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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.196 од 10.11.2015 година)
Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 37/1996,
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13 и 14/14“), членот 4 се
менува и гласи:
„(1) Избор на претседател на Републиката се врши на територијата на Република
Мaкедонија и во дипломатско-конзуларните претставништва на Република
Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка и во Австралија и Азија,
како една изборна единица според мнозинскиот модел.
(2) Во Собранието на Република Македонија се избираат од 120 до 123 пратеници, од
кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што
територијата на Република Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени
со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и 3 пратеници се избираат
според пропорционалниот модел во една изборна единица која ги опфаќа Европа,
Африка, Северна и Јужна Америка, Австралија и Азија.
(3) Првиот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и
Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за
пратеници освоила најмалку онолкав број на гласови со кои што е избран пратеник со
најмал број на гласови во изборните единици во Република Македонија на последните
парламентарни избори во Република Македонија.
(4) Вториот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и
Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за
пратеници освоила двојно поголем број на гласови од бројот на гласови со кои што е
избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Република
Македонија на последните парламентарни избори во Република Македонија.
(5) Третиот пратеник во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и
Јужна Америка, Австралија и Азија е избран доколку листата на кандидати за
пратеници освоила тројно поголем број на гласови од бројот на гласови со кои што е
избран пратеник со најмал број на гласови во изборните единици во Република
Македонија на последните парламентарни избори во Република Македонија.
(6) Доколку во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна
Америка, Австралија и Азија, ниту една од листите на пратеници не го добила
потребниот број на гласови утврден во ставот (3) на овој член, не се избира ниту еден
пратеник.
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(7) Во изборните единици во Република Македонија бројот на избирачите може да
отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во однос на просечниот број на избирачи
во изборната единица.
(8) Изборот на членови на советите се врши на подрачјето на општината, односно
градот Скопје според пропорционалниот модел.
(9) Изборот за градоначалник се врши на подрачјето на општината, односно градот
Скопје според мнозинскиот модел.“
Член 2
Во членот 8-а став (1) по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на
работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се ставаат во
мирување, освен во случаи на итни и неодложни работи.“
Член 3
По членот 8-а се додаваат два нови члена 8-б и 8-в, кои гласат:
„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.
Член 8-в
(1) Од денот на донесување на одлуката за распишување на избори, политичките
партии учесници во изборниот процес, потпишуваат Кодекс за фер и демократски
избори.
(2) Со Кодексот од ставот (1) учесниците во изборниот процес недвосмислено се
обврзуваат дека нема да вршат никаков притисок или обид за притисок врз
вработените во јавната и државната администрација, во други институции или
установи финансирани од Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините и
градот Скопје, како и во трговски друштва и претпријатија со државен капитал.
(3) Со Кодексот од ставот (1) учесниците во изборниот процес, исто така,
недвосмислено се обврзуваат дека ниедно вработено лице или граѓанин нема да биде
предмет на било каква закана по однос на своето вработување и социјална сигурност
како резултат на нивното поддржување или неподдржување на која било политичка
партија или кандидат.“
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Член 4
Во членот 23 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен
ако не е поинаку предвидено со овој Законик.“.
Член 5
Насловот на членот 26 и членот 26 се менуваат и гласат:
„8.1. Состав и финансирање на Државната изборна комисија
Член 26
(1) Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и седум
членови.
(2) Претседателот и потпретседателот се членови на Државната изборна комисија.
(3) Членовите на Државната изборна комисија функцијата ја вршат професионално, со
право на повторен избор.
(4) Собранието на Република Македонија избира нов состав на Државната изборна
комисија за време од пет години, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот на
постојниот состав.
(5) Државната изборна комисија има генерален секретар.
(6) Државната изборна комисија има својство на правно лице.
(7) Државната изборна комисија, во рок од 30 дена од изборот на нов состав, донесува
план за работа и истиот го доставува до Собранието на Република Македонија на
информирање и до Владата на Република Македонија за имплементација.
(8) Државната изборна комисија има посебна буџетска сметка во рамките на
единствената трезорска сметка и самостојно располага со своите средства.
(9) Буџетот на Државната изборна комисија се обезбедува од Буџетот на Република
Македонија.
(10) По правило, седницата на Државната изборна комисија ја свикува и со неа
раководи претседателот на Државната изборна комисија.
(11) 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.
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(12) 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.“
Член 6
Членот 27 се менува и гласи:
„(1) За членови на Државната изборна комисија предложени од страна на политичките
партии 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 е дипломиран правник со најмалку пет години работно искуство;
- да не е член на орган на политичка партија.
(2) За членови на Државната изборна комисија кои не се избираат по предлог на
политичките партии, 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 пет години работно искуство;
- да не е член на орган на политичка партија во последните две години;
- не бил и не е носител или кандидат за носител на јавна функција во државната и
локалната власт;
- не е јавен подржувач на политиките на власта или опозицијата;
- има стручни познавања и искуства во областа на изборите и изборните процеси.
(3) Собранието го огласува изборот на претседателот 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".
(4) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието подготвува
предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието.
(5) Од кандидатите на предлог листата за членови на Државната изборна комисија,
тројца членови предлагаат политичките партии во опозиција и тоа, политичката
партија во опозиција со најголем број пратеници во Собранието предлага двајца
членови, а политичката партија во опозиција со втор најголем број на пратеници во
Собранието предлага еден член на Државната изборна комисија. Партиите на власт
предлагаат тројца членови на Државната изборна комисија, и тоа политичката партија
на власт со најголем број пратеници во Собранието предлага двајца членови, а
политичката партија на власт со втор најголем број на пратеници во Собранието
предлага еден член на Државната изборна комисија. Тројцата членови на Државната
изборна комисија од ставот (2) на овој член се избираат на заеднички предлог на
партиите од власта и опозицијата од редот на пријавените кандидати.
