зборот „трае“ се додаваат зборовите:„пет години“, а зборовите: 
„но не подолго од две години“ се бришат.

Член 3

Во член 27 во ставот (2) на почетокот на реченицата пред зборот „Собранието“ се додаваат 
зборовите: „Во рок од 30 дена пред истекот на мандатот“ .

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

„(5) Во случај на промена на политичките партии во опозиција или политичките партии на 
власт, Собранието го усогласува составот на Државната изборна комисија согласно ставот 
(4) од овој член на следниов начин:



-политичките партии кои што преминале од власт во опозиција на Собранието му 
доставуваат предлог за претседател на Државната изборна комисија од редот на 
членовите во постојниот состав и предлог за престанок на функцијата пред истекот на 
мандатот на еден од членовите предложени од нивна страна,

- политичките партии кои што преминале од опозиција на власт на Собранието му 
доставуваат предлог за потпретседател на Државната изборна комисија од редот на 
членовите во постојниот состав и еден член, за што Собранието го огласува изборот на 
еден член на Државната изборна комисија.“.

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

Член 4

Во член 28 став (1) по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

 „- во случајот предвиден во членот 27 став (5) од овој законик“

Алинеите 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат алинеи 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Член 5

Во членот 29 по ставот (1)  се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Во случајот од членот 27 став (5) од овој законик претседателот на Собранието во рок 
од три дена ги известува политичките партии на власт и политичките партии од опозиција 
да предложат претседател, потпретседател од редот на постојните членови и еден член 
на Државната изборна комисија.“.

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „рокот определен во ставот (1) на овој член“ 
се заменуваат со зборовите: „роковите определени во ставовите (1) и (2) на овој член“.

Член 6

Членот 30 се менува и гласи:                    

„(1) Со стручната служба раководи генералниот секретар на Државната изборна комисија.

(2) Генералниот секретар го избира Државната изборна комисија со мнозинство гласови за 
време од пет години.

(3) Во случај на промена на составот на Државната изборна комисија согласно со членот  
27 став (5) од овој законик, во рок од 30 дена од усогласување на составот на Државната 
изборна комисија се врши избор на нов генерален секретар за преостанатиот временски 
период од ставот (2) од овој член.

(4) За генерален секретар може да биде избрано лице кое:



- е државјанин на Република Северна Македонија со постојано место на живеење во 
Република Северна Македонија,

 - има завршено високо образование во областа на менаџмент, јавна администрација и 
други општествени науки,

- не е член на орган на политичка партија,

- има стручно познавање и искуство во областа на менаџмент во јавниот сектор;

- е од редот на административните службеници од категорија Б, односно од редот на 
раководните вработени согласно со Законот за административни службеници.

(5) Генералниот секретар не влегува во составот на Државната изборна комисија и нема 
право на глас. 

(6) Генералниот секретар својата работа ја врши професионално. 

(7) Генералниот секретар за својата работа одговара пред Претседателот, 
потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија.

(8) За вршење на стручно-административните и организационо-технички работи на 
Државната изборна комисија, се формира стручна служба на Државната изборна комисија. 

(9) Генералниот секретар и вработените во стручната служба на Државната изборна 
комисија имаат статус на државни службеници.“.

Член 7

Во член 41 ставот (7) се менува и гласи:

„ Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓаните на кои со правосилна судска одлука 
целосно им е oдземена деловната способност или со правосилна судска одлука делумно 
им е одземена деловната способност при што судот утврдил дека лицето нема способност 
да изрази правно релевантна волја на избори.“.

Член 8

Во членот 43 ставот (2) се менува и гласи:

„Основните судови до Државната изборна комисија доставуваат податоци за лицата на кои 
со правосилна судска одлука им е целосно одземена деловната способност или делумно 
одземена деловна способност при што судот утврдил дека лицето нема способност да 
изрази правно релевантна волја на избори и податоци за лицата на кои им е изречена 
мерката притвор.“.

Во ставот (7) зборовите: „и истите ги подигнале“ се бришат.



Член 9

Во членот 45 во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „посебен бар код за идентификација со отпечаток од прст.“

Член 10

Во член 49 во ставот (1) зборот „месните“ се брише.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Органот надлежен за извршување на санкциите е должен да ги информира лицата кои се 
во притвор или се на издржување казна затвор за времетраењето на јавниот увид на 
Избирачкиот список и можноста за запишување, дополнување или бришење на податоците 
од Избирачкиот список и да им овозможи на лицата кои се во притвор или се на издржување 
казна затвор, на нивно барање, преку интернетда ги проверат  своите податоци во 
Избирачкиот список.“.

Член 11

Во член 49-а ставот (1) се менува и гласи:

„ Во рок од три дена од денот на завршување на јавниот увид Државната изборна комисија 
Избирачкиот список го доставува до политичките партии кои доставиле барање до 
Државната изборна комисија до денот на завршување на јавниот увид. Барањето за 
доставување на Избирачкиот список политичките партии го доставуваат до Државната 
изборна комисија по електронски пат.“.

Член 12

         Во член 65 став (3) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „ став (5)“.

Член 13

Во членот 67 во ставот (7) бројот „24“ се заменува со бројот „48“.

По ставот (11) се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) Подносителите на листа или кандидатура можат преку своите овластени 
претставници да поднесат писмено барање за повлекување на листата односно 
кандидатурата во рок од 48 часа од донесување на решението за потврдување на 
конечните листи од ставот (5) на овој член. Кога се работи за повлекување на кандидатска 
листа истата единствено може да се повлече во целост.“.



Член 14

Во членот 71 ставот (8) се менува и гласи:

„Во случај на неподнесување, односно непотврдување на листата на кандидати, субјектите 
од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциска сметка должни се 
непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на 
донираниот износ во рок од15 дена и се должни веднаш да ја затворат трансакциската 
сметка од ставот (1) од овој член.“.

Во ставот (11) бројот „60“ се менува со бројот „45“.

