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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

У К А З
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 23 

јануари  2014 година.
  

    Бр. 07 – 429/1                                                                                          Претседател
23 јануари 2014 година                                                                   на Република Македонија,                      

   Скопје                                                                                              Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

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

136/2008, 148/2008, 155/2008, 63/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), во членот 2 по 
точката 20 се додаваат осум  нови точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28, кои гласат:

“21. “Изборен процес“ е времето од донесувањето на актот за распишување на изборите 
до објавувањето на конечните резултати од одржаните избори, на ниво на општина, градот 
Скопје, односно изборната единица каде што се врши изборот; 

22. “Облици на изборно медиумско претставување“ се дневно-информативните емисии, 
програмите што им овозможуваат директен пристап на учесниците во изборната кампања 
до избирачите, и посебните информативни емисии; 

23. “Дневно-информативни емисии“ се сите изданија на радио и на телевизиските вести 
и дневници; 

24. “Директен пристап до избирачите“ се облиците на бесплатно политичко 
претставување и на платено политичко рекламирање, преку кои учесниците во изборната 
кампања слободно ги промовираат своите програми, ставови и кандидати; 

25. “Бесплатно политичко претставување“ е директен пристап на учесниците во 
изборната кампања до избирачите, преку кој слободно и без паричен надоместок се 
промовираат изборните програми, ставови и кандидати; 

26. “Платено политичко рекламирање“ е директен пристап на учесниците во изборната 
кампања до избирачите, преку кој за паричен надоместок се промовираат изборните 
програми, ставови и кандидати. Видови на платено политичко рекламирање се огласи, 
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соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како 
химни на  учесниците во изборната кампања,  преноси или снимки од митинзи, средби и 
други настапи на учесниците во изборната кампања; 

27. “Посебни информативни програми“ се програми наменети за информирање на 
граѓаните за начинот и за техниката на гласањето и за остварувањето на избирачкото 
право и  информативно-политички програми жанровски реализирани како интервјуа, 
дебати или ТВ/радио соочувања: актуелно информативни програми,  актуелно 
информативни програми со документаристички пристап и  тематски специјализирани 
информативни програми и 

 28. “Изборно медиумско претставување“ е промовирање (непосредно или посредно) на 
ставови, програми, платформи, достигнувања, активности и друго на политички партии, 
коалиции, групи избирачи и нивни претставници.“

Член 2
Членот 8-а се менува и гласи:
“(1) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување 

на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на 
Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со 
резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на 
избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, 
односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје не може:

- да се располага со буџетски средства на Република Македонија, средства на буџетите 
на општините и градот Скопје, од јавни фондови и средства на јавни претпријатија и јавни 
установи или правни лица кои располагаат со државен капитал,

- да се започне изградба со средства од Буџетот или од јавни фондови или со средства 
на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови 
објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски 
игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и 
други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од Буџетот, 
односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната 
година и 

- да се вршат исплаќања на плати, пензии, социјална помош или други исплати и 
материјални надоместоци од буџетски средства или од средства на јавните фондови кои 
не се редовни месечни исплати, односно сите едногодишни трансфери и исплати или 
еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови ниту да се 
отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори.

(2) Во периодот од 20 дена пред започнувањето на изборна кампања па до 
завршувањето на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во 
Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија 
согласно со резултатите од изборите и до завршувањето на изборите за избор на 
градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на 
општините и градот Скопје не може: 

- да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати и
- да се одржуваат јавни настани по повод започнувањето на изградба или пуштање во 

употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни фондови, или со средства на 
јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал во 
инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта 
и други објекти или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти. 
Под забрана за одржување на  јавни настани не се подразбира особено давање на јавна 
изјава на носител на јавна функција или кандидат за носител на јавна функција  на митинг, 
интервју на медиум, дебата на медиум или одговор на новинарско прашање.
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(3) Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршувањето 
на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на 
Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со 
резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на 
избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, 
односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје, Министерството 
за финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални 
трошоци, да ги објавува јавно на интернет страница во посебна база за буџетски трошоци 
во изборен период.

(4) Министерството за финансии две недели по распишување на изборите поднесува 
предизборен финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и 
реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки во периодот од почетокот на 
фискалната година до денот на поднесувањето на извештајот кој се објавува на веб 
страницата на Министерството за финансии.“  

Член 3
Во  членот 11 ставот (1) се менува и гласи: 
„За дејствијата, актите, поднесоците и други списи во врска со спроведувањето на 

изборите, набавката на стоки, работи и услуги за потребите на изборниот процес, не се 
плаќа царина и данок.”

Член 4
Во членот 16 став (1) зборовите: “во втората половина во месец март“ се заменуваат со 

зборовите: “во првата половина во мај“.

Член 5
Во членот 18 став (1) се додава нова алинеја,  која гласи:
“- лице кое не ги исполнува посебните услови утврдени со овој закон,“.
Во ставот (2) алинеја 1 по зборовите: „Државната изборна комисија“ сврзникот „и“ се 

заменува со запирка, а по зборовите: „Државната комисија за спречување на корупција” се 
додаваат зборовите: „и вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги“.

Член 6
Во членот 19 став (2) зборовите: „чијашто функција нема карактер на професионален 

ангажман“ се заменуваат со зборовите:  „и изборната администрација“.
 

Член 7
Во членот 21 ставот (4) се менува и гласи:
“За спроведување на ставовите (1), (2) и (3) на овој член Државната изборна комисија 

со акт го утврдува составот на членовите на општинските изборни комисии, односно 
Изборната комисија на градот Скопје и избирачките одбори.“

Член 8
Во членот 22 став (4) зборот „седум“ се заменува со зборот „два“.

Член 9
Во членот 31 став (2) точка 13 по зборот “кандидати“ се додаваат зборовите: „и набавка 

на системот за идентификација на избирачот“.
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Во точката 25 по зборот “избори“ се додаваат зборовите: “во рок од 45 дена од денот на 
објавувањето на конечните резултати од изборите на ниво на општина, градот Скопје, 
односно изборна единица каде што се врши изборот“.