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(6) Членовите на Државната изборна комисија ги избира Собранието со двотретинско
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.
(7) Собранието на Република Македонија ги избира претседателот и потпретседателот
од редот на членовите избрани согласно со ставот (2) на овој член.
(8) Претседателот или потпретседателот на Државната изборна комисија е од редот на
припадниците на најголемата немнозинска заедница.
(9) На членовите на Државната изборна комисија од денот на изборот, работниот
однос им мирува.“
Член 7
Во членот 28 став (1) се менува и гласи:
„(1) Функцијата на членовите на Државната изборна комисија им престанува пред
истекот на мандатот:
- ако престане еден од условите утврдени во членот 27 став (1) и став (2) на овој
законик,
- 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.“
Член 8
Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и гласат:
„Рок за предлагање на членови на Државната изборна комисија
Член 29
(1) Претседателот на Собранието ги известува политичките партии на власт и во
опозиција, во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, да му достават
предлог за членови на Државната изборна комисија согласно со членот 27 ставови (4)
и (5) од овој Законик.
(2) Ако политичките партии не ги утврдат и не ги достават имињата на кандидатите за
членовите на Државната изборна комисија во рокот определен во ставот (1) на овој
член, членовите на Државната изборна комисија ги предлага Комисијата за прашања
на изборите и именувањата на Собранието.“
Член 9
Членот 30 се менува и гласи:
„(1) Државната изборна комисија именува генерален секретар за време од пет години.
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(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.“
Член 10
Во членот 31 став (2) по точката 28 се додаваат 8 нови точки: 28-а, 28-б, 28-в, 28-г, 28-д,
28-ѓ, 28-е и 28-ж, кои гласат:
„28-а) воспоставува електронски систем за управување со предмети и приговори;
28-б) единствено е надлежна за водење на Избирачкиот список;
28-в) обезбедува електронски пристап до Избирачкиот список согласно со прописите
за заштита на лични податоци;
28-г) државната изборна комисија го објавува Избирачкиот список на својата веб
страница со следниве податоци име, презиме и адреса на избирачите. Секој граѓанин
има право да поднесе барање до Државната изборна комисија да не биде објавена
неговата адреса во Избирачкиот список од безбедносни причини;
28-д) еднаш месечно Државната изборна комисија го ажурира Избирачкиот список врз
основа на известувања за промени на податоци на граѓаните. На секои шест месеци
Државната изборна комисија јавно ги повикува граѓаните да извршат увид во своите
податоци и доколку сметаат дека е потребно, да побараат измена на истите;
28-ѓ) секој член на Државната изборна комисија, заради утврдување на недоследности
во податоците на Избирачкиот список и проверка на неговата веродостојност, има
право да побара од Државната изборна комисија да ја овласти правната служба да
изврши увид во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи за издавање на
биометриски исправи, како и во базите на податоци и евиденции на граѓани на други
државни органи и институции, во постапка утврдена со законски, односно подзаконски
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акт и во рок од пет работни дена да добие писмено известување од истата за
извршените проверки;
28-е) Државната изборна комисија усвојува Правилник за методологија за водење и
ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи,
вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени
теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка. Државната
изборна комисија го усвојува правилникот од точка 28-е по претходна согласност на
четирите најголеми политички партии во Собранието на Република Македонија;
28-ж) Државната изборна комисија усвојува Правилник за методологија за целосен
пристап, вршење промени и бришење на податоци во Избирачкиот список, како и
постапка за спроведување теренски проверки заради ажурирање на истиот.
Државната изборна комисија го усвојува правилникот од точка 28-ж по претходна
согласност на четирите најголеми политички партии во Собранието на Република
Македонија.“
По точката 34 се додаваат девет нови точки 34-а, 34-б, 34-в, 34-г, 34-д, 34-ѓ, 34-е, 34-ж и
34-з, кои гласат:
„34-а) Државната изборна комисија работи на седници ако на истите присуствуваат
мнозинство од вкупниот број на членови;
34-б) Државната изборна комисија донесува одлуки со мнозинство гласови од
вкупниот број на членови на комисијата. При одлучувањето членовите на Државната
изборна комисија ќе се изјаснат со „за“ или „против“. Не е дозволено изјаснување со
“воздржан” и во случај на такво изјаснување, таквиот глас ќе се смета како
изјаснување “против”;
34-в) одлука на Државната изборна комисија се смета за донесена доколку за истата
гласале мнозинството од вкупниот број на членови на комисијата, oсвен во случајот
определен во точките 34-г и 34-ѓ на овој член;
34-г) во случај кога предлог-одлуката се однесува на интереси на немнозинска
заедница, пред ставање на предлог-одлуката на гласање, кој било член на Државната
изборна комисија кој припаѓа на немнозинската заедница има право да побара
Државната изборна комисија да одлучува по таквата предлог-одлука со консензус;
34-д) во случајот предвиден со точка 34-г на овој член, предлог-одлуката ќе биде
доставена на повторно разгледување до правната служба и од истата ќе биде
побарана стручно мислење и препорака;
34-ѓ) членот на Државната изборна комисија од точка 34-г на овој член и членот
односно членовите на Државната изборна комисија кои што имаат спротивставено
мислење ќе се советуваат со правната служба во рок од еден работен ден од
поднесувањето на барањето од точка 34-г на овој член. Овие членови на Државната
изборна комисија, во рок од два работни дена, ќе предложат дополнета и
образложена одлука. За да се смета за донесена, поднесената предлог-одлука мора да
биде изгласана со консензус од страна на Државната изборна комисија;
34-е) доколку во рок од два работни дена, во смисла на точката 34-ѓ), не биде
постигнат консензус по однос на предлог-одлуката и не биде донесена одлука со
консензус од страна на Државната изборна комисија, се смета дека одлуката не е
донесена и против истата е дозволена тужба пред Управниот суд;
34-ж) против одлуката на Управниот суд, само во случај на точките 34-г), 34-ѓ) и 34-е) е
дозволена право на жалба пред Вишиот управен суд. Вишиот управен суд по
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поднесената жалба одлучува во роковите утврдени со овој Законик во рамките на кои
одлучува Управниот суд;
34-з) на начинот и постапката на одлучување предвидени во точката 34-ѓ) на овој член
не се применуваат роковите предвидени во членовите од 147 до 149 од овој Законик.“
Во точката 40 пред зборот „формира“ се додаваат зборовите: „избира и“.