Член 15

Во членот 72 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Учесникот во изборната кампања е одговорен за содржината на огласите, 
соопштенијата, рекламите и другиот снимен материјал чиј нарачател се, а кои се емитуваат 
или објавуваат во платеното и бесплатното политичко претставување.“.

Член 16

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

„(1) 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 и 
триесет секунди 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 
кои се распределуваат по претходен писмен договор, 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 кои се 
распределуваат по претходен писмен договор, за политичките партии во Собранието на 
Република Македонија кои на последните избори за пратеници не освоиле доволно 
пратеници да формираат пратеничка група можат да одвојат една минута која се 
распределува по претходен писмен договор и за политичките партии кои не се застапени 
во Собранието на Република Македонија или кандидати можат да одвојат триесет секунди 
кои се распределуваат по претходен писмен договор.“

Ставот (9) се менува и гласи:

„Радиодифузерите и печатените медиуми се должни ценовниците за секој медиум одделно 
за платено политичко рекламирање да ги применуваат и за време на изборната кампања и 
притоа просечната цена ( аритметичка средина ) по секунда за едно деноноќие добиена 
според различните ценовно-рекламни временски периоди и тоа: Период 1 - од 00.00 до 
08.00 час., Период 2 - од 08.00 до 16.00 час. и Период 3 – од 16.00 до 24.00 часот кај 
радиодифузерите за платено политичко рекламирање, како и цената за закуп на рекламен 



простор во печатениот медиум да не ја надминува вкупната просечна цена на рекламирање 
на секој радиодифузер одделно пресметана во последните пет изминати изборни циклуси 
одржани на ниво на цела територија на државата, 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.“.

Ставот  (11) се менува и гласи:

„Државната изборна комисија е должна да ги потврди и објави на нејзината веб страница 
доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдени од радиодифузерите и 
печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските 
медиуми (интернет порталите), согласно ставовите (3) и (9) на овој член, во рок од 10 дена 
од истекот на рокот за доставување на ценовниците утврден во ставот (3) на овој член. 
Доколку Државната изборна комисија утврди неправилности во ценовниците од 
радиодифузерите и печатените медиуми го известува соодветниот медиум да изврши 
корекција на ценовникот во рок од 72 часа од приемот на известувањето. Радиодифузерите 
и печатените медиуми кои што нема да постапат по известувањето за корекција на 
ценовниците во наведениот рок го губат правото да бидат регистрирани за платено 
политичко рекламирање.“.

Во ставот (12) алинеа 3 се менува и гласи:

„- најмногу 7% 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“

По алинеа 3 се додава нова алинеа 4 која гласи:
„- најмногу 3% од рекламниот простор може да се даде на политичките партии кои не се 
застапени во Собранието на Република Македонија или кандидати “

Член 17

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

„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 
објавување на конечните резултати. 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).“.

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

„(4) Медиа планот и Извештајот за реализирани услуги се поднесуваат на обрасци 
пропишани, донесени и објавени од Државната изборна комисија.“.

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:



„(5) Финансиските средства за платено политичко рекламирање обезбедени од Буџетот на 
Република Северна 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 Северна Македонија, 
а за локални избори дополнително по 1 (едно) евро во денарска противвредност без 
пресметан ДДВ по запишан избирач на територијата на општината каде се одржува втор 
круг на гласање и за претседателски избори доколку има втор круг дополнително по 1 
(едно) евро во денарска противвредност без пресметан ДДВ по запишан избирач од вкупно 
запишани избирачи на територијата на Република Северна Македонија. Овие средства се 
распределуваат по претходен писмен договор 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, 
- 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 7% 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 
- најмногу 3% од средствата може да искористат политичките партии кои не се застапени 
во Собранието на Република Македонија или кандидати “
 Ставот (5)  станува став  (6). 

 Во ставот (6) кој станува став (7) зборот „ставот (4)“ се заменува со зборот „ставот (5)“.

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Ставот (10) кој станува став (11) се менува и гласи:

„(11) Извештајот за реализирани услуги треба да содржи:

- примерок од секоја објава со јасно видлив и читлив датум за секој ден од периодот за кој 
е закупен рекламниот простор во печатениот медиум,

- примерок (принт скрин) од секој објавен банер со јасно видлив и читлив датум,  за секој 
ден од периодот за кој е закупен рекламниот простор на електронскиот медиум (интернет 
портал) кој нуди закуп на фиксен банер,

- примерок (принт скрин) од секој објавен банер со јасно видлив и читлив датум,  како и 
писмени изјави за реализирани импресии за секој ден од периодот за кој е закупен 
рекламниот простор на електронскиот медиум ( интернет портал) кој нуди закуп на 
рекламен простор  врз основа на импресии.“.

Член 18

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



„Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна 
исправа односно лична карта или патна исправа чија важност истекла во периодот од 
распишувањето на изборите до денот на нивното одржување.“

Член 19

Во членот 108-а по ставот (11 ) се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) За техничка поддршка на Општинските изборни комисии и на Избирачките одбори во 
примена на техничката опрема на денот на гласањето, ДИК по потреба може да ангажира 
лица од редот на вработените во  секторите за информатички технологии во државната, 
јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица. За 
начинот на избор на овие лица ДИК донесува посебно упатство.“

Член 20

По членот 111-а се додава нов наслов и нов член 111-б кои гласат:

„Изборен процес во време на пандемија/епидемија

Член 111-б

(1) Доколку изборниот процес се спроведува за време на прогласена 
пандемија/епидемија, лицата кои се во домашен карантин и лицата на кои им е одредена 
мерка самоизолација, а сакаат да гласаат, за тоа ќе ја известат општинската изборна 
комисија односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна пет дена пред денот 
определен за гласање.

(2) Доколку изборниот процес се спроведува за време на прогласена 
пандемија/епидемија, лицата кои се во домашен карантин и лицата на кои им е одредена 
мерка само изолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат, 
гласаат согласно со одредбите од членот 111 од овој законик.