Во точката 27 по зборот “комисија“ се додаваат зборовите: “во рамките на која се 
организира и систематизира правна служба“.

Во точката 35 зборовите: „ако има најмалку два приговори за соодветното избирачко 
место“ се бришат.

Во точката 40 по кратенката „ДКП“ се додаваат зборовите: “и избирачки одбор за 
гласање на членовите на избирачките одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии“.

По точката 40 се додава нова точка 40-а, која гласи: 
“40-а) донесува Упатство за организирање на гласањето на членовите на избирачките 

одбори во ДКП, односно конзуларните канцеларии;“.
Во точката 43-б по зборот „страница“ се додаваат  зборовите: „во рок од 48 часа од 

денот на усвојувањето“.

Член 10
Во членот 38 став (4) по зборовите: “Претседателот на избирачкиот одбор и неговиот 

заменик“ се додаваат зборовите: “се избираат од редот на вработените во државната, 
јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје, со високо образование“, а по 
зборовите: “градот Скопје“ се додаваат зборовите: “со најмалку средно образование“. 

По ставот (7) се додава   нов став (8), кој гласи: 
„(8) Политичките партии од ставовите (5) и (6) на овој член за секои избори 

доставуваат нови предлози за членови на избирачки одбори и нивните заменици.“
Ставот (8) станува став (9).

Член 11
Членот 38-а се менува и гласи: 
„(1) Гласањето во ДКП го спроведува избирачки одбор составен од претседател и 

четири члена.
(2) Претседателот и членовите имаат заменици. 
(3) Претседателот се избираат од редот на дипломатите, вработени во соодветното 

ДКП, по случаен избор за време од четири години. 
(4) Заменикот на претседателот, два члена и нивните заменици се избираат од редот на 

вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје по 
случаен избор за време од четири години. 

(5) Другите членови и нивните заменици се избираат согласно со членот 38 од овој 
закон.“

Член 12
По членот 38-а се додава нов член 38-б, кој гласи: 
                                                       

„Член 38-б
За гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно 

конзуларните канцелари составот на избирачкиот одбор за гласање во ДИК  е идентичен 
со составот на избирачките одбори за гласање во Република Македонија кој се формира 
согласно со членот 38 од овој закон.“

Член 13
Во членот 43 став (3) зборот “двапати” се заменува со зборот “четирипати”, а по зборот 

„февруари“ се става запирка и се додаваат зборовите: “од 1 до 10 мај, од 1 до 10 септември 
и од 1 до 10 декември”, а зборовите: “и од 1 до 10 јули” се бришат.
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Член 14
Во членот 45 став (2) зборовите: “и ознака со ѕвездичка за лицата кои се на привремена 

работа или престој во странство,  a кои не доставиле пријава за гласање во ДКП“ се 
бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Граѓаните кои за време на изборите се наоѓаат  на привремена работа или престој 

во странство,  a кои не доставиле пријава за гласање во ДКП, се запишуваат во посебни 
изводи на Избирачкиот список за гласање во Република Македонија.“

Член 15
Во членот 46 по зборот  “установи”  се додаваат зборовите: “и во Државната изборна 

комисија”.
По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
„- за гласање на членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно  

конзуларните канцеларии.“

Член 16
Во членот 47 се додава нова алинеја, која гласи:
„- за членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно конзуларните 

канцеларии првиот примерок е систематизиран според избирачко место, општина и 
изборна единица и во забелешката стои ДИК, а вториот примерок е систематизиран 
според ДИК, а во забелешката стои избирачко место, општина и изборна единица.“

Член 17
Во членот 49 став (4) бројот “15“ се заменува со бројот “20“.

Член 18
По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

“Член 49-а
(1) Во рок од пет дена од денот на завршувањето на јавниот увид Државната изборна 

комисија избирачкиот список го доставува до политичките партии.
(2) Политичките партии во рок од пет дена од денот на приемот на избирачкиот список 

до Државната изборна комисија доставуваат барање за запишување, дополнување или 
бришење на податоци.

 (3) Државната изборна комисија по поднесеното барање одлучува со решение во рок 
од три дена од денот на приемот на барањето. 

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

(5) Управниот суд е должен да одлучи во рок од 24 часа од денот на приемот на 
тужбата.“

Член 19
Во членот 51  став (1) по зборот “барањата“ се додаваат зборовите: “и пријавите“, а по 

зборовите: “членот 50“ се додава зборовите: “и членот 50-а“.

Член 20
Во членот 53 став (1) бројот “50“ се заменува со бројот “49“.
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Член 21
Во членот 60 став (4) зборовите: “општината, односно изборната“ се заменуваат со 

зборовите: “општината/те, односно  изборната/те“.

Член 22
Во членот 64  по ставот (5) се додаваат два  нови става (6) и (7), кои  гласат: 
“(6) Договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и решението од 

надлежниот суд за регистрација на политичката партија, кои се доставуваат во прилог на 
поднесената листа на кандидати, се поднесуваат во оригинал или во копија заверена на 
нотар.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член договорот за коалицирање, потврдата од 
Централниот регистар и решението од надлежниот суд за политичката партија, кои се 
поднесуваат во прилог на поднесената листа на кандидати за избор на членови на совет, 
односно градоначалник, се поднесуваат во оригинал или копија. Доколку бидат поднесени 
во копија, оригиналот од договорот за коалицирање, потврдата од Централниот регистар и 
решението од надлежниот суд за политичката партија се депонира во Државната изборна 
комисија.“

Член 23
Во членот 66 став (4) бројот “35“ се заменува со бројот “30“.

