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Д О: 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

 

 

Врз основа на членот 71, став 1 од Уставот на Република С. 

Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на 

Република Македонија, поднесуваме Предлог на закон за дополнување на 

Изборниот законик, по скратена постапка. 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                ПРАТЕНИЦИ: 

 

 

 

Димитар Апасиев ______________________ 

Борислав Крмов _______________________ 
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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 

 

Политичкиот плурализам и слободните непосредни и демократски 

избори се темелна вредност на уставниот поредок на Републиката.Секој 

полнолетен граѓанин, согласно Уставот, има активно и пасивно избирачко 

право, право да учествува во вршењето на јавни функции.  На граѓанинот му 

се гарантира слободата на мисла и јавно изразување на  својата мисла. Секој 

граѓанин слободно пристапува кон информации, ги прима информациите и 

истите има можност да ги пренесе. Сите граѓани, согласно Уставот, имаат 

еднакви слободи и права без оглед на нивните индивидуални 

карактеристики. 

Со Изборниот законик се уредува правото на медиумско преставување 

во периодот на изборна кампања, кое може да се  организира преку повеќето 

облици на медиумско претставување, меѓу кои и користење на рекламни 

паноа и билборди, на кои ќе ги изнесат своите ставови, програми, активности 

и друго.  

Изборниот законик определува право на закуп на рекламни паноа и 

билборди  на политички партии на недискриминирачки и транспарентен 

начин, согласно законски утврдени критериуми. Општините ги 

распределуваат локациите согласно критериумите по пат на ждрепка и во 

постапка во која изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп. 

Оваа обврска за објавување на цените за закуп за  општините во Република 

Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните 

паноа и билборди е уредена во ставот (3) од членот 78-а од Законот. 

Цената за закуп согласно постојното законско решение е  

загарантирана и пазарна [!?], односно не смее да биде поголема од 

просечната цена за закуп пресметана во последните пет изминати изборни 

циклуси и не смее да се менува за време на изборниот процес. 

Облиците на бесплатно политичко претставување и на платено 

политичко рекламирање на ТВ и радио, преку кои учесниците во изборната 

кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати 

преставува директен пристап до избирачите кој се користи од страна на  

политичките партии, коалициите, групите избирачи и нивните претставници. 

Преставувањето и промовирањето на политичките партии, 

парламентарните партии кои немаат пратенички групи во Собранието, 

вонпарламентарните партии и независни кандидати, согласно Изборниот 

законик, е дозволено како политичко рекламирање и истото може да биде  

преставувано односно промовирано на повеќе од  50% од вкупниот број на 
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билборди и паноа  на територијата на определена општина, градот Скопје, 

односно на територијата на кое стопанисува определено правно лице. 

Законски загарантираната цена за закуп е повисока од предложената 

со ова законско решение и како таква остава законски простор за неможност 

односно на сите учесници во изборниот процес да имаат соодветно 

преставување, односно политичко рекламирање. 

Со намалување на оваа цена правните лица за т.н. аутдор-маркетинг 

ќе  изразат општествената одговорност и повторно ќе им се овозможи 

гарантиран приход. Колку за споредба, само во последните два изборни 

циклуса, за кампања од 20 дена, овие компании се стекнале со милионски 

екстрапрофити, колку што прават за година или две од своето работење: на 

пример – на Парламентарните избори 2020, девет компании инкасирале 

околу 600.000 ЕУР, а пак за Локалните избори 2021 – само шест компании 

инкасирале неверојатни 815.000 ЕУР. Ова, дотолку повеќе, што „нивните“ 

билборди се поставени на јавни, а не на приватни места во општините и во 

градот Скопје. 

Од овие разумно аргументирани причини се предлага донесувањето на 

овој Предлог на закон. 

 

 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

 

Предложеното дополнување на Изборниот законик се заснова на 

истите цели и начела на кои се темели Изборниот законик. 

 

 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 

ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

  

Предлогот на закон за дополнување на Изборниот законик не 

предизвикува фискални импликации врз Републичкиот буџет. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 

ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 

 Предлог-законот не предизвикува фискални импликации врз 

Републичкиот буџет.  

 



5 

 

V.  СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 

  

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република 

Македонија, бидејќи не се работи за обемен и сложен закон, се предлага овој 

закон да се разгледа по скратена постапка. 
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН  

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК 

 

 

Член 1 

Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ 

број 40/2006 и 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, 74/21 и 215/21), во член 78-а, став (3), 

во втората реченица, по зборовите: „поголема од“  се додаваат зборовите: 

„една третина од“. 

 

Член 2  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

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

 

  

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 

ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 

 

 Предлог на законот за дополнување на Изборниот законик  содржи 2 

члена. 

 Со членот 1 се намалува износот на цената за закупнина на  

рекламните паноа и билборди.    

  Со членот 2 се уредува влегувањето во сила на законот. 

 

 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ 

 

 Предложените законски решенија меѓусебно се поврзани и чинат една 

правна целина. 

   

 

 III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 

РЕШЕНИЈА 

 

 Решенијата предвидени во овој  Предлог на закон ќе создадат правна 

основа за разумно намалување на цената за закупнина на рекламните паноа 

и билборди и со истиот  преку   законската   можност за пониска цена  поголем 

број од  учесници во изборниот процес ќе можат  да се преставуват односно 

политички да се  рекламират и истовремено  со намалување цената 

општините, општините во градот Скопје и правните лица ќе  ја изразат 

општествената одговорност и ќе овозможат гарантиран приход. 
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ  

ОД ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК КОИ ШТО СЕ ДОПОЛНУВААТ 

( И З В О Д ) 

 

 

Рекламни паноа и билборди 

Член 78-а 

 (1) Дозволено е политичко рекламирање на рекламните паноа и 

билборди. 

 (2) Максималниот број на рекламни паноа и билборди од ставот (1) на 

овој член кои може да се користат за политичко рекламирање изнесува 50% 

од вкупниот број на територијата на определена општина, градот Скопје, 

односно на територијата на кое определено правно лице стопанисува со 

истите. 

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

лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок 

од пет дена од денот на распишување на изборите јавно да ги објават 

локациите и цените за закуп на рекламните паноа и билборди. Цената не 

смее да се менува за време на изборниот процес и истата не смее да биде 

поголема од просечната цена за закуп пресметана во последните пет 

изминати изборни циклуси. 

 (4) Политичките партии имаат право на закуп за политичко 

рекламирање на рекламните паноа и билборди на транспарентен и 

недискриминаторски начин согласно со следните критериуми: 

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

партии од позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието 

на Република Македонија освоиле најмногу гласови; 

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

партии во опозиција кои на последните избори за пратеници во Собранието 

на Република Македонија освоиле најмногу гласови; 

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

немаат пратенички групи во Собранието на Република Македонија и 

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

независни кандидати во Република Македонија. 

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

лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни 

локациите кои се нудат за политичко рекламирање да ги распоредат 

согласно со критериумите од ставот (4) на овој член по пат на ждрепка. 

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

изборна комисија на Република Македонија. 
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 (7) Доколку некоја политичка партија, коалиција или независен 

кандидат не го искористи вкупниот процент за закуп на рекламни паноа и 

билборди или извлечените локации, останатите политички партии и 

независни кандидати имаат право на закуп на истите. 

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

се должни да поднесат извештај за доделените локации за секој учесник во 

изборната кампања, средствата кои се побаруваат од секој учесник како и 

средствата кои се наплатени. 

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

по денот на завршување на изборната кампања. 

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

изборна комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за 

спречување на корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет 

страници. 

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

пропишан од министерот за финансии. 