(3) Општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје по службена 
должност прибира податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лица 
кои се пријавени за гласање согласно со ставот (1) на овој член. Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат е должен во рок од 24 часа од добиеното барање да ги достави до 
општинската изборна комисија и Изборната комисија на градот Скопје податоците за 
лицата пријавени за гласање согласно ставот (1) на овој член.

(4) Во општините во кои гласаат лицата од ставот (1) на овој член, во зависност од 
нивниот број, Државната изборна комисија формира еден или повеќе посебни избирачки 
одбори составени од тројца здравствени работници кои го спроведуваат гласањето на 
лицата од ставот (1) на овој член, при што политичките партии имаат право да именуваат 
член во посебниот избирачки одбор согласно со членот 38 ставови (5) и (6) од овој законик.

(5) Во случај на прогласена пандемија/епидемија Министерството за здравство, според 
утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, за потребите на изборите, а по 
добиени податоци од Државната изборна комисија, обезбедува заштитни маски, ракавиции 



друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за 
дезинфекција за секое избирачко место.

(6) Во случај на прогласена пандемија/епидемија доколку не се исполнети просторните 
услови на просторијата во која е сместено гласачкото место или просторијата каде што 
треба да се спроведува гласањето Државната изборна комисија може да определи друг 
соодветен простор кој ги исполнува условите за спроведување на гласањето.“.

Член 21

Во членот 147 став (8) зборовите: „дознае за“ се заменуваат со зборот: „произлезе“.

Член 22

Членот 149 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  12 часа.

(2) Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката за 
спроведување на гласањето во странство може да поднесе приговор до Државната 
изборна комисија во рок од 24 часа преку електронска пошта, лично или преку овластен 
претставник согласно член  со 147 став (7) од овој законик.

(3) Првостепениот орган е должен во рок од 2 часа по приемот на приговорот да донесе 
одлука .

(4) Против одлуката на првостепениот орган, односно Државната изборна комисија може 
да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 12 часа по приемот на решението.

(5) Ако одлуката од ставот (3) на овој член се однесува на одредено дејствие на 
избирачкиот одбор или избирачот ги исполнува законските услови да биде запишан во 
избирачкиот список, a процесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се овозможи 
остварување на избирачкото право, преку процедура предвидена во посебно упатство 
донесено од страна на Државната изборна комисија.

(6) Управниот суд е должен да постапи по тужба во рок од 2 часа по нејзиниот прием.“.

Член 23

Во членот 149-а во ставовите (1), (2) и (4) бројот „24“ се заменува со бројот „48“.

Член 24

Во член 150 во ставот (2) зборовите: „во рок од 60 часа“ се заменуваат со зборовите: „ 
роковите предвидени со овој закон“.



Член 25

Во член 151 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- избирачкиот одбор не го спроведува гласањето на начин утврден со овој законик, а 
неправилностите влијаеле на постапката за гласање или постапката за сумирање и 
утврдување на резултатите,“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

На денот на влегување во сила на овој Закон ДИК ќе донесе ревидиран Роковник за 
извршување на изборните дејствија за спроведување на Избори за членови на советите на 
општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник 
на градот Скопје 2021 година, согласно овој Закон.

Член 27

Одредбата од член 1 на овој Закон ќе се применува и за Изборите за членови на 
советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и 
градоначалник на градот Скопје 2021 година, при што рокот предвиден во ставот (1) ќе 
започне да тече со влегување во сила на овој Закон.

Член 28

Одредбата од член 2 од овој закон важи и за постојниот состав на Државната 
изборна комисија.

Член 29

Одредбата од член 8 од овој Закон ќе се применува и за Изборите за членови на 
советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и 
градоначалник на градот Скопје 2021 година, за што ќе се определи дополнителен рок од 
48 часа од донесувањето на ревидираниот Роковник од страна на ДИК.

Член 30

Одредбата од член 16 од овој закон ќе се применува и за Изборите за членови на 
советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и 
градоначалник на градот Скопје, 2021 година, на начин што на радиодифузерите и 
печатените медиуми ќе им се определи дополнителен рок од 3 дена за регистрација и 
комплетирање на целокупната документација, како и за корекција на ценовниците согласно 
членот 16 од овој закон, кој рок ќе започне наредниот ден од донесувањето на 
ревидираниот Роковник од страна на ДИК.

Член 31

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Републка 
Северна Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ

Предлог на законот за изменување и дополнување на Изборниот законик  на 
содржи 32 члена
Предложените измени и дополнувања на постојните одредби од Изборен законик 
произлегуваат од последниот извештај на ОБСЕ-ОДХИР од предвремените 
парламентарни избори 2020 кои се однесуваат на одредбите на постојниот изборен 
законик. 
Со членот 1 се зголемува отчетноста, транспарентноста и контролата на државните 
ресурси за време на изборен процес во насока на надзор над сите државни органи 
и институции кои се задолжуваат да доставуваат податоци до ДКСК за сите моторни 
возила со кои располагаат, а со цел увид во користењето на истите за време на 
избори и спречување на евентуални злоупотреби, 
Со членовите 2, 3, 4, 5 и 6 се воведува нов начин на избор на Генерален секретар 
на ДИК, а се уредува и мандатот на ДИК, 
Со членот 7 и 8 се дава право на граѓани кои со судска одлука имаат одземена 
деловна способност, доколку има услови да ја изразат својата воља, истите да 
бидат запишани во избирачкиот список што досега не беше случај.

Со членот 9 во избирачкиот список се додава посебен бар код за секој гласач во 
функција на зголемување на контролата на гласањето со отпечаток од прст. Бар 
кодот ќе биде поврзан со уникатен број. Уникатниот број ќе биде поврзан во ДИК со 
ЕМБГ на гласачот и овој податок ќе биде познат само за ДИК со цел заштита на 
тајноста на податоците на гласачите.

