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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 

2016 година.
 

Бр. 08-3434/1  Претседател
28 јули 2016 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1
Во Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 40/2006, 

136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 
196/15, 35/16, 97/16, 99/16 и 136/16), во членот 181 став (1) бројот „4.500“ се заменуваат со 
бројот „2.250“.

Член 2
Во членот 181-а став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

Член 3
Во членот 182 став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

Член 4
Во членот 183 став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.

Член 5
Во членот 183-а став (1) бројот „4.500“ се заменува со бројот „2.250“.

Член 6
Во членот 189-а став (1) бројот „8.000“ се заменува со бројот „4.000“.
Во ставот (2) зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 1.500“.
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Член 7
По членот 196-б се додаваат десет нови членови 196-в, 196-г, 196-д, 196-ѓ, 196-е, 196-ж, 

196-з, 196-ѕ, 196-и и 196-ј, кои гласат:

„Член 196-в
Правилата за медиумско претставување од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 76-

в и 76-г од Изборниот законик се применуваат 100 дена пред денот на одржување на 
предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се 
одржат во 2016 година.

Член 196-г
Во рамките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се формира 

Привремена комисија за следење на медиумско претставување (во натамошниот текст: 
Привремена комисија) која врши мониторинг на спроведување на одредбите од членовите 
75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г и 77 од овој законик. 

Член 196-д
(1) Привремената комисија е составена од пет члена, од кои четири члена ги 

определуваат двете политички партии во опозиција со најголем број пратеници и двете 
политички партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република 
Македонија, по претходна консултација со релевантните професионални организации, 
од кои најмалку еден член е од редот на припадниците на најголемата немнозинска 
заедница во Република Македонија, во рок од седум дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон.

(2) Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги именува 
четирите члена на Привремената комисија, веднаш а најдоцна во рок од еден ден од денот 
кога биле определени. 

(3) Петтиот член на Привремената комисија, директорот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги го именува по претходен предлог усвоен со консензус 
од четирите члена од ставот (2) на овој член, во рок од 15 дена од нивното именување. 

(4) Мандатот на Привремената комисија трае до завршувањето изборниот процес на 
предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се 
одржат во 2016 година. 

Член 196-ѓ
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги постапува по предлозите на Привремената 

Комисија и поведува постапка согласно со Изборниот законик.

Член 196-е
(1) Привремената комисија веднаш ги добива извештаите за следење на изборното 

медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите и електронски 
медиуми (интернет портали) во Република Македонија од Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

(2) Оценките за балансирано претставување од страна на радиодифузерите, односно 
Јавниот радиодифузен сррвис, трговските радиодифузни друштва и електронските 
медиуми (интернет портали) оваа Привремена комисија ги дава за период не покус од 
седум дена.
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Член 196-ж
(1) Просторните, технички и финансиски услови за работа на Привремената комисија 

ги обезбедува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
(2) Членовите на Привремената комисија имаат право на месечен надоместок за својата 

работа во висина од три и пол просечни месечни плати во Република Македонија според 
последните податоци објавени од Државниот завод за статистика.   

Член 196-з
Во рок од 30 дена од денот на донесувањето на овој закон, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги ќе ја измени Методологијата од членот 76-в став (8) од 
Изборниот законик во делот на примена на одредбите на овој закон.

Член 196-ѕ
(1) Ниту еден медиум или новинар не може да биде санкциониран за изразување на 

мислење.
(2) Изразувањето на мислење мора да биде издвоено од веста.
(3) Ниту еден медиум не може да биде затворен на предлог на Привремената комисија 

во постапка поведена согласно со нејзините надлежностите утврдени со овој закон. 

Член 196-и
(1) За прекршувањата на одредбите на Изборниот законик за кои се утврдени глоби во 

членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а, доколку прекршокот е сторен за прв пат 
судот ќе изрече прекршочна санкција опомена. 

(2) Доколку прекршокот се повтори, судот ќе изрече глоба во износ утврден во 
членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а од законот. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член не се применува членот 75 од 
Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на 
Република Македонија“ број 196/15).

 
Член 196-j

(1) На предлог на политичката партија во опозиција со најголем број пратеници во 
Собранието на Република Македонија, а по претходна консултација со двете политички 
партии на власт со најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија и 
политичката партија  во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранието на 
Република Македонија, од редот на експертите од областа се назначува уредник на 
информативната програма на Јавниот радиодифузен сервис.

(2) Уредникот од ставот (1) на овој член ја презема функцијата 100 дена пред денот на 
одржување на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република 
Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година.“.

Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“ а ќе се применува до денот на завршувањето на изборниот процес на 
предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се 
одржат во 2016 година. 