Точката 42 се менува и гласи:
„ги сумира и утврдува резултатите од гласањето за листата на кандидат за избор на
тројца пратеници од изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и
Јужна Америка, Австралија и Азија.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„Седниците на Државната изборна комисија се јавни.“
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Државната изборна комисија покренува иницијатива за дисциплинска постапка,
поднесува барање за поведување прекршочна постапка, или поднесува кривична
пријава до надлежниот орган, при постоење на основи на сомнение дека е сторена
повреда на одредбите на овој Законик.“
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).
Член 11
Членот 38-а се менува и гласи:
„(1) Гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии го спроведува избирачки
одбор составен од претседател и четири члена.
(2) Изборот на членови на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните
канцеларии го врши Државната изборна комисија.
(3) Претседателот и членовите имаат заменици.
(4) Претседателот и заменикот на претседателот се избираат од редот на дипломатите,
вработени во соодветното ДКП, односно конзуларните канцеларии, по случаен избор
за време од четири години.
(5) Доколку во соодветното ДКП, односно конзуларните канцеларии нема доволно
вработени лица кои можат да бидат избрани за претседател и заменик на
претседателот, заменик претседателот се избира на предлог на политичките партии од
власта и опозицијата по пат на ждрепка.
(6) Членовите и нивните заменици се избираат на предлог на политичките партии од
власта и опозицијата од редот на државјани на Република Македонија со постојано
живеалиште во државата во која се спроведува гласањето или државјанин на
Република Македонија со постојано живеалиште во Република Македонија. Членовите
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и нивните заменици во избирачкиот одбор се избираат од редот на државјани на
Република Македонија со постојано живеалиште во Република Македонија, доколку
политичката партија од власт или опозиција во роковите утврдени со овој Законик не
може да предложи членови и нивни заменици од редот на државјани на Република
Македонија со постојано живеалиште во државата во која се спроведува гласањето, за
време од четири години.
(7) Два члена на избирачкиот одбор и нивните заменици се именуваат на предлог на
политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу
гласови.
(8) Два члена на избирачкиот одбор и нивните заменици се именуваат на предлог на
политичките партии во опозиција кои на последните избори за пратеници освоиле
најмногу гласови.“
Член 12
Во членот 41 ставови (1), (2) и (11) се менуваат и гласат:
„(1) Избирачкиот список го води Државната изборна комисија и е единствено
надлежна за неговото ажурирање.
(2) Избирачкиот список се води според Регистарот на државјаните 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.
(11) Средствата за ажурирање и изготвување на Избирачкиот список се обезбедуваат
од Буџетот на Државната изборна комисија согласно членот 26 ставови (7), (8) и (9).“
Член 13
Членот 42 се менува и гласи:
„(1) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во
Избирачкиот список по службена должност врз основа на податоци од матичните
книги, евиденцијата за живеалиште и за државјанството на Република Македонија,
други службени евиденции и со непосредно проверување.
(2) Државната изборна комисија врши запишување, дополнување и бришење во
Избирачкиот список и по барање на граѓани, а врз основа на усвоениот Правилник за
методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоци во
Избирачкиот список.
(3) Државната изборна комисија врши бришење во Избирачкиот список на починато
лице или лице кое по било кој основ го загубило избирачкото право по барање на
политичка партија со доставување на податоци за починатото лице или кое по било кој
основ го загубило избирачкото право, врз основа на претходна проверка во
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податоците од матичните книги, евиденцијата на живеалиште и за државјанство на
Република Македонија, други службени евиденции и со непосредно проверување,
согласно со усвоениот Правилник за методологија за целосен пристап, вршење
промени и бришење на податоци во Избирачкиот список.
(4) Запишувањето на државјаните на Република Македонија кои се на привремена
работа или престој во странство се врши и врз основа на доставена пријава во ДКП,
односно конзуларните канцеларии.“
Член 14
Во членот 43 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Согласно со ставот (3) 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.“
Член 15
Во членот 45 ставови (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(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), 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.“
Член 16
Во членот 48 став (4) по зборот „документација“ се додаваат зборовите: „и согласно со
Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на
податоци во Избирачкиот список“.
Член 17
Во членот 49-а став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:
„согласно со Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и
бришење на податоци во Избирачкиот список.“
Член 18
Членот 50-а се менува и гласи:
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„(1) Државната изборна комисија веднаш, а најдоцна два дена од денот на
распишувањето на изборите до Министерството за надворешни работи, доставува
известување за објавување на јавен повик за распишување на изборите.
Министерството за надворешни работи го објавува јавниот повик на својата веб
страница во рок од еден ден.
(2) Министерството за надворешни работи веднаш, а најдоцна во рок од три дена од
денот на добивањето на известувањето од ставот (1) на овој член е должно да го
достави до ДКП, односно конзуларните канцеларии заради објавување на нивната веб
страница во рок не подолг од три дена.
(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се објавува на македонски јазик и
неговото кирилско писмо, на јазиците и писмата на заедниците наведени во
преамбулата на Уставот на Република Македонија и на службениот јазик на
соодветната земја на веб страницата на ДКП, односно конзуларните канцеларии.
(4) Известувањето од ставот (1) на овој член содржи податоци за видот на изборите за
кои се гласа, повик за јавен увид во избирачкиот список и за пријавување за гласање,
денот на започнувањето и завршувањето на пријавувањето за гласање, потребните
документи, како и појаснување кој може да гласа и каде ќе се спроведува гласањето.
(5) Јавниот повик во рокот утврден во ставот (1) на овој член се објавува и на веб
страницата на Државната изборна комисија.
(6) Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните
изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на Република
Македонија кои се на привремена работа или престој во странство го поднесуваат по
електронска пошта до Државната изборна комисија.
(7) Во посебните изводи од Избирачкиот список се запишуваат државјаните на
Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство со
пријавено последно живеалиште во Република Македонија и кои поднеле пријава за
гласање за претстојните избори до Државната изборна комисија.
(8) Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид
државјаните на Република Македонија од ставот (7) на овој член можат да достават
пријава своерачно потпишана или испратена по електронска пошта со која се
пријавуваат за гласање на претстојните избори.
(9) На изборите за избор на претседател и пратеници можат да гласаат државјаните на
Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство кои
доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од Избирачкиот
список.
(10) Пријавата од ставот (8) на овој член, ДКП, односно конзуларните канцеларии
веднаш, а најдоцна во рок од два дена по завршувањето на јавниот увид ги доставува
по електронска пошта до Министерството за надворешни работи, а Министерството за
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надворешни работи веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот на
истите ги доставува до Државната изборна комисија.“
Член 19
Во членот 51 ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и гласат:
„(1) Државната изборна комисија по барањата и пријавите на граѓаните од членовите
50 и 50-а од овој Законик е должен да одлучи со решение во рок од 24 часа од денот
на приемот на барањето и ако утврди дека барањето е основано, согласно со
Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на
податоци во Избирачкиот список, со решение ќе изврши запишување, дополнување
или бришење на податоците во Избирачкиот список и истото ќе му го достави по
електронски пат на граѓанинот. Во спротивно, ќе донесе решение со кое ќе го одбие
барањето и истото ќе му го достави по електронски пат на граѓанинот.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член, со кое се одбива барањето,
граѓанинот во рок од 24 часа од приемот на решението може да поднесе тужба до
Управниот суд по електронски пат.
(3) По тужба од ставот (2) на овој член Управниот суд решава во рок од 24 часа по
приемот на тужба и одлуката веднаш му ја доставува на тужителот по електронски
пат.“
Член 20
Во членот 63 став (3) се менува и гласи:
„Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидати за
претседател на Републиката, кандидати за пратеници, за членови на совет и кандидат
за градоначалник.“
Член 21
Во членот 64 став (5) се менува и гласи:
„Во поднесената листа на кандидати за пратеници од ставот (2) на овој член и за
членови на совет на општината и градот Скопје од ставот (3) на овој член, најмалку 40%
од кандидатите му припаѓаат на помалку застапениот пол и тоа на секои три места
најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол и дополнително уште
најмалку по едно место на секои десет места.“
Член 22
Во членот 67 став (9) се менува и гласи:
„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.“
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Член 23
Во членот 71 по ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:
„(10) Трансакциската сметка од ставот (1) на овој член се затвора во рок од три месеци
од денот на објавување на конечните изборни резултати.“
Член 24
Членот 74 се менува и гласи:
„(1) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од членовите 8-а и
чле 8-б од овој Законик, Државната комисија за спречување на корупција е должна на
јавна седница да ги испита наводите и да постапи по поднесениот приговор во рок не
подолг од пет дена од денот на поднесувањето на приговорот.
(2) Државната комисија за спречување на корупцијата одлучува по приговорите од
ставот (1) на овој член на јавна седница и своите одлуки во рок од 24 часа ги објавува
на својата веб страница. На седницата може да присуствува и подносителот на
приговорот.
(3) Против одлуката на Државната комисија за спречување на корупција од ставот (2)
на овој член подносителот на приговорот има право на тужба до Управниот суд во рок
од 24 часа од приемот на одлуката.
(4) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа од приемот на
тужбата.“
Член 25
По членот 74 се додава нов член 74-а, кој гласи:
„Член 74-а
(1) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите за финансирање на
изборната кампања од овој Законик, Државниот завод за ревизија е должен да ги
испита наводите и да одлучи по поднесениот приговор во рок од пет дена по
поднесувањето на приговорот.
(2) За секој поднесен приговор согласно со ставот (1) на овој член, Државниот завод за
ревизија во рок од 24 часа ќе ги извести Државната изборна комисија и Државната
комисија за спречување на корупцијата.
(3) Против одлуката на Државниот завод за ревизија од став (1) на овој член
подносителот на приговорот има право на тужба до Управниот суд во рок од 24 часа
од приемот на приговорот.
(4) Управниот суд е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по приемот на
тужбата.“
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Член 26
Во членот 75 став (1) по зборот „друштва“ се додаваат зборовите: „и електронските
медиуми (интернет порталите)“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет
порталите), како и нивните поврзани лица не смеат на било каков начин да
финансираат или да даваат донации на политичките партии. Како поврзани лица се
сметаат лицата дефинирани во членот 36 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.“
Член 27
Членот 75-б се менува и гласи:
„Известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините
и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на
правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во
програмите на радиодифузерите и на Програмскиoт сервис наменет за емитување на
активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на
распишување на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на
изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект.“
Член 28
Во членот 75-д став (4) по зборовите: „печатените медиуми“ се додаваат зборовите: „и
електронските медиуми (интернет порталите)“.
Член 29
Членот 75-ѓ 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 18 минути
дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво
наменети за платено политичко рекламирање, од кои за политичките партии на власт
можат да одвојат најмногу осум минути, за политичките партии во опозиција кои се
застапени во Собранието на Република Македонија можат да одвојат најмногу осум
минути, за политичките партии во Собранието на Република Македонија кои немаат
пратеничка група можат да одвојат една минута, а за политичките партии кои не се
застапени во Собранието на Република Македонија 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 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 и ќе
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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.
(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) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот на изборната кампања.
(7) Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет
порталите) се должни постојните ценовници за платено политичко рекламирање да ги
применуваат и за време на изборната кампања и притоа цената по секунда за платено
политичко рекламирање да не ја надминува просечната цена на рекламирање
пресметана во последните три месеци пред денот на распишување на изборите.
(8) 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.“
Член 30
Во членот 76 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Радиодифузерите не смеат да емитуваат бесплатно политичко претставување во
своите програми од денот на распишување на изборите до нивното завршување.“
Член 31
Членот 76-а се менува и гласи:
„(1) Јавниот радиодифузен сервис е должен, без надоместок, во соработка со
Државната изборна комисија, да ги информира граѓаните за начинот и техниката на
гласање и да емитува други информации поврзани со изборниот процес.
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(2) За време на изборната кампања Јавниот радиодифузен сервис е должен да
обезбеди рамноправен пристап во информативната програма при што 30% од времето
емитува за дневните настани од земјата и светот, 30% од времето за активностите на
политичките партии на власт, 30% од времето за активностите на политичките партии
во опозиција и 10% од времето за активностите на политичките партии кои не се
претставени во Собранието на Република Македонија.
(3) Времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии ќе
биде распределено согласно со принципите на избалансирано известување.
(4) Јавниот радиодифузен сервис е должен да обезбеди редовно информирање за
изборниот процес и за лицата со оштетен слух.
(5) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, Јавниот
радиодифузен сервис е должен да емитува бесплатно политичко претставување на
учесниците во изборниот процес во согласност со принципите за избалансирано
покривање на изборите утврдени во членот 75-а од овој Законик.
(6) Датумот и редоследот за емитување на бесплатно политичко претставување на
учесниците во изборната кампања се утврдува со ждрепка.
(7) Бесплатното политичко претставување на телевизиските програмски сервиси на
Јавниот радиодифузен сервис треба да се емитува во периодот од 16,00 до 23,00 часот.
(8) Програмскиoт сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на
Република Македонија во времетраење од по три часа ќе обезбеди бесплатно
политичко претставување на кампањите на политичките партии застапени во
Собранието на Република Македонија, како и еден час за бесплатно политичко
претставување на кампањите на подносителите на листи кои не се застапени во
Собранието на Република Македонија. Во однос на користењето на трите часа односно
на едниот час, учесниците во кампањата можат да одлучат да достават снимен
материјал од активности за спроведување на изборна кампања или своето време
може да го искористат и за директно обраќање од студио.
(9) Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено
како „бесплатно политичко претставување” во текот на целото времетраење на
емитувањето.
(10) Јавниот радиодифузен сервис во рок од 60 дена од денот на донесувањето на овој
Законик донесува Правила за рамномерно политичко медиумско претставување, во
консултација со учесниците во изборниот процес и Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и истите ги објавува на својата веб страница.
(11) Од денот на распишување на изборите до изборниот молк Јавниот радиодифузен
сервис е должен да организира дебатни емисии, односно соочувања на најголемите
политички партии од власта и опозицијата, како и на останатите учесници во
изборниот процес.
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(12) Од денот на распишување на изборите до нивно завршување, во известувањето за
редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот
Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и на
други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања во програмите
на радиодифузерите не смее да биде во функција на изборно медиумско
претставувања на ниту еден политички субјект.“
Член 32
Во членот 76-в став (1) по зборот „радиодифузерите“ се додаваат зборовите: „и
електронски медиуми (интернет порталите)“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна од денот на
распишување на изборите да доставува седмични извештаи до Државната изборна
комисија, а за време на изборната кампања дневни извештаи и истите ги објавува на
веб страницата на Агенцијата.“
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „три дена“ се заменуваат со зборовите: „48
часа“, а по зборот „радиодифузерот“ се додаваат зборовите: „или електронскиот
медиум (интернет портал)“.
Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „три дена“ се заменуваат со зборовите: „48
часа“.
Во ставот (4) кој станува став (5) бројот „48“ се заменува со бројот „24“.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од 60
дена од денот на донесување на овој Законик да донесе Методологија за мониторинг
на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски
сервиси и електронските медиуми (интернет порталите) за време на изборните
процеси и истата ја објавува на својата веб страница.“
Член 33
Во членот 77 став (2) по зборот „медиумите“ се додаваат зборовите: „и електронските
медиуми (интернет порталите)“.
Член 34
По членот 78 се додава нов наслов и нов член 78-а, кој гласи:
„Рекламни паноа и билборди
Член 78-а
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(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) 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 партиите на власта;
- 40% од вкупниот број се достапни на партиите во опозицијата во Собранието на
Република Македонија;
- 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 во Република
Македонија.
(4) 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 три месеци пред денот на распишување на изборите.
(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 (3) на
овој член по пат на ждрепка.
(6) Ждрепката од ставот (5) на овој член ја спроведува Државната изборна комисија на
Република Македонија.
(7) Доколку некоја политичка партија или коалиција не го искористи вкупниот процент
за закуп на рекламни паноа и билборди или извлечените локации, останатите
политички партии имаат право на закуп на истите.“
Член 35
Во членот 83 став (2) во втората алинеја бројот „5.000“ се заменува со бројот „3.000“.
Во третата алинеја бројот „50.000“ се заменува со бројот „30.000“.
Член 36
Во членот 83-а став (5) се брише.
Член 37
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Во членот 84 бројот „180“ се заменува со бројот „110“.
Член 38
Во членот 84-б ставови (1), (2) и (3) по зборовите: „финансиски извештај“ се додаваат
зборовите: „со спецификација на трошоците“.
Во ставот (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и
податоци за донации примени од трето лице.“.
Во ставот (5) зборовите: „ставот (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„(7) Извештаите кои што политичките субјекти ги доставуваат согласно со ставот (6) се
должни да ги објават и на своите веб страници.“
Член 39
Во членот 85 став (1) се менува и гласи:
„Учесникот во изборната кампања е должен веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од
денот на затворање на трансакциска сметка од членот 71 став (10) да поднесе вкупен
финансиски извештај за изборната кампања.“
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:
„(8) Државниот завод за ревизија има право при спроведување на ревизијата на
финансискиот извештај на учесникот во изборната кампања да побара дополнителни
објаснувања и податоци со цел целосно утврдување на евентуални неправилности во
истиот.“
Ставот (8) станува став (9).
Член 40
Во членот 89 став (1) во алинеја 6 зборовите: „(Видливо мастило и перниче)“ се
заменуваат со зборовите: „(спреј и УВ ламба)“.
Се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- графитно перниче“.
Алинеите 8 и 9 се бришат.
Член 41
Во членот 108 ставови (2) и (6) се менуваат и гласат:
„(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.
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(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.“
Член 42
Членот 108-а се брише.
Член 43
Во членот 113-а став (2) алинеја 2 се менува и гласи:
„- Република Австрија-Виена, која ја покрива и Словачката Република;“.
Во алинејата 30 зборовите: „Обединети Арапски Емирати, Република Казахстан,“ се
бришат.
Во алинејата 37 сврзникот „и“ се заменува со точка запирка.
Во алинејата 38 точката се заменува со точка запирка и се додаваат три нови алинеи,
кои гласат:
„- Јапонија - Токио;
- Република Казахстан - Астана и
- Обединети Арапски Емирати - Абу Даби.“
Член 44
Членот 127-а се менува и гласи:
„(1) Државната изборна комисија ги сумира и ги утврдува вкупните резултати од
гласањето во изборната единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна
Америка, Австралија и Азија.
(2) Државната изборна комисија резултатите од гласањето ги утврдува врз основа на
записниците со сумираните резултати од ДКП, односно конзуларните канцеларии и
целокупниот изборен материјал.
(3) Државната изборна комисија резултатите ги утврдува, според бројот на вкупните
гласови што ги добиле листите на кандидати врз основа на сумираните резултати од
ДКП, односно конзуларните канцеларии во изборната единица.
(4) Утврдувањето на резултатите од изборите се врши со примена на Д’Хондт- овата
формула.
(5) По утврдувањето на вкупниот број дадени гласови за тој број на кандидати во
изборната единица (таканаречена избирачка маса), секоја листа одделно се дели со
низот делители 1, 2 и 3 се додека не се распределат според определениот принцип
сите пратенички места во изборната единица.
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(6) Количниците од делењето од ставот (5) на овој член се редат по големина при што
се релевантни онолку најголеми количници колку што се избираат пратеници во
изборната единица.
(7) Листата на кандидати добива толкав број на пратенички места колку што има
најголеми количници од бројот на количниците од ставот (6) на овој член.
(8) Ако во доделувањето на последното пратеничко место се јават два идентични
количника, мандатот се доделува со ждрепка.
(9) При распределбата на пратеничките места за избрани се сметаат онолку кандидати
колку што места добила листата.
(10) Од листата на кандидати се избрани кандидатите наведени во листата според
утврдениот редослед.“
Член 45
Во член 147 ставот (6) се менува и гласи:
„Доставувањето на приговори и тужби за гласање во странство не е дозволено да се
врши по редовна пошта, а се врши преку електронска пошта, лично или преку овластен
претставник.“
Во ставот (7) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен во случаи
определени со овој Законик.“
Член 46
Во членот 148 став (5) бројот „48“ се заменува со бројот „24“.
Член 47
Во членот 149 ставови (1) и (2) зборот „избирачкото“ се заменува со зборовите:
„личното избирачко право“.
Член 48
По членот 149 се додава нов член 149-а, кој гласи:
„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, 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
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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.“
Член 49
Во членот 150 ставови (1) и (2) се менуваат и гласат:
„(1) Управниот суд по тужбите од членовите 148, 149 и 149-а од овој Законик 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 48 часа по приемот на тужбата
и истата да ја објави на својата веб страница во рок од 24 часа. Објавените одлуки ќе го
содржат и начинот на гласање на секој судија поединечно.“
Член 50
Во членот 151 став (5) бројот „72“ се заменува со бројот „48“.
Член 51
Во членот 154 став (2) се брише.
Член 52
Во членот 174 ставот (2) се менува и гласи:
„Изборната единица за гласање во странство ја сочинуваат избирачките места,
односно ДКП, односно конзуларните канцеларии во рамките на изборната единица
каде што граѓаните го остваруваат избирачкото право согласно со овој Законик.“
Член 53
Во членот 175 став (1) во воведната реченица зборот „девет“ се заменува со зборот
„седум“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„За спроведувањето на гласањето за избор на тројца пратеници се утврдува една
изборна единица и тоа:
- Изборна единица број 7 за гласање на државјаните на Република Македонија кои се
на привремена работа или престој во Европа, Азија, Северна и Јужна Америка,
Австралија и Африка, со избирачките места, односно ДКП, односно конзуларните
канцеларии во тие земји.“
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Член 54
Во членот 178 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Обидот на кривичните дела од став (1) на овој член е казнив.“
Ставот (2) станува став (3).
Член 55
Членот 178-а се менува и гласи:
„За прекршоците предвидени во овој законик прекршочна постапка води и
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“
Член 56
Во членот 179 став (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на член на Влада, заменик министер и функционер кој раководи со орган
ако постапи спротивно на членот 8-а од овој Законик.
Во ставовите (2) и (3) зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до
3.000“.
Член 57
Членот 179-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако ги
употребат податоците од избирачкиот список за други цели, или ги користат на денот
на изборите за евидентирање на лицата кои гласаат (член 55 ставови (1) и (4)).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 58
Во членот 179-б став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „8.000“.
Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000“.
Во ставот (3) зборовите: „300 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 2.000“.
Во ставот (4) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000, а
зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (1)“.
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Член 59
Членот 180 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на
регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат доколку не се
придржуваат до членот 72 од овој Законик.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 60
Во членот 181 став (1) зборовите: „1.500 до 3.000“ се заменуваат со бројот „4.500“.
Алинејата 8 се менува и гласи:
„- јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно политичко претставување на
учесниците во изборниот процес и постапува спротивно на членот 76-а ставови (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11) и (12) од овој Законик.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот ќе му се изрече и на
одговорното лице на радиодифузерот за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 61
Во членот 181-а став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до 5.000“ се
заменуваат со бројот „8.000“, а по зборот „радиодифузерот“ се додаваат зборовите:
„печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите),“.
Во алинејата 2 зборовите: „и (3)“ се бришат.
Во алинејата 3 зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- ако на било каков начин финансираат или даваат донации на политичките партии
(член 75 став 4);“.
Алинејата 4 која станува алинеја 5 се менува и гласи:
„- постапат спротивно на членот 75-ѓ од овој законик.“
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
на службеното лице кое што одобрило користење средства од Буџетот на Република
Македонија или буџетите на општините и градот Скопје за платено рекламирање за
време за изборна кампања.“
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Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:
„(3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатените
медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) ќе му се изрече и на
одговорното лице на радиодифузерот, печатените медиуми и електронските медиуми
(интернет порталите) за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 62
Во членот 182 став (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет
портал), ако:“.
По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:
„- постојните ценовници за платено политичко рекламирање не ги применуваат и за
време на изборната кампања и притоа цената по секунда за платено политичко
рекламирање ако ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во
последните три месеци пред денот на распишување на изборите (член 75-ѓ став (6))“.
Во алинејата 7 која станува алинеја 8 зборовите: „став (6)“ се заменуваат со зборовите:
„став (7)“.
Алинејата 8 станува алинеја 9.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатениот медиум
и електронскиот медиум (интернет портал), ќе му се изрече и на одговорното лице на
радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), за
прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 63
Во членот 183 став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „8.000“.
По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:
„- емитува бесплатно политичко претставување во своите програми од денот на
распишување на изборите до нивното завршување (член 76, став 8).“
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот ќе му се изрече и на
одговорното лице на радиодифузерот за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 64
Во членот 183-а став (1) воведната реченица се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 4.500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет
портал), ако:“
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Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на радиодифузерот, печатениот медиум
и електронскиот медиум (интернет портал), ќе му се изрече и на одговорното лице на
радиодифузерот, печатениот медиум и електронскиот медиум (интернет портал), за
прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 65
Во членот 184 зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 3.000“,
а зборовите: „одговорното лице на“ се заменува со зборот „градоначалникот“.
По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:
„(2) Глоба во износ од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
на градоначалникот на општините во Република Македонија и градот Скопје, доколку
постапат спротивно на членот 78-а ставови (4) и (5) од овој Законик.
(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на
правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди, доколку постапат
спротивно на членот 78-а ставови (4) и (5) на овој Законик.
(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице ќе му се изрече и на
одговорното лице во правното лице од ставот (3) на овој член.“
Член 66
Членот 185 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
регистрирана политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако во рокот
утврден од членот 79 став (2) од овој законик не го отстрани сметот од плакатите.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата,
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 67
Во членот 186 зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 2.000“.
Член 68
Во членот 187 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до 5.000“ се
заменуваат со бројот „8.000“, а зборовите: „носител на независна листа од група
избирачи која“ се заменуваат со зборовите: „независен кандидат кој“.
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По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на
овој член.“
Член 69
Во членот 188 зборовите: „300 до 800“ се заменуваат со зборовите: „450 до 1.200“, а
зборовите: „одговорното лице“ се заменуваат со зборовите: „функционерот односно
раководното лице“.
Член 70
Членот 188-а се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако
непотрошените донации не ги вратат во предвидениот рок на давателите на
донацијата, сразмерно на донираниот износ, во случај на не поднесување односно не
потврдување на листата на кандидати (член 71 став 7).
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата,
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) на
овој член.
(3) Глоба во износ од 900 до 1.350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и
на лице кое имало намера да се кандидира за прекршокот од ставот (1) на овој член.“
Член 71
Во членот 189 ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 9.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за
прекршок на политичка партија, коалиција односно независен кандидат ако не
поднесат извештај за финансирање на изборната кампања од членот 85 од овој
законик, односно кога за финансирање на изборната кампања се користени средства
согласно со членот 83 од овој Законик.“
Во ставот (2) зборовите: „4.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „9.000“, а зборовите:
„носител на независна листа од група избирачи“ се заменуваат со зборовите:
„независен кандидат“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката партија, коалицијата,
односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице на политичката
партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од ставот (1) и (2)
на овој член.“
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Член 72
Во членот 189-а став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „8.000“.
Ставот (2) зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 3.000“.
Член 73
Во членот 190 став (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
Главниот државен ревизор, доколку постапи спротивно на одредбите на членот 74-а
ставови (1) и (2) од овој Законик.“
Во ставот (2) кој станува став (1) зборовите: „300 до 1.000“ се заменуваат со зборовите:
„450 до 1.500“.
Во ставот (3) кој станува став (2) зборовите: „200 до 500“ се заменуваат со зборовите:
„300 до 750“.
Член 74
Во членот 191 став (1) зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „750 до
2.250“.
Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „750 до 2.250“.
Член 75
За прекршоците предвидени во овој закон одмерувањето на глобата за правните лица
ќе се врши согласно со Законот за прекршоците.
Член 76
Во Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 14/14), членот 68 се брише.
Член 77
Во Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на
Република Македонија“ број 14/14), членот 69 се брише.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 78
(1) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24
април 2016 година, Собранието на Република Македонија во рок од пет дена од денот
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на влегувањето во сила на овој Законик, објавува јавен оглас за избор на членови на
Државната изборна комисија, согласно со одредбите од овој Законик.
(2) Во рок од 15 дена по објавувањето на огласот од ставот (1) на овој член,
Собранието на Република Македонија врши избор на Државната изборна комисија,
согласно со одредбите од овој Законик.
Член 79
Собранието на Република Македонија во смисла на членот 78 став (1) во рок не подолг
од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој Законик донесува одлука за
објавување на оглас за избор на претседателот и членовите на Државна изборна
комисија под услови и начин утврдени со овој Законик.
Член 80
Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24
април 2016 година, Правилникот за методологија за водење и ажурирање на
Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки
на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други
соодветни признати методи на проверка од членот 31 став (2) точка 28-е) и
Правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на
податоци во Избирачкиот список, како и постапка за спроведување теренски проверки
заради ажурирање на истиот од членот 31 став (2) точка 28-ж) се усвојуваат од страна
на Државната изборна комисија, по претходна согласност на четирите најголеми
политички партии во Собранието на Република Македонија во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој Законик.
Член 81
Податокот во избирачкиот список „лична фотографија“ како дел од податоците кои ги
содржи избирачкиот список од членот 45 ставови (1) и (2) од овој Законик, ќе биде
содржан во избирачкиот список доколку со Правилникот за методологија за водење и
ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи,
вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени
теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка од членот 31 став
(2) точка 28-е) и член 79 од овој закон биде утврдено дека постојат технички услови за
внесување на тој податок како дел од содржината на избирачкиот список.
Член 82
(1) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24
април 2016 година, забрането е платено политичко рекламирање кај
радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет
порталите) во периодот од 20 декември 2015 година до денот на почетокот на изборна
кампања за предвремените парламентарни избори во 2016 година.
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(2) Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24
април 2016 година, дозволено е политичко рекламирање на рекламните паноа и
билборди заклучно со 20 декември 2015 година, како и за време на изборната
кампања.
Член 83
Од денот на влегувањето во сила на овој Законик до денот на одржување на
предвремените изборите за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година,
радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет
порталите) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од
Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на
сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни овластувања.
Член 84
Подзаконските акти утврдени со овој закон, Државната изборна комисија ги донесува
во рок 30 дена од денот на донесување на одлуката на Собранието на Република
Македонија за избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна
комисија.
Член 85
Државната изборна комисија до првите следни редовни парламентарни избори треба
да изготви и до Собранието на Република Македонија на разгледување да достави
извештај за можноста и план за воведување на систем за идентификација на гласачи со
отпечаток на прсти.
Член 86
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Изборниот законик.
Член 87
Овој Законик влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија“
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