Со членот 10се дозволува јавен увид во избирачкиот список во КПД.

Членот 11 го доуредува јавниот увид во избирачкиот список од страна на 
политичките партии.

Член 12 е од технички карактер.

Членот 13 овозможува на сите партии или подносители на независни листи да 
можат да ги повлечат листите во рок од 48 часа од нивното потврдување во 
изборните органи, додека досега имаше право само да биде заменет некој од 
кандидатите.
Членот 14 предвидува враќање на неискористените донации од страна на 
учесниците во изборите назад на донаторите.



Со членот 15 се дефинира одговорноста на учесниците во изборната кампања во 
однос на содржината на огласите, соопштенијата, рекламниот материјал итн.

Членот 16 и 17 ги доуредува утврдувањето на ценовниците за платено политичко 
рекламирање во медиумите и начинот на исплатата на средствата.

Со членот18 се овозможува на гласачите чија важност на докуметот за лична 
идентификација истекла од моментот на распишување на изборите до денот на 
гласање, истите да може да го остварат правото на глас.

Членот 19 овозможува ангажирање на лица за дополнителна техничка подршка на 
изборните органи во врска со спроведувањето на гласањето со отпечаток од прст.

Со членот 20 се регулира начинот на гласање при прогласена епидемија/пандемија 
на заразна болест.

Членот 21 е од технички карактер.

Со членот 22, 23, 24 и 25 се овозможува запишување на избирач во избирачкиот 
список по усвоен приговор за заштита на личното избирачко право, бидејќи до сега 
немаше можност, од причина што не постоеше законска можност за запишување на 
избирачите во Избирачкиот список во случај на усвоен приговор за заштита на 
личното избирачко право.Се проширува правото на поднесување на приговор за 
евентуални повреди на личното избирачко право на секој граѓанин и истото може 
да се направи до соодветната општинска изборна комисија во рок кој е зголемен. 
Се усогласуваат роковите за постапувањето по приговори на Државната изборна 
комисија и по жалби на Управниот суд.

Членовите 26, 27, 28, 29, 30 и 31 се однесуваат на преодни и завршни одредби.

II. МЕЃУСЕБНАТА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и имаат за 
цел содржинско, техничко и терминолошко изменување  и дополнување на одредби 
од Изборниот законик и истите вака предвидени прават една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРOИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

 Предложените измени и дополнувања на постојните одредби од Изборниот 
законик произлегуваат од последниот извештај на ОБСЕ-ОДХИР од предвремените 
парламентарни избори 2020 година и  се однесуваат на  доуредување на одредбите 
на постојниот Изборен законик со кои  се овозможува поголема ефикасност на 
изборните органи, се зголемува и подобрува ефикасноста и транспарентноста во 



изборниот процес, се прецизираат, појаснуваат и поедноставуваат одредени 
делови од процесот, надлежноста на изборните органи и другите институции и се 
подобруваат и се воведуваат нови изборни дејствија и рокови пред се кои се 
поврзани од досегашното искуство и пракса при спроведувањето на изборите од 
страна на Државната изборна комисија, но и кои произлегуваат од воведувањето 
на нов начин на идентификација на гласачите и делумно нов начин на гласање за 
советници во општините преку отворени-преференцијални листи на кандидати. 
Со овие законски решенија се создава и поголема можност за избор на граѓаните и 
се зголемува демократичноста на процесот во кој директно доаѓа до израз неговата 
воља која може да ја искаже преку непосредно гласање и за конкретна личност, а 
не само за политичка партија како што беше досега. 



И З В О Д

НА ОДРЕДБИ ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

Член 8-б
(1) За потребите на изборната кампања, забрането е користење на канцелариски 
простор, канцелариска опрема и службени возила на државните органи, освен 
лицата на кои се однесуваат посебните прописи за заштита на личноста. 
(2) Забрането е вршење и обид за вршење притисок и заплашување на гласачи или 
членови на нивните семејства или ним блиски лица.

8.1. Состав на Државната изборна комисија
Член 26

(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и пет 
члена. 
(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна комисија. 
(3) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија 
функцијата ја вршат професионално. 
(4) Мандатот на претседателот, потпретседателот и членовите на Државната 
изборна комисија трае од денот на изборот од Собранието на Република 
Македонија до изборот на нов состав на Државната изборна комисија, но не подолго 
од две години. 
(5) Државната изборна комисија има генерален секретар и негов заменик. 
(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице. 
(7) Средствата за работа на Државната изборна комисија се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија. 
(8) По правило седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа 
раководи претседателот на Државната изборна комисија. 
(9) Во случај на отсуство или спреченост на претседателот на Државната изборна 
комисија, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа раководи 
потпретседателот на Државната изборна комисија. 
(10) Државната изборна комисија ќе одржи седница и на предлог на член на 
Државната изборна комисија, ако предлогот е поддржан од мнозинството од 
вкупниот број на членови на Државната изборна комисија.

Избор на составот на Државната изборна комисија
Член 27

 (1) За претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија 
може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
 - да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 
Република Македонија,
 - да има завршено високо образование, со најмалку осум години работно искуство,



 - да не е член на орган на политичка партија. 
(2) Собранието го огласува изборот на претседателот, потпретседател и членовите 
на Државната изборна комисија во „Службен весник на Република Македонија” и во 
дневниот печат. Огласот трае осум дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 
(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува 
предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието. 
(4) Од кандидатите на предлогот на листата политичките партии во опозиција 
предлагаат претседател и двајца членови на Државната изборна комисија, a 
партиите на власт предлагаат потпретседател и тројца членови на Државната 
изборна комисија. 
(5) Претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија 
ги избира Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници.
 (6) На претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна 
комисија од денот на изборот, работниот однос им мирува.

Престанок на функцијата во Државната изборна комисија пред истекот на 
мандатот
Член 28

(1) Функцијата на претседателот, потпретседателот и член на Државната изборна 
комисија им престанува пред истекот на мандатот:
 - ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) на овој законик
, - по сила на закон,
 - на нивно лично барање,
 - поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
 - поради исполнување услови за старосна пензија утврдени со закон,
 - поради смрт и 
- ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор од над шест месеци.
 (2) Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот 
број членови може да даде предлог до Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието, за разрешување на нејзин член поради нестручно и 
несовесно вршење на функцијата. 

Рок за предлагање на претседател, потпретседател и членови на Државната 
изборна комисија

Член 29
 (1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии од членот 27 
став (4) на овој законик во рок од три дена од денот на приемот на известувањето 
да му достават предлог за претседател и двајца членови, односно потпретседател 
и тројца членови на Државната изборна комисија. 
(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на 
претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија во 
рокот определен во ставот (1) на овој член, претседателот, потпретседателот и 
членовите на Државната изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието. 



8.2. Стручна служба на Државната изборна комисија
Член 30

(1) Државната изборна комисија именува генерален секретар за време од пет 
години.
 (2) За генерален секретар може да биде избрано лице кое:
 - е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во 
Република Македонија; 
- има завршено високо образование во областа на менаџмент, јавна 
администрација и други општествени науки; 
- не е член на орган на политичка партија;
 - има стручно познавање и искуство во областа на менаџмент во јавниот сектор;
 - е од редот на административните службеници од категорија Б, односно од редот 
на раководните вработени согласно со Законот за административни службеници. 
(3) Генералниот секретар не влегува во составот на Државната изборна комисија и 
нема право на глас. (4) Генералниот секретар својата работа ја врши 
професионално. 
(5) За вршење на стручно-административните и организационо-технички работи на 
Државната изборна комисија, се формира стручна служба на Државната изборна 
комисија. (6) Со стручната служба раководи генералниот секретар на Државната 
изборна комисија.
(7) Генералниот секретар и вработените во стручната служба на Државната 
изборна комисија имаат статус на државни службеници.

1. Водење на Избирачкиот список
Член 41

(1) Избирачкиот список го води Државната изборна комисија и е единствено 
надлежна за неговото ажурирање. 
(2) Избирачкиот список се води според Регистарот на државјаните и Централниот 
регистар на население во вид на регистар на избирачи со автоматска обработка на 
податоците на магнетен медиум. Државната изборна комисија има пристап до 
базите на податоци на државните органи кои што располагаат со регистри на 
граѓани по различни основи. 
(3) Личните податоци на граѓаните во Избирачкиот список се запишуваат на 
јазиците и писмата на кои се водат податоците во изворните евиденции, во 
согласност со закон.
 (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. 
(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.
 (6) Во Избирачкиот список се запишуваат и сите државјани на Република 
Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, со живеалиште 



на територијата на Република Македонија и со важечка патна исправа. Овие лица 
се запишуваат според нивното последно живеалиште во Република Македонија 
пред заминувањето во странство. 
(7) Во Избирачкиот список не се запишуваат граѓаните на кои со правосилна судска 
одлука им е одземена деловната способност.
 (8) Во Избирачкиот список граѓаните се запишуваат според општината на чие 
подрачје имаат живеалиште. 
(9) Од Избирачкиот список се изготвуваат изводи за секоја изборна единица, 
општина и избирачко место. 
(10) За изборите што истовремено се спроведуваат, се издаваат толку потпишани 
изводи од Избирачкиот список за секое избирачко место колку што има видови 
избори, односно изборни кругови. 
(11) Содржината на Избирачкиот список, односно изводите на денот на изборите 
(прв круг) не можат да се менуваат до завршувањето на изборите. 
(12) Средствата за ажурирање и изготвување на Избирачкиот список се 
обезбедуваат од Буџетот на Државната изборна комисија согласно членот 26 
ставови (7), (8) и (9).

2. Надлежност на органите за достава на податоци за евиденција во 
Избирачкиот список

Член 43
(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,
 - со наполнети 18 години живот кои се на привремена работа или престој во 
странство и 
- фотографија и отпечатоци од прсти
 (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. 
(4) Податоците од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и ставот (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 во рок од 48 часа од денот на 



распишувањето на изборите, односно референдум на магнетен медиум и 
задолжително го содржат единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ). 
(5) Податоците од ставот (1) алинеја 7 на овој член Министерството за внатрешни 
работи ги доставува до Државната изборна комисија по распишувањето на 
изборите или референдум.
 (6) 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.
 (7) 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.

3. Содржина на Избирачкиот список и отпечатените изводи
                        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), отпечатоци од 
прсти 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 и отпечатоци од прсти,
(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 понатамошниот текст како техничка опрема) и содржи :
- презиме, име, документ за идентификација на гласачот,
- редниот број на гасачот во избирачкиот список,
- реден број на гасачот 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,
- отпечатоци од прсти



(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.

6. Јавен увид во Избирачкиот список
Член 49

(1) Државната изборна комисија најдоцна 15 дена од денот на распишувањето на 
изборите, Избирачкиот список го става на јавен увид во своите подрачни 
одделенија и месните канцеларии со состојба на податоци за:
 - граѓаните со наполнети 18 години живот на денот на изборите (прв круг на 
гласање), - умрените лица 30 дена пред денот на распишувањето на изборите и
 - другите податоци од Избирачкиот список на денот на распишувањето на 
изборите.
 (2) Државната изборна комисија преку Министерството за надворешни работи ги 
доставува до ДКП, односно конзуларните канцеларии посебните изводи од 
Избирачкиот список за лицата на привремена работа или престој во странство врз 
основа на евиденцијата од надлежен орган, за ставање на јавен увид.
 (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. 
(4) Државната изборна комисија по ставањето на изводите од Избирачкиот список 
на јавен увид, преку јавните гласила ги известува граѓаните за местото на кое се 
врши увидот, начините преку кои се врши увидот, времетраењето на увидот и 
можноста за запишување, дополнување или бришење на податоците од 
Избирачкиот список.
 (5) Јавниот увид трае 20 дена.
 (6) Политичките партии во текот на јавниот увид до заклучувањето и 
потпишувањето на избирачкиот список можат да направат увид на податоците во 
Избирачкиот список.

Член 49-а
 (1) Во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавниот увид Државната 
изборна комисија избирачкиот список го доставува до политичките партии.
 (2) Политичките партии во рок од пет дена од денот на приемот на избирачкиот 
список до Државната изборна комисија доставуваат барање за запишување, 
дополнување или бришење на податоци. 
(3) Државната изборна комисија по поднесеното барање одлучува со решение во 
рок од три дена од денот на приемот на барањето, согласно со Правилникот за 
методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во 
Избирачкиот список. 



(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поднесе тужба до 
Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението.
 (5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на 
тужбата.

5.Постапка за поднесување на листата

Член 65

(1) Листата на кандидат, односно кандидати се поднесува на пропишан образец од 
Државната изборна комисија.
(2) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е политичка партија 
мора да приложи потврда за регистрација од надлежниот суд.
(3) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е коалиција мора да 
го приложи договорот од членот 60 ставот (4) на овој законик.
(4) Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е група избирачи, 
мора да се поднесе и потребниот број на потписи утврден во членот 61, односно 
членот 62 на овој законик.
(5) За секоја кандидатура е потребна писмена согласност (изјава) на кандидатот 
која е неотповиклива.
(6) Редоследот на кандидатите во листата на кандидати го утврдува подносителот 
на листата во
согласност со членот 64 на овој законик.

Член 67
 (1) Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната 

комисија на градот Скопје од членот 66 на овој законик по приемот на листата на 
кандидат, односно кандидати утврдува дали истата е поднесена во утврдениот рок 
и составена во согласност со одредбите на овој законик.
 (2) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната 

комисија на градот Скопје утврди дека во листата има одделни неправилности, ќе го 
повика овластениот претставник на подносителот на листата, односно 
првопотпишаниот пратеник на листата на кандидат, да ги отстранат 
неправилностите во рок од 48 часа од приемот на известувањето на комисијата за 
неправилностите. 
(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.
 (5) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната 

комисија на градот Скопје утврди дека листата е поднесена во определениот рок и е 
составена во согласност со одредбите на овој законик, односно констатираните 
неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рокот 
утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја потврди со решение.
 (6) Ако Државната, односно општинската изборна комисија односно Изборната 

комисија на градот Скопје утврди дека листите се поднесени ненавремено, односно 
констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листите не ги 
отстраниле во рокот утврден во ставот (2) од овој член, поднесената листа ќе ја 
отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листите. 
(7) Против решението на општинската изборна комисија односно Изборната 

комисија на градот Скопје од ставот (4) на овој член може да се поднесе тужба до 
Управниот суд, во рок од 24 часа од приемот на решението. 
(8) Против решението на Државната изборна комисија од ставот (4) на овој член 

може да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната изборна комисија во 
рок од 24 часа од приемот на решението.
 (9) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 24 часа од приемот на 

тужбата.
 (10) Доставување на приговор и тужба по пошта не е дозволено. 
(11) Доставување приговор и тужба за гласање во странство се врши исклучиво по 

електронски пат, лично или преку овластен претставник. Како време на поднесување 
на приговорот се смета времето во кое што граѓанинот ја испратил електронската 
пошта до Државната изборна комисија.

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 трансакциска 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 

трансакциската 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 трансакциска сметка се 
доставува до надлежната изборна комисија. 
(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакциска 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 трансакциска 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 трансакциска сметка е отворена од страна на носителот на независната 

листа од група избирачи, односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, 
потписник на трансакциската сметка е носителот на независната листа или лице 
овластено од него. 
(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. 
(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) Во случај на не поднесување, односно непотврдување на листата на кандидати, 

субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциска 
сметка се должни непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата 
сразмерно на донираниот износ во рок од 60 дена. 
(9) 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 трансакциска сметка, се должни ЕДБ да го 
избришат од регистарот на надлежниот орган, а отворената трансакциска сметка да 
ја затворат со пренесување на средствата, правата и обврските на трансакциската 
сметка отворена согласно со договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во 
роковите од ставот (2) на овој член. 
(10) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат 

на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата 
исклучиво ќе се покријат од средствата на таа сметка. 
(11) Трансакциската сметка од ставот (1) на овој член се затвора во рок од 60 дена 

од денот на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори за 
претседател на Република Македонија и избори за пратеници во Собранието на 
Република Македонија и за избори за членови на советите на општините и Советот 
на градот Скопје, избор за градоначалник на општината и градоначалник на градот 
Скопје. 
(12) Со затворање на трансакциската сметка од ставот (1) на овој член, се брише 

ЕДБ на субјектот регистриран пред надлежен орган.
 (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 72



(1) За законитоста на спроведувањето на изборната кампања е одговорен учесникот 
во изборната кампања.
 (2) Учесникот во изборната кампања е одговорен и за оние дејствија на изборната 

кампања за кои ќе овласти други лица.

Член 75-ѓ
(1) 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. 
(2) При распределба на дополнителното време за рекламирање во еден реален час 

емитувана програма за платено политичко рекламирање, а кога постои интерес за 
спојување на блоковите на една политичка партија или кандидат во два 
последователни реални часа, медиумот е должен да обезбеди гаранција дека 
спојувањето на блокови во два последователни часа два пати по ред нема биде од 
иста политичка партија или ист кандидат и ќе обезбеди гаранција за најизменична 
застапеност на политичките партии од власт и опозиција.
 (3) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет 

порталите) се должни во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите 
да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на учесниците во 
изборниот процес.
 (4) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната 

кампања, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми 
(интернет порталите) се должни најмалку двапати јавно да ги објават ценовниците 
од ставот (2) на овој член на своите програми, односно во своите изданија или 
интернет страници. 
(5) Печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) се должни 

ценовниците од ставот (2) на овој член да ги достават до Државната изборна 
комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на 
корупцијата во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите, а 
радиодифузерите да ги достават до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната 
комисија за спречување на корупцијата во рок од пет дена од денот на 
распишувањето на изборите. 
(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. 
(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. 
(8) Ценовниците не смеат да се менуваат до конечно завршување на изборниот 

процес. 
(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. 
(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 вебстраницата 

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.
 (13) Радиодифузерите и печатените медиуми и електронските медиуми (интернет 

порталите) во Република Македонија се должни на сите учесници на изборниот 
прецес да им обезбедат рамномерен пристап за платено политичко рекламирање.



 (14) Учесникот во изборната кампања нарачател на платено политичко 
рекламирање кај радиодифузерите и печатените медиуми и електронските медиуми 
(интернет порталите) е должен да достави медиа план за платено политичко 
рекламирање.
 (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 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. 
(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) 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). 
(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, 
- 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. 
(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. 
(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. 
(10) Државната изборна комисија 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 не подолго од 
90 дена сметано од денот на завршувањето на изборната кампања.

Утврдување на идентитетот на гласачот
Член 108

(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. 
(2) Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор проверува дали 

избирачот е на соодветното гласачко место и со ултравиолетова ламба проверува 
дали има небришлив белег на нокотот и палецот на десната рака. 
(3) Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот 

личен идентитет.
 (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.
 (5) Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот 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, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, 
а доколку нема ни лев показалец, не се става отпечаток.
 (6) По идентификацијата, избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со 

спреј палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема палец 
на десната, притоа внимавајќи со спрејот да се опфати и нокотот на палецот. Ако 
избирачот нема палец на двете раце, нема да се врши обележување.

Гласање со примена на техничка опрема

Член 108-а
(1) Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден.
(2) Кога избирачот пристапува да гласа, избирачкиот одбор го проверува неговиот 

личен идентитет.
Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна 
исправа исо отпечаток од прсти.
(3) Избирачот не може да гласа доколку нема важечка лична карта или важечка 
патна исправа илидоколку отпечатокот од прсти не се совпаѓа со отпечатокот од 
прсти во eлектронскиот избирачкисписок, иако истиот го има во Избирачкиот список.
(4) Избирачкиот одбор преку податоците од важечка лична карта или важечка патна 

исправа и соотчитување на отпечатоци од прсти кој треба да се совпаѓа со 
отпечатокот од прст на гласачотво електронскиот избирачки список за соодветното 
избирачко место во техничката опрема гопотврдува идентитетот и врши проверка 
дали гласачот нема претходно гласано.
(5) Потврдувањето на идентитетот и проверката дали гласачот нема претходно 
гласано се врши наначин што од гласачот се зема отпечаток од показалецот од 
десната рака. Доколку нема десенпоказалец се зема отпечаток од показалецот од 
левата рака. Доколку му недостасуваат овие двапрста се зема отпечаток од 
наредниот прст и истото се евидентира во дневникот за евиденцијана настани. 
Доколку лицето нема две раце избирачкиот одбор ја констатира состојбата 
соевидентирање во дневникот за евиденција на настани и во тој случај чекорот за 
вметнувањеотпечаток од прст се изоставува и гласачот се внесува во техничката 
опрема со пребарувањепреку неговиот единствен матичен број (ЕМБГ).
(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, доколку техничката опрема не може да 
најде совпаѓањена отпечатокот од прсти со отпечатокот од прсти на гласачот во 
електронскиот избирачки список,а избирачкиот одбор може да го утврди личниот 
идентитет на гласачот преку важечка личнакарта или важечка патна исправа и 
утврди дека гласачот нема претходно гласано прекупотписите во избирачкиот 
список, во тој случај гласачот се внесува во техничката опрема сопребарување преку 
неговиот единствен матичен број (ЕМБГ) и му се зема отпечаток од прст соцел 
заштита на избирачкото право и избирачкиот одбор ја констатира состојбата 
соевидентирање во дневникот за евиденција на настани.
(7) Кога избирачкиот одбор ќе констатира дека избирачот кој е запишан во 
избирачкиот список годокажал својот идентитет и утврдил дека избирачот нема 
претходно гласано и отпечатокот одпрст се совпаѓа со отпечатокот во електронскиот 
избирачки список, на екранот на мониторот ќесе појави сликата и редниот број во 



избирачкиот список на тој избирач, по што избирачкиотодбор го заокружува неговиот 
реден број во изводот од избирачкиот список и избирачот го ставасвојот потпис, а 
ако е неписмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот немадесен 
показалец се зема отпечаток од показалецот од левата рака, а доколку нема ни 
левпоказалец не се става отпечаток, а истото се евидентира во дневникот за 
евиденција на настани.
(8) По идентификацијата и потпишувањето во изводот од избирачкиот список, 

избирачот добивагласачко ливче.
(9) Доколку при проверката на податоците од важечка лична карта или важечка 

патна исправа и соотчитување на отпечаток од прст во техничката опрема се утврди 
дека избирачот претходно имагласано, техничката опрема известува за истото и на 
тој избирач нема да му се дозволи да гласаи избирачкиот одбор задолжително 
истото го евидентира во дневникот за евиденција нанастани.
(10) Утврдување на идентитетот на гласачот и дали избирачот претходно има 

гласано се врши безтехничка опрема во следниве случаи:
- за гласање на избирачи кои гласаат дома согласно со член 111 од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат во установи за 

вонсемејнагрижа согласно со член 111-а од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се на издржување казна затвор 

или се вопритвор, односно куќен притвор согласно со член 113 од овој законик,
- за гласање на граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат на привремена 

работа илипрестој во странство, врз основа на пријава за гласање согласно со член 
113- а од овојзаконик,
- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно 

конзуларнитеканцеларии согласно со член 113-б од овој законик.
(11) ДИК донесува детално упатство за начинот и постапката на потврдувње на 

идентитетот нагласачите и проверката дали гласачот претходно гласал преку 
отчитување на отпечаток одпрсти во техничката опрема, во зависност од 
карактеристиките на техничката опрема, како и заначинот на чувањето и 
обработката на податоците за отпечатоците од прсти согласнозаконските прописи.

VIII. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО
 Член 147

 (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.
 (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) Државната изборна комисија, на барање на член на комисијата задолжително 
врши увид во целокупниот избирачки материјал во Избирачкото место каде што 
гласањето се спровело на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој закон, 
само доколку на тој начин гласале:
 - 5% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места до 200 
гласачи, 
- 3% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места од 201 
до 500 гласачи и 
- 2% од запишаните избирачи во избирачкиот список во Избирачките места над 500 
гласачи.
 (11) За гласачите кои гласале на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој 
закон и чиј што број го надминува процентот предвиден во ставот (10) на овој член, 
Државната изборна комисија на барање на член на комисијата, задолжително врши 
споредување на нивните отпечатоци од прсти со отпечатоците од прсти на сите 
останати гласачи кои гласале на начин предвиден во членот 108-а став (6) од овој 
закон и со отпечатоците од прсти на останатите гласачи во електронскиот 
избирачки список на ниво на држава. 
(12) Споредувањето на отпечатоците од прсти предвидено во ставот (11) на овој 
член, Државната изборна комисија го врши со прибавување на посебен извештај од 
техничката опрема. 
(13) 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.



1. Постапка за заштита на избирачкото право на избирачите
Член 149

(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. 
(2) Секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во постапката за 
спроведување на гласањето во странство може да поднесе приговор до Државната 
изборна комисија во рок од 24 часа по брза пошта, а времето на поднесување на 
приговорот се смета од времето на предавањето на пратката. 
(3) Првостепениот орган е должен во рок од 4 часа по приемот на приговорот да 
донесе одлука.
 (4) Против одлуката на првостепениот орган, односно Државната изборна комисија 
може да се поднесе тужба до Управниот суд, во рок од 24 часа по приемот на 
решението.
 (5) Ако одлуката од ставот (2) на овој член се однесува на одредено дејствие на 
избирачкиот одбор, а процесот на гласање е во тек, на избирачот ќе му се овозможи 
остварување на избирачкото право. 
(6) Управниот суд е должен да постапи по тужба во рок од 48 часа по нејзиниот 
прием.

Член 149-а
 (1) Секој избирач на кого му е повредено лично избирачкото право во секоја фаза 
од изборниот процес, може да поднесе приговор до Државната изборна комисија, 
непосредно или преку општинската изборна комисија во рок од 24 часа. 
(2) Секој избирач на кого му е повредено лично избирачкото право во странство во 
секоја фаза на изборниот процес, може да поднесе приговор до Државната изборна 
комисија во рок од 24 часа од денот на повредата, по електронска или брза пошта, 
а времето на поднесување на приговорот се смета од времето на предавањето на 
пратката. 
(3) Првостепениот орган е должен во рок од 4 часа по приемот на приговорот да 
донесе одлука. 
(4) Против одлуката на Државната изборна комисија може да се поднесе тужба до 
Управниот суд, во рок од 24 часа по приемот на решението. 

3. Одлучување на Управниот суд
Член 150

(1) Управниот суд по тужбите од членовите 148, 149 и 149 –а на овој Законик 
расправа и одлучува во совет од петмина судии избрани по пат на ждрепка, на јавна 
седница за која ја информира јавноста и овластените претставници по чии тужби се 
одлучува. 
(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.
 (3) Управниот суд може да ја потврди или преиначи одлуката. (4) Одлуките по 
приговор и тужба со самото донесување се објавуваат на интернет страницата на 
Управниот суд, Државната изборна комисија, градската изборна комисија и 
општинската изборна комисија и на друг соодветен начин.

IX. ПОНИШТУВАЊЕ И ПОВТОРУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕТО
Член 151

 (1) Државната изборна комисија по службена должност, или по поднесен приговор, 
со решение го поништува гласањето на гласачкото место во следниве случаи, ако:
 - избирачкиот одбор не го спроведува гласањето на начин утврден со овој законик,
 - е нарушена тајноста на гласањето,
 - гласањето било прекинато подолго од 3 часа,
 - полицијата не одговорила на барањето за интервенција од страна на избирачкиот 
одбор, а за тоа имало потреба и влијаело врз спроведувањето на гласањето на 
избирачкото место, 
- бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот на 
избирачите што гласале,
 - бројот на отпечатоците од прсти од гласачите кои гласале не се совпаѓа со бројот 
на гласачки ливчиња во гласачката кутија и
 - некое лице или лица гласале за други лица.
 (2) Државната изборна комисија во случаите од ставот (1) алинеи 1, 2, 5, 6 и 7 на 
овој член, при одлучување по приговори ако фактите на кои се упатува во нив се 
внесени во записникот, е должна да изврши увид во целокупниот изборен 
материјал. 
(3) Државната изборна комисија со решение ќе го повтори гласањето на гласачките 
места во случаите од ставот (1) на овој член каде што гласањето е поништено само 
ако вкупниот број на запишани избирачи на тие избирачки места на ниво на изборна 
единица, град, односно општина влијае врз вкупните резултати. 
(4) Против решението од ставовите (1) и (2) на овој член може, во рок од 24 часа од 
приемот на решението, да се поднесе тужба до Управниот суд преку Државната 
изборна комисија. 
(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. 
(7) Управниот суд е должен да постапи по тужбата во рок од 48 часа по нејзиниот 
прием. 
(8) Гласањето на гласачкото место кое е поништено ќе се повтори по 14 дена од 
денот на гласањето.