Член 24
По членот 67 се додаваат три  нови члена  67-а, 67-б и 67-в,  кои гласат:

“6. Постапка во случај на смрт на кандидат на  потврдена кандидатска листа за член 
на совет на општината и градот Скопје

Член 67-а
(1) Ако некој од кандидатите на  потврдената кандидатска листа умре во периодот од 

денот на потврдувањето на кандидатските листи, политичката партија, односно коалиција, 
кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да предложат друг кандидат, 
а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо него да предложат друг 
кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање утврдена со овој закон, 
во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатот кој починал ќе се избрише од кандидатската листа, а кандидатот со кој е 
дополнета кандидатската листа ќе биде ставен на местото на кое бил предложен 
починатиот кандидат или ставен на последно место на кандидатската листа, при што во 
тој случај редоследот на другите кандидати од листата предложени на листата под 
кандидатот кој починал се поместуваат за едно место погоре.

(3) Ако кандидатот кој починал е носител на листа, листата ќе се дополни на начин 
утврден во ставот (2) на овој член, а носител на листата ќе стане  кандидатот од 
кандидатската листа  предложен од  предлагачот на листата.

(4) Кандидатската листа дополнета со нов кандидат согласно со ставовите  (2) и (3) на 
овој член се објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа  
во рок од 24 часа од денот на дополнувањето на кандидатската листа.

(5) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период 
пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, кандидатската листа останува во 
сила.
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7. Постапка во случај на смрт на кандидат на  потврдена кандидатски листи за избор 
на градоначалник

Член 67-б
(1) Ако некој кандидат од  потврдена кандидатска листа за избор на градоначалник 

умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатската листа политичката партија, 
односно коалиција, кои го предложиле тој кандидат, можат на местото на истиот да 
предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на избирачи може наместо 
него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во постапката за кандидирање 
утврдена со овој закон во период до десет дена пред денот на одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се 
објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа  во рок од 24 
часа од денот на извршената измена на кандидатот  на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатските листи умре во период 
пократок од десет дена пред одржувањето на изборите, замената на кандидатот на 
кандидатската листа ќе се изврши во постапка пропишана во ставовите (1) и (2) на овој 
член, а надлежната изборна комисија  во соработка со ДИК ќе определи поместување на 
датумот на одржувањето на изборите за таа општина за 14 дена.

8. Постапка во случај на смрт на кандидат на  потврдена кандидатски листи за избор 
на пратеници

Член 67-в
(1) Ако некој од кандидатите кои се предложени на  потврдената кандидатска листа за 

избор на пратеници умре во периодот од денот на потврдувањето на кандидатските листи, 
политичката партија, односно коалицијата,  кои го предложиле тој кандидат, можат на 
местото на истиот да предложат друг кандидат, а ако е предложен од страна на група на 
избирачи може наместо него да предложат друг кандидат без собирање на потписи во 
постапката за кандидирање утврдена со овој закон, најдоцна десет дена пред денот на 
одржувањето на изборите.

(2) Кандидатската листа заменета со нов кандидат согласно со ставот (1) на овој член се 
објавува на начин утврден со овој закон за објавување на единствената листа  во рок од 24 
часа од денот на извршената измена на кандидатот  на кандидатската листа.

(3) Ако некој од потврдените кандидати на кандидатска листа умре во период пократок 
од десет дена пред денот на одржувањето на изборите, ќе се постапи на начин што 
кандидатот кој е починат, а е избран за пратеник ќе се замени со првиот нареден кандидат 
кој не е избран, а е предложен од политичката партија која ја предложила кандидатската 
листа, односно еден од наредните кандидати кој не е избран, а ќе го предложи носителот 
на коалицијата. Кандидатот кој починал, а е избран од независна листа во изборната 
единица се заменува со првиот нареден кандидат кој не е избран од таа листа.“

Точката 6 станува точка 9.

Член  25
Во членот 68 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
“(3) Листите на кандидати предложени од коалиција предводена од една иста 

политичка партија, без разлика на бројот на политичките партии во коалицијата во 
различни општини, односно изборни единици, имаат ист реден број во сите општини, 
односно во сите изборни единици.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
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Член  26
Во членот 69 став (1) бројот “30“ се заменува со бројот “25“. 
Во ставовите (2) и  (4) бројот “25“ се заменува со бројот “23“.

Член 27
Во членот 69-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбите од ставовите (1) и  

(2)  на овој член Државната изборна комисија е должна да ги испита наводите и да 
постапи по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на 
поднесувањето на приговорот.“

Член 28
Во членот 74 по ставот (1) се додава  нов став (2), кој гласи:
“(2)  Во случај на поднесен приговор за непочитување на одредбата од ставот (1) на 

овој член Државната комисија за спречување на корупција е должна да ги испита наводите 
и да постапи  по поднесениот приговор во рок не подолг од седум дена од денот на 
поднесувањето на приговорот.“

Член 29
Членот 75 се менува и гласи:
“(1) Радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис и трговските 

радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите се должни тоа да го 
прават на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма.

(2) Радиодифузерите, без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот програмски 
сервис, се должни за време на изборната кампања на учесниците во кампањата да им 
овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско 
претставување - вести, посебни информативни програми (интервјуа, дебати, ТВ/радио 
соочувања, актуелно информативни програми, актуелно информативни програми со 
документаристички пристап и тематски специјализирани информативни програми), 
бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање.

 (3) Програмите наменети за малолетната публика не смеат да се користат за изборно 
медиумско претставување.“

Член 30
Членот 75-а се менува и гласи: 
“(1) Радиодифузерите ќе обезбедат избалансирано покривање на изборите во сите 

облици на изборно медиумско претставување на следниов начин:
а) за избор на претседател на Републиката, во согласност со принципот на еднаквост за 

сите кандидати за претседател и во првиот и во вториот круг од изборите;
б) за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, во согласност со 

принципот на пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за 
пратеници и

в) за локалните избори: 
- за избор на градоначалник на општината, односно градоначалник на градот Скопје, во 

согласност со принципот на еднаквост за сите кандидати за градоначалници и во првиот и 
во вториот круг од изборите и

- за избор на членови на советите на општините, односно членови на советот на градот 
Скопје, за радиодифузерите на државно и регионално ниво во согласност со принципот на 
пропорционалност според бројот на потврдени листи на кандидати за членови на советите 
на општините, односно членови на градот Скопје, а за радиодифузерите на локално ниво 
во согласност со принципот на еднаквост.
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(2) При утврдувањето на избалансираноста во покривањето на изборите ќе се има 
предвид интензитетот на активностите во рамките на кампањите на учесниците во 
изборна кампања.

(3) Од принципот на пропорционалност, односно еднаквост, се иззема платеното 
политичко рекламирање.“

Член 31
По членот 75-а се додаваат пет нови  члена  75-б, 75-в, 75-г, 75-д и 75-ѓ, кои гласат:

“Член 75-б
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 на јавни овластувања, во 
програмите на радиодифузерите, во периодот од денот на распишувањето на изборите до 
нивното завршување не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување на 
ниту еден политички субјект.

Член 75-в
(1) Уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во 

подготвување на програми на радиодифузерите не смеат да учествуваат во предизборни 
активности на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, 
односно учесници во изборна кампања. 

(2) Доколку се определат да учествуваат во вакви активности, нивниот ангажман во 
програмите на радиодифузерите им мирува од денот на распишувањето на изборите до 
нивното завршување.

Член  75-г
(1) Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма од 

денот на распишувањето на изборите до нивното завршување, а снимките од целокупната 
програма да ги чуваат најмалку 30 дена по завршувањето на изборите.  

(2) На барање од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
радиодифузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од добивањето на барањето на 
Агенцијата да и достават снимки од бараната емитувана програма, како и други податоци 
поврзани со медиумското покривање на изборите. 

Член 75-д
(1) Од денот на распишувањето на изборите па се до почетокот на изборната кампања, 

радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат, односно да објавуваат 
платено политичко рекламирање, освен огласи и соопштенија за собирање потписи за 
поддршка на кандидатура на група избирачи.

(2) Огласите и соопштенијата за собирање потписи за поддршка на кандидатура на 
група избирачи, трговските радиодифузни друштва треба да ги емитуваат само во 
означени рекламни блокови во рамките на дозволеното време за рекламирање на еден 
реален час емитувана програма во времетраење од вкупно 12 минути од кои за еден 
учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути, при што нарачателот 
треба да биде јасно означен. 

(3) Огласите и соопштенијата од ставот (2) на овој член треба да содржат само основни 
податоци за кого се собираат потписи, на кои места граѓаните можат да го дадат својот 
потпис и во кој временски период од денот. Тие не смеат да содржат дополнителни 
податоци за кандидатите.
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(4) Од денот на распишувањето на изборите се до нивното завршување, 
радиодифузерите и печатените медиуми 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 75-ѓ
(1) За време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути дополнително 
време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво наменети за платено 
политичко рекламирање од кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат 
најмногу 8 минути.

(2) Радиодифузерите и печатените медиуми 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.

(3) Во периодот од утврдување на ценовниците до започнување на изборната кампања, 
радиодифузерите и печатените медиуми се должни најмалку двапати јавно да ги објават 
ценовниците од ставот (2) на овој член на своите програми, односно во своите печатени 
изданија.

(4)  Печатените медиуми 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.

(5) Ценовниците не смеат да се менуваат во текот на изборната кампања.
(6) Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија  се должни на 

сите учесници на изборниот прецес да им обезбедат рамномерен  пристап за платено 
политичко рекламирање.“

Член 32
Во членот 76 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) Со цел за гласачите објективно да се информираат за текот на изборната кампања и 

заради заштита на новинарската професија од какво било политичко влијание за време на 
изборното медиумско претставување, посебните информативни програми не смеат да се 
користат како облик на платено политичко рекламирање.

(7) Кампањите на Државната изборна комисија за едукација на гласачите за 
остварување на избирачкото право и за фер и демократски избори не се сметаат за платено 
политичко рекламирање. Тие треба да бидат издвоени од другиот дел од програмата и 
нивниот нарачател да биде јасно означен.“

Член 33
Во Главата VI поднасловот „3. Медиумско следење“ се брише.

Член 34
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 една третина од времето 
емитува за дневните настани од земјата и светот, една третина од времето за активностите 
од кампањата на политичките партии на власт и една третина од времето за активностите 
на политичките партиите во опозиција.

(3) Времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии од 
власта и од опозицијата ќе биде распределено согласно со резултатите од последните 
парламентарни избори.

 (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 закон.

(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 на власт и на политичките партии во 
опозиција согласно со резултатите од последните парламентарни избори.

(9) Бесплатното политичко претставување мора да биде соодветно и видливо означено 
како „бесплатно политичко претставување” во текот на целото времетраење на 
емитувањето.”

Член 35
Членот 76-б се менува и гласи:
“(1) За време на изборниот молк престануваат сите облици на изборно медиумско 

претставување на учесниците во изборна кампања.
(2) Радиодифузерите и за време на изборниот молк продолжуваат да известуваат за 

изборниот процес на денот на гласањето.
(3) При известувањето во деновите на изборниот молк ќе се смета дека медиумите го 

прекршиле изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било информации, 
фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои учествуваат 
учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои се отворено или 
прикриено во функција на нечија изборна кампања и можат да влијаат врз одлуката на 
избирачите, податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките субјекти и/или на 
поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот на гласањето, како и 
изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во  изборна кампања, од 
претставници  на политички партии и од носители на функции во органите на власта.” 

Член 36
По членот 76-б се додаваат два нови члена  76-в и 76-г, кои гласат:

“Член 76-в
(1) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го следи 

изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на радиодифузерите во 
Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на 
гласањето на денот на одржувањето на изборите.
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(2) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во рок од три 
дена по утврдувањето на прекршувања на одредбите од овој законик, против 
радиодифузерот што ги повредил одредбите, да покрене прекршочна постапка пред 
надлежен суд.

(3) Надлежниот суд е должен по барање за прекршочна постапка од ставот (2) на овој 
член да одлучи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од 
приемот на одлуката.

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на 
приемот на жалбата.

(6) Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, доколку утврди 
прекршување на одредбите за избалансирано покривање на изборите од страна на  Јавниот 
радиодифузен сервис, ќе поднесе предлог за  покренување на постапка за разрешување на  
директорот на Јавниот радиодифузен сервис.

Член 76-г
(1) За исполнување на законските обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги финансиски средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на 
Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

(2) Овие средства се наменети исклучиво за финансирање на активностите на 
Агенцијата за време на изборниот процес. 

(3) Ако одобрените средства се поголеми од реалните трошоци направени за 
активностите на Агенцијата во врска со изборниот процес, остатокот од средствата 
Агенцијата  е должна  да го врати на  сметката на Буџетот на Република Македонија.“

Член 37
Во членот 77 став (1) по зборот “изборите“ се додаваат зборовите: “за првиот и вториот 

круг на гласање“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој  гласи:
„(3) Резултати од испитувања на јавното мислење спроведени на самиот ден на 

изборите не смеат да се објавуваат пред 19,00 часот, односно пред затворањето на 
избирачките места.“

Член 38
Во членот 83 став (2) алинеја 3 зборовите: „до 5% од вкупниот приход во претходната 

година“ се заменуваат со зборовите: „од 50.000 евра во денарска противвредност“.

Член 39
Во членот 83-а став (5)  по зборот “вредност“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

“но не повисока од 50.000 евра во денарска противвредност“.

Член 40
Во членот 84 по зборот “кандидат“ се додаваат  зборовите: „во првиот и вториот круг 

на гласање“.

Член 41
Во членот 84-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
“(2) Учесник во изборната кампања е должен еден ден пред  одржувањето на вториот 

круг на гласање да поднесе финансиски извештај за приходите и расходите на 
трансакциската  сметка за изборната кампања за вториот круг на гласање.“
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Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), ( 5) и (6).

Член 42
Во членот 85 став (1) по зборовите: „завршување на изборната кампања“ се додаваат  

зборовите: „за прв, односно втор круг“.

Член 43
Во членот 88 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
“(5) По исклучок од ставот (4) на овој член во случај на неможност за обезбедување на 

средствата за спроведување на локалните избори поради блокирана жиро-сметка   од 
страна на општината и градот Скопје, средствата за спроведување на локалните избори се 
обезбедуваат од Буџетот Република Македонија и со нив располага општинската изборна 
комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје.“

Член 44
Во членот 89 став (1)  алинеја  6 зборовите:  “и проверка“ се бришат, а зборовите: “УВ 

ламба,  спреј“ се заменуваат со зборовите: “Видливо мастило“.
По алинејата 7 се додаваат две нови алинеи 8 и 9, кои гласат:
“- скенер со биометриски сензор,
- компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци,“.

Член 45
Во членот 91 став (2 ) зборот “десет“ се заменува со зборот “пет“.

Член 46
Во членот 108 став (2) зборовите: “и со ултравиолетова ламба  проверува дали има 

неизбришлив белег“ се заменуваат со зборовите: “и проверува дали има белег од видливо 
мастило“.

Во ставот (6) зборот “спреј“ се заменува со зборовите: “видливо мастило“, а зборот 
“спрејот“се заменува со зборовите: “видливото мастило“. 

Во ставот (6) зборовите: “нема да се врши обележување“ се заменуваат со зборовите:  
“тогаш му се обележува со видливо мастило десниот показалец, односно левиот показалец 
доколку нема показалец на десната рака“.

Член 47
По членот 108 се додава нов член 108-а, кој гласи:

“Член 108-а
(1)  Избирачите пристапуваат да гласаат еден по еден. 
(2)  Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор проверува дали избирачот е 

на соодветното гласачко место. 
(3)  Кога избирачот пристапува да гласа избирачкиот одбор го проверува неговиот 

личен идентитет. 
(4) Проверката на личниот идентитет се врши преку електронски систем составен од 

компјутер, читач на лична карта или патна исправа со биометриски податоци и скенер со 
биометриски сензор поставен на избирачкото место.

(5)  Проверката од ставот (4) на овој член започнува со вметнување на личната карта 
или патната исправа со биометриските податоци на избирачот во читачот на лични карти 
или патни исправи по што избирачот го поставува соодветниот прст на скенерот со 
биометриски сензор.
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(6)  Отисокот од прстот на избирачот добиен од скенерот, преку електронскиот систем, 
се споредува со податокот за отисокот од прстот на избирачот добиен преку читачот на 
лична карта или патна исправа. 

(7)  Доколку биометриските податоци добиени од читачот и од скенерот од ставот (6) 
на овој член ќе се совпаднат се смета дека личниот идентитет на избирачот е утврден.

(8)  Избирачкиот одбор, по утврдувањето на идентитетот на избирачот, го заокружува 
неговиот реден број во изводот од избирачкиот список и избирачот го става својот  
потпис, а ако не е писмен става отпечаток од десниот показалец. Ако избирачот нема 
десен показалец, тој ќе стави отпечаток од неговиот лев показалец, а доколку нема ни лев 
показалец не се става отпечаток. 

(9)  По идентификацијата избирачот добива гласачко ливче и му се обележува со 
видливо мастило палецот на десната рака, односно палецот на левата рака, доколку нема 
палец на десната, притоа внимавајќи со видливо мастило да се опфати и ноктот на 
палецот. Ако избирачот нема палец на двете раце, тогаш му се обележува со видливо 
мастило десниот показалец, односно левиот показалец доколку нема показалец на десната 
рака.“

Член 48
Во членот 111 став (1) зборот “три” се заменува со зборот “седум”.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Даденото известување од ставот (1) на овој член се однесува и на првиот и на 

вториот круг на гласање.“
Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 49
По членот 113-а се додава нов член 113-б, кој гласи:

„Член 113-а
(1) Членовите на избирачките одбори за гласање во ДКП, односно во конзуларните 

канцеларии гласаат во Државната изборна комисија три дена пред денот на одржувањето 
на избори во Република Македонија.

(2) Изборите за избирачите од ставот (1) на овој член ги спроведува избирачкиот одбор 
за гласање во ДИК.

(3) За гласањето од ставот (2) на овој член се обезбедува посебна кутија за гласање која 
по завршувањето на гласањето се чува запечатена во просториите на ДИК и се отвора по 
завршување на гласањето во Република Македонија.

(4) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебен записник.
(5) Записникот и изборниот материјал по завршувањето на гласањето во Република 

Македонија се доставуваат до соодветните општински изборни комисии.“

Член 50
Во членот 117 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
“(7) Ако записникот од гласањето во ДКП, односно конзуларните канцеларии не е 

потпишан од мнозинството членови на избирачкиот одбор, записникот го составува и 
потпишува државната изборна комисија врз основа на целокупниот изборен материјал.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 51
Во членот 132 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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“(2) Доколку во првиот круг од гласањето за избор на градоначалник на општината, 
односно градоначалник на градот Скопје не излезат една третина од вкупниот број на 
избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина, односно 
градот Скопје, се повторува целата изборна постапка за соодветната општина.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 52
Членот 144  се брише.

Член 53
Членот 145  се брише

Член 54
Во членот 151 став (5) бројот „48“ се заменува со бројот „72“.

Член 55
По членот 153 се додава нов член 153-а, кој гласи:

“Член 153-а
(1) По исклучок од членот 153 од овој законик, ако е жена пратеникот кој е избран од 

листата на кандидати, а на кого му престанал мандатот според еден од основите утврдени 
во членот 152 од овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, пратеник во Собранието 
станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Државната изборна комисија го известува наредниот кандидат жена од листата во 
случаите од ставот (1) на овој член, во рок од три дена од престанокот на мандатот на 
пратеникот. 

(3) Ако наредниот кандидат жена  од листата од ставот (2) на овој член не ја извести 
Државната изборна комисија во рок од осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право 
се пренесува на наредниот кандидат жена од листата. 

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) 
на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 153 од овој 
законик.“

Член 56
По членот 155 се додава нов член 155-а, кој гласи:

“Член 155-а
(1) По исклучок од членот 155 од овој законик, ако е жена член на совет на кого му 

престанал или ќе му биде одземен мандатот поради една од причините утврдени во 
Законот за локалната самоуправа и овој законик, тогаш за остатокот од мандатот, член на 
совет  станува наредниот кандидат од листата жена.

(2) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје го 
известува наредниот кандидат жена од листата во случаите од ставот (1) на овој член, во 
рок од три дена од престанокот на мандатот на пратеникот. 

(3) Ако наредниот кандидат жена  од листата од ставот (2) на овој член не ја извести 
општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје во рок од 
осум дена за прифаќањето на мандатот, тоа право се пренесува на наредниот кандидат 
жена од листата. 

(4) Во случај кога е исцрпена листата на кандидати согласно со ставовите (1), (2) и (3) 
на овој член, остварувањето на ова право се врши согласно со членот 155 од овој 
законик.“
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Член 57
Во членот 165 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
“(2) Бројот на избирачи  кои гласаат на избирачкото место не може да биде  поголем од 

1.000 избирачи.“
Ставот (2) станува став (3).

Член 58
Во членот 175 став  (1) во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1“ по зборовите: “општина 

Карпош  избирачки места од 2592 до 2653“ се додаваат зборовите: “ општина Карпош  
избирачки места од 2593/1 до 2593/1, општина Карпош  избирачки места 2597/1 до 2597/1, 
општина Карпош  избирачки места од 2601/ до 2601/1, општина Карпош  избирачки места 
од 2614/ 1 до 2614/1, општина Карпош  избирачки места од 2617/1 до 2618/1, општина 
Карпош  избирачки места од 2626/1 до 2626/1, општина Карпош  избирачки места од 
2644/1 до 2644/1, општина Карпош  избирачки места од 2649/1 до 2649/1, општина 
Карпош  избирачки места од 2651/1 до 2653/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода  
избирачки места од 2425 до 2427“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода 
избирачки места од 2425/1 до 2426/1“; по зборовите:  “општина Кисела Вода   избирачки 
места од 2654 до 2672“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 
2667/1 до 2667/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2669/1 до 2669/1, општина 
Кисела Вода избирачки места од 2671/1 до 2671/1“, по зборовите “општина Кисела Вода 
избирачки места од 2739 до 2751“ се додаваат зборовите: “општина Кисела Вода   
избирачки места од 2748/1 до 2748/1, општина Кисела Вода избирачки места од 2751/1 до 
2751/1“; по зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2761 до 2771“ се 
додаваат зборовите: “општина Кисела Вода    избирачки места од 2762/1 до 2762/1“; по 
зборовите: “општина Кисела Вода избирачки места од 2774 до 2795“ се додаваат 
зборовите: “општина Кисела Вода  избирачки места од 2781/1 до 2782/1, општина Кисела 
Вода   избирачки места од 2784/1 до 2784/1, општина Кисела Вода   избирачки места од 
2789/1 до 2789/1, општина Кисела Вода   избирачки места од 2793/1 до 2793/1, општина 
Кисела Вода   избирачки места од 2795/1 до 2795/1“; по зборовите: “општина Центар 
избирачки места од 2796 до 2818“ се додаваат зборовите: „општина Центар   избирачки 
места од 2796/1 до 2797/1, општина Центар   избирачки места од 2805/1 до 2806/1“; по 
зборовите: “општина Центар избирачки места од 2830 до 2868“ се додаваат зборовите: 
“општина Центар   избирачки места од 2842/1 до 2844/1, општина Центар   избирачки 
места од 2847/1 до 2847/1, општина Центар избирачки места од 2861/1 до 2861/1, општина 
Центар   избирачки места од 2867/1 до 2867/1“; по зборовите: “општина Центар избирачки 
места од 2870 до 2871“ се додаваат зборовите: “општина Центар   избирачки места од 
2870/1 до 2871/1“; по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2819 до 2821“ се 
додаваат зборовите: “општина Чаир   избирачки места од 2819/1 до 2819/1“, по зборовите: 
„општина Чаир избирачки места од 2823 до 2827“ се додаваат зборовите: “општина Чаир   
избирачки места од 2826/1 до 2826/1“, по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 
2829 до 2829“ се додаваат зборовите: “општина Чаир   избирачки места од 2829/1 до 
2829/1“; по зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2869 до 2869“ се додаваат 
зборовите: “општина Чаир  избирачки места од 2869/1 до 2869/1“; по зборовите: “општина 
Чаир  избирачки места од 2872 до 2898“ се додаваат зборовите: “општина Чаир  избирачки 
места од 2873/1 до 2874/1, општина Чаир  избирачки места од 2876/1 до 2877/1, општина 
Чаир   избирачки места од 2884/1 до 2884/1, општина Чаир избирачки места од 2886/1 до 
2889/1, општина Чаир  избирачки места од 2893/1 до 2893/1“; по зборовите: “општина 
Аеродром избирачки места од 2673 до 2738“ се додаваат зборовите: “општина Аеродром  
избирачки места од 2679/1 до 2680/1, општина Аеродром   избирачки места од 2682/1 до 
2684/1, општина Аеродром   избирачки места од 2714/1 до 2717/1, општина Аеродром 
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избирачки места од 2719/1 до 2721/1, општина Аеродром   избирачки места од 2730/1 до 
2730/1, општина Аеродром   избирачки места од 2732/1 до 2733/“, по зборовите: “општина 
Аеродром  избирачки места од 2772 до 2773“ се додаваат зборовите: “општина Аеродром 
избирачки места од 2772/1 до 2772/1“; по зборовите: “општина Сарај  избирачки места од 
2428 до 2461“ се додаваат зборовите: “општина Сарај  избирачки места од 2428/1 до 
2428/1, општина Сарај избирачки места од 2430/1 до 2431/1, општина Сарај избирачки 
места од 2433/1 до 2435/1, општина Сарај  избирачки места од 2438/1 до 2438/1, општина 
Сарај  избирачки места од 2447/1 до 2447/1, општина Сарај  избирачки места од 2451/1 до 
2452/1, општина Сарај  избирачки места од 2458/1 до 2458/1, општина Сарај  избирачки 
места од 2460/1 до 2460/1“; по зборовите: “општина Македонски Брод избирачки места од 
0224 до 0274“ се додаваат зборовите: “општина Македонски Брод избирачки места од 
0247/1 до 0 248/1“; по зборовите: “општина Сопиште избирачки места од 2412 до 2424“ се 
додаваат зборовите: “општина Сопиште  избирачки места од 2423/1 до 2423/1“; по 
зборовите: “општина Студеничани  избирачки места од 2341 до 2361“ се додаваат 
зборовите: “општина Студеничани  избирачки места од 2341/1 до 2341/1, општина 
Студеничани  избирачки места од 2345/1 до 2351/1, општина Студеничани избирачки 
места од 2353/1 до 2353/1, општина Студеничани  избирачки места од 2359/1 до 2359/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2“ по зборовите: “општина Гази Баба  избирачки 
места од 2476 до 2552“ се додаваат зборовите: “општина Гази Баба  избирачки места од 
2476/1 до 2476/1, општина Гази Баба  избирачки места од 2493/1 до 2493/1, општина Гази 
Баба  избирачки места од 2499/1 до 2499/1, општина Гази Баба  избирачки места од 2503/1 
до 2503/1, општина Гази Баба  избирачки места од 2507/1 до 2507/1, општина Гази Баба  
избирачки места од 2509/1 до 2511/1, општина Гази Баба  избирачки места од 2514/1 до 
2515/1, општина Гази Баба  избирачки места од 2531/1 до 2531/1, општина Гази Баба  
избирачки места од 2538/1 до 2540/1“; по зборовите: “општина Ѓорче Петров  избирачки 
места од 2553 до 2591“ се додаваат зборовите: “општина Ѓорче Петров  избирачки места 
од 2553/1 до 2554/1, општина Ѓорче Петров избирачки места од 2560/1 до 2560/1, општина 
Ѓорче Петров  избирачки места од 2571/1 до 2572/1, општина Ѓорче Петров  избирачки 
места од 2574/1 до 2574/1, општина Ѓорче Петров  избирачки места од 2576/1 до 2576/1, 
општина Ѓорче Петров  избирачки места од 2579/1 до 2582/1, општина Ѓорче Петров  
избирачки места од 2587/1 до 2588/1, општина Ѓорче Петров  избирачки места од 2590/1 
до 2590/1“; по зборовите: “општина Чаир  избирачки места од 2899 до 2903“ се додаваат 
зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2900/1 до 2900/1“; по зборовите: “општина 
Чаир   избирачки места од 2916 до 2917“ се додаваат зборовите: “општина Чаир   
избирачки места од 2916/1 до 2917/1“; по зборовите: “општина Чаир   избирачки места од 
2922 до 2922“ се додаваат зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2922/1 до 
2922/1“; по зборовите: “општина Чаир   избирачки места од 2934 до 2945“ се додаваат 
зборовите: “општина Чаир избирачки места од 2934/1 до 2937/1, општина Чаир   
избирачки места од 2939/1 до 2939/1, општина Чаир   избирачки места од 2941/1 до 
2941/1“; по зборовите: “општина Шуто Оризари  избирачки места од 2955 до 2973“ се 
додаваат зборовите: “општина Шуто Оризари   избирачки места од 2955/1 до 2967/1, 
општина Шуто Оризари  избирачки места од 2969/1 до 2972/1“; по зборовите: “општина 
Бутел   избирачки места од 2904 до 2915“ се додаваат зборовите: “општина Бутел   
избирачки места од 2904/1 до 2905/1, општина Бутел   избирачки места од 2907/1 до 
2907/1, општина Бутел избирачки места од 2909/1 до 2909/1, општина Бутел избирачки 
места од 2911/1 до 2911/1, општина Бутел избирачки места од 2914/1 до 2915/1“; по 
зборовите: “општина Бутел  избирачки места од 2918 до 2921“ се додаваат зборовите: 
“општина Бутел избирачки места од 2918/1 до 2921/1“; по зборовите: “општина Бутел 
избирачки места од 2946 до 2954“ се додаваат зборовите: “општина Бутел избирачки 
места од 2948/1 до 2948/1, општина Бутел избирачки места од 2950/1 до 2951/1“; по 
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зборовите: “општина Арачиново избирачки места од 2333 до 2340“ се додаваат зборовите: 
“општина Арачиново избирачки места од 2333/1 до 2337/1“; по зборовите: “општина 
Куманово избирачки места од 0995 до 1104“ се додаваат зборовите: “општина Куманово 
избирачки места од 0995/1 до 0995/1, општина Куманово избирачки места од 1000/1 до 
1001/1, општина Куманово избирачки места од 1006/1 до 1006/1, општина Куманово 
избирачки места од 1008/1 до 1011/1, општина Куманово избирачки места од 1013/1 до 
1014/1, општина Куманово избирачки места од 1017/1 до 1017/1, општина Куманово 
избирачки места од 1020/1 до 1020/1, општина Куманово избирачки места од 1026/1 до 
1026/1, општина Куманово избирачки места од 1040/1 до 1042/1, општина Куманово 
избирачки места од 1047/1 до 1051/1, општина Куманово избирачки места од 1055/1 до 
1055/1, општина Куманово избирачки места од 1057/1 до 1061/1, општина Куманово 
избирачки места од 1064/1 до 1064/1, општина Куманово избирачки места од 1078/1 до 
1080/1, општина Куманово избирачки места од 1086/1 до 1087/1, општина Куманово 
избирачки места од 1091/1 до 1091/1, општина Куманово избирачки места од 1097/1 до 
1098/1, општина Куманово избирачки места од 1101/1 до 1103/1“; по зборовите: “општина 
Липково избирачки места од 1105 до 1130“ се додаваат зборовите: “општина Липково 
избирачки места од 1111/1 до 1113/1, општина Липково избирачки места од 1119/1 до 
1121/1, општина Липково избирачки места од 1125/1 до 1125/1, општина Липково 
избирачки места од 1128/1 до 1130/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3“ по зборовите: “општина Велес избирачки места од  
2135 до 2203“ се додаваат зборовите: “општина Велес избирачки места од  2138/1 до 
2138/1,  општина Велес избирачки места од  2143/1 до 2144/1, општина Велес избирачки 
места од 2146/1 до 2146/1, општина Велес избирачки места од  2153/1 до 2153/1, општина 
Велес избирачки места од  2159/1 до 2159/1, општина Велес избирачки места од  2170/1 до 
2170/1, општина Велес избирачки места од  2172/1 до 2173/1, општина Велес избирачки 
места од  2201/1 до 2201/1“; по зборовите: “општина Велес избирачки места од  2207 до 
2210“ се додаваат зборовите: “општина Велес избирачки места од  2210/1 до 2210/1“; по 
зборовите: “општина Виница избирачки места од  0303 до 0332“ се додаваат зборовите: 
“општина Виница избирачки места од  0310/1 до 0311/1, општина Виница избирачки места 
од  0315/1 до 0315/1“; по зборовите: “општина Градско избирачки места од 2217 до 2226“ 
се додаваат зборовите: “општина Градско избирачки места од  2219/1 до 2219/1“; по 
зборовите: “општина Делчево избирачки места од 0572 до 0604“ се додаваат зборовите: 
“општина Делчево избирачки места од  0577/1 до 0577/1, општина Делчево избирачки 
места од  0582/1 до 0583/1“; по зборовите: “општина Илинден избирачки места од  2393 до 
2411“ се додаваат зборовите: “општина Илинден избирачки места од  2393/1 до 2397/1, 
општина Илинден избирачки места од  2399/1 до 2399/1“; по зборовите: “општина Кочани 
избирачки места од 0830 до 0874“ се заменуваат со зборовите: “општина Кочани 
избирачки места од  0834/1 до 0834/1, општина Кочани избирачки места од  0836/1 до 
0838/1, општина Кочани избирачки места од  0857/1 до 0857/1, општина Кочани 
избирачки места од  0860/1 до 0861/1“; по зборовите: “општина Кратово избирачки места 
од  0903 до 0937“ се додаваат зборовите: “општина Кратово избирачки места од  0931/1 до 
0932/1“; по зборовите: “општина Крива Паланка  избирачки места од  0938 до 0981“ се 
додаваат зборовите: “општина Крива Паланка  избирачки места од  0945/1 до 0947/1“; по 
зборовите: “општина Македонска Каменица избирачки места од  0605 до 0618“ се 
додаваат зборовите: “општина Македонска Каменица избирачки места од  0610/1 до 
0612/1“; по зборовите: “општина Петровец избирачки места од 2377 до 2392“ се додаваат 
зборовите: “општина Петровец избирачки места од  2377/1 до 2378/1, општина Петровец 
избирачки места од  2382/1 до 2382/1“;  по зборовите: “општина Пробиштип избирачки 
места од  1530 до 1573“ се додаваат зборовите: “општина Пробиштип избирачки места од  
1539/1 до 1539/1, општина Пробиштип избирачки места од  1566/1 до 1566/1“; по 
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зборовите: “општина Свети Николе избирачки места од  1671 до 1703“ се додаваат 
зборовите: “општина Свети Николе избирачки места од  1675/1 до 1675/1, општина Свети 
Николе избирачки места од  1684/1 до 1684/1“; по зборовите: “општина Чашка избