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И Т Н О  –  ВРЕМЕНА МЕРКА! 
 

Д О:  УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 
 ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 19 – 1000 Скопје, Р. Македонија 
 тел.–факс: 02/3119-355⃒ www.ustavensud.mk⃒ mail@ustavensud.mk 

 
П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА  

                        ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
             ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 

                         Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка 

                                                        www.levica.mk⃒ contact@levica.mk⃒ тел. 075/885-645   

 
 

      

 
 

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ПРЕТСТАВКА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПОДЗАКОНСКИ ПРАВЕН АКТ 
 
 

I 
Целта на оваа иницијатива за конституциона, јудициелна, нормативна, 

репресивна и aпостериорна контрола in abstracto, е поведување постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на точката 5 од Упатство за платено 
политичко рекламирање за Локалните избори 2021 бр. 01-3457/1 (од 21 
септември 2021 год.) – како подзаконски општ правен акт, донесен од Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги [во понатамошниот текст – скратено: 
АВМУ]. 

Особено спорни се подолунаведените подвлечени делови: 
 

5.  Подносителите на листи кои јавно декларираат поддршка 
на кандидати од група избирачи за општините и за Градот Скопје, а во 
кои немаат свои кандидати, можат дел од своето закупено време за 
платено политичко рекламирање (ППР) да користат за рекламирање на 
овие кандидати – притоа јасно означувајќи дека тие се нарачатели на 
рекламирањето, а не кандидатите што ги подржуваат. 
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II 

Оваа иницијатива за оцена на уставноста и законитоста на овој спорен пропис 

ја поднесуваме, согласно член 24, став 1; чл. 108; чл. 110, ст. 1, ал. 1 и чл. 112, ст. 1 од 

Уставот на Република Македонија (1991); како и чл. 12 од Деловникот на 

Уставниот суд на РМ (1992). 
 

III 

Во склоп на оваа Иницијатива, поради итноста и сериозноста на ова правно 

прашање, паралелно и симултано истакнуваме и посебно барање за изрекување 

времена мерка (по чл. 27 од Деловникот) – поради тоа што со спроведувањето во 

пракса на побиваниот акт, односно со неговото ефективно извршување во пракса, се 

предизвикуваат тешко отстранливи и штетни последици по слободните непосредни 

и демократски избори, врз основните граѓански и политички слободи и права 

гарантирани со Уставот, како и опасни правни последици по правната сигурност на 

граѓаните! Поради ова, неодложно бараме – во текот на траењето на постапката, а до 

донесувањето конечна одлука по предметов – Судот да донесе привремено Решение за 

запирање на извршувањето на акти или дејствија преземени врз основа на 

оспорениов подзаконски правен акт.  
 

IV 

Бараме комплетно поништување, т.е. целосна касација со ретроактивно 

дејство (лат. еx tunc = „оттогаш“) или укинување со дејство ex nunc („отсега“ за во 

иднина) на побиваниот правен акт во наведените делови – по Ваша проценка и со 

Ваша конечна и мериторна одлука – од причини што, основано, сметаме дека постојат 

неотстранливи формално-правни и материјално-правни причини за неговата 

ништовност/рушливост, кои се во директна спротивност со Уставот на РМ и 

Изборниот законик, а кои детално ќе ги објасниме во образложението подолу. 

 

V 
 Сметаме дека горенаведените норми од побиваниов акт се спротивни на 

следниве уставни одредби, стипулирани во нормативниот дел на Уставот на РМ 

(1991) – особено во Делот I: Основни одредби; во Делот II: Основни слободи и права на 

човекот и граѓанинот – оддел 1 „Граѓански и политички слободи и права“ и оддел 3 

„Гаранции на основните слободи и права“: 
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    а) чл. 8, ст. 1, ал. 3 и 5  од УРМ:  
Темелни вредности на уставниот поредок на Р. Македонија се: 
   т. 3: владеењето на правото; 
    т. 5: Политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски 
избори. 
          

       б) чл. 9 од УРМ: 
(1) Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената 
положба. 
(2) Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  
 

  в) чл. 51 од УРМ: 
Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 
Секој е должен да го почитува Уставот и законите. 
 

*** 
Исто така, сметаме дека горенаведените норми од оспорениот подзаконски акт 

се спротивни на следниве законски одредби, стипулирани во: Изборниот законик  (Сл. 

весник на РМ бр. 40/2006 и 127/06,  136/08,  148/08,  155/08,  163/08,  44/11,  51/11,  

142/12,  31/13,  34/13,  14/14,  30/14,  31/15,  196/15,  35/16,  97/16,  99/16,  136/16,  

142/16,  57/17,  67/17,  125/17,  35/18,  99/18,  140/18,  208/18,  27/19,  98/19,  146/19,  

42/20,  74/21,  215/21) – особено во Делот VI: Изборна кампања; Оддел 3: Медиумско 

претставување: 
 

  а) чл. 71, ст. 1 и 3 од Изборниот законик: 
(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. 
(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. 
 
  б) чл. 75-ѓ, ст. 1 и 12 од Изборниот законик: 
(1) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 
радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат вкупно 
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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. 
(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 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 
- најмногу 3% од рекламниот простор може да се даде на политичките 
партии кои не се застапени во Собранието на Република Македонија или 
кандидати. 
 

   в) чл. 76-д, ст. 5 од Изборниот законик: 
 (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: 
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- 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. 
 
 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
 

1. ОСПОРЕНИОТ АКТ ПРОТИВПРАВНО ОВОЗМОЖУВА ФАВОРИЗИРАЧКА УЛОГА НА 

„НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ“ ОД ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ СКОПЈЕ, КОИ 

СЕ ПОДДРЖАНИ ОД ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА ЛИСТИ – ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ (ИАКО НЕМААТ 

ЗВАНИЧЕН ДОГОВОР ЗА КОАЛИЦИРАЊЕ) 
 

Изборниот законик – во членовите 75-ѓ, ст. 1 и 12 и 76-д, ст. 5 – врши јасна 

дистинкција на субјектите, т.е. учесниците во изборната кампања, па согласно тоа се 

врши процентуална распределба на рекламниот простор на електронските и 

печатените медиуми наменет за платено политичко рекламирање на учесниците во 

изборната кампања, како и финансиските средства обезбедени за учесниците од 

Буџетот на Република Македонија за таа намена. Согласно утврдената законска 

распределба, независните кандидати поддржани од група избирачи влегуваат во 

последната категорија и не може да добие повеќе од 3% од средствата/рекламниот 

простор, ниту повеќе од 30 секунди на секој час емитувана  програм!. Ова значи дека 

ИЗ не врши правно одвојување, дистинктирање на независните кандидати во 

зависност од поддршката – напротив, децидно  и јасно ги вклучува сите во една 

категорија, а сето тоа во насока да го задоволи еден од основните принципи - начела 

на недискриминација т.е. забрана на секаков вид дискирминација (вклучувајќи и 

недискирминација заради политичко уверување) – согласно чл. 9 од Уставот на РМ. 

Оспорениот акт, во точката 5, дозволува противправно екстензирање на 

распределбата на наведниот законски утврден рекламен простор и финансиски 

средства, притоа овозможувајќи фаворизирачка позција на кандидати од група 

избирачи за општините и град Скопје кои се поддржани од подносителите на листи 
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(политички партии или коалиции) – пред останатите независни кандидати кои ја 

немаат таквата поддршка. 

 

 

2. ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК НЕ ПОЗНАВА ИНСТИТУТ – НЕФОРМАЛНА „ЈАВНО ДЕКЛАРИРАНА 

ПОДДРШКА“, ТУКУ САМО ФОРМАЛЕН ПИСМЕН „ДОГОВОР ЗА КОАЛИЦИЈА“ 
 

Во чл. 71, ст. 1 и 3 од ИЗ детално е уреден начинот на кој функционира 

дозволената и пропишана соработка, т.е. заедничкиот настап на политичка партија и 

независен кандидат од група избирачи. ИЗ, официјализирањето на заедничкиот 

настап на наведените субјекти го предвидува единствено и само во форма на 

писмен договор за коалиција, од кој понатака произлегуваат позитивно-правни и 

финансиски права/должност за субјектите како на пример, коалицијата отвара една 

трансакциска сметка и обезбедува еден ЕДБ.  

Оспорениот акт, во точката 5, повторно го екстензира опфатот на наведената 

одредба од ИЗ и дозволува „неформална јавно декларирана поддршка“ [!?] за 

независен кандидат од страна на политичка партија/коалиција, противправно да 

може да ги користи законските права кои би прозилегле за ист таков кандидат 

поддржан со писмено договор за коалиција од страна на политичка партија. Всушност, 

противправно се спушта законски предвидениот минимум (договор за коалиција) 

потребен за меѓусебен настап на изборите на обична „неформална јавно декларирана 

поддршка“ – институт непознат во ИЗ и Уставот на РМ. 

Значи, конкретниов побиван акт апсолутно го нарушува системот на 

нормативна хиерархија и овозможува заобиколување на предвидените уставни и 

законски норми, а со тоа е спротивен на член 51 од УРМ. На овој начин, непотребно и 

длабоко се подрива конзистентноста на уставниот поредок и согласноста на 

подзаконските акти со законите и со уставот, како и усогласеноста на нормативните 

текстови, кои треба да градат непротивречен правен систем во една функционална 

правна држава (герм. Rechtsstaat). Ваквата подзаконска регулатива е нејасна, 

неприменлива во пракса и создава неконзистентност на правните прописи од ист и 

различен ранг.  

Оттука, оваа конструкција на оспорениот подзаконски акт, неосновано и дрско 

го руши концептот на владеењето на правото (англ. Rule od Law), како темелна 

вредност на нашиот уставен поредок, а гарантиран во чл. 8 од Уставот. Ова, дотолку 

повеќе што, од досегашните одлуки и решенија на Уставниот суд на РМ, токму 

правната сигурност на граѓаните на РМ е дел од фундаменталното начело на 

владеење на правото, односно составен и нераскинлив дел кој е инкорпориран во овој 
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авторитативен јавноправен стандард! Според едно постоечко начелно правно 

мислење (лат. opinio iuris) на Уставниот суд, токму „владеењето на правото 

подразбира доследна примена на законските прописи кои треба да се општи, точно 

одредени и недвосмислено формулирани правила“1 – а не непрецизни, 

диспророрционални, малициозни или преекстензивни привилегирачки одредби со 

кои се саботира и се девастира правиот поредок. 

 

 

3. АВМУ НЕМА МАНДАТ СО ПОДЗАКОНСКИ АКТ ДА ВОВЕДУВА НОВ ИНСТИТУТ 

„НЕФОРМЛАНА ЈАВНО ДЕКЛАРИРАНА ПОДДРШКА“, ТУКУ САМО ДА ГО 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРА И ДОУРЕДИ ЗАКОНСКИ ПРЕДВИДЕНИОТ ИНСТИТУТ -„ФОРМАЛЕН 

ПИСМЕН ДОГОВОР ЗА КОАЛИЦИЈА“ 
 

Овозможувањето на подносителите на листи кои јавно декларираат поддршка 

на кандидати од група избирачи за општините и за Градот Скопје, а во кои немаат 

свои кандидати да можат дел од своето закупено време за ППР да користат за 

рекламирање на овие кандидати, притоа јасно означувајќи дека тие се нарачатели на 

рекламирањето, а не кандидатите што ги подржуваат, во никој случај не може да се 

третира како внатре-техничко прашање на АВМУ! Според словото и духот на 

Изборниот законик, Агенцијата не е законодавец и таа нема овластување да 

воведува нов правен институт кој го нема во законикот – туку, само да ги 

дорегулира, допрецизира и операционализира институтот „формален писмен договор 

за коалиција, утврдени со закон“!!!  

Значи, правно невозможно е вакво супастанцијално прашање самоволно да го 

третирате со интервенирање преку подзаконски акт (кој немате изрично законско 

овластување да го донесете), а не со менување на матичниот закон! На овој начин, 

директно се создава правна пукнатина и се нарушува конзистентноста на уставниот 

концепт на статусна уставност, vis-à-vis принципот на владеење на правото. 
 

* * * 

Поради сè што е наведено претходно, сметаме дека овој антиконституционален 

подзаконски правен акт е инкомпатибилен со нашиот демократски уставен поредок, 

при што истиот треба што побрзо да биде касиран и веќе да не постои во нашиот 

правен систем, како еклатантно противуставен и незаконит. 
 

 

 
1 Цит. сп. Решение на Уставен суд на РМ – У. бр. 77/11 (6.VII.2011); т. 6, стр. 6.   
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* 

НАПОМЕНА: Врз основа на досегашното лошо искуство при комуникацијата со 

Вашите стручни служби, како подносители, БАРАМЕ да бидеме перманентно, 

навремено и писмено известени за понатамошното постапување, како и за исходот 

од оваа наша Иницијатива – согласно чл. 13 и чл. 22, ст. 1-2 од Вашиот Деловник за 

работа (Сл. весник на РМ бр. 70/1992 и 202/19, 256/20). 

 

 

 

 

 

 

  

С к о п ј е 
2.XI.2021 

 П о д н о с и т е л :                                                                                  
ПП ЛЕВИЦА 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев – 

Пратеник во Собранието на РМ 
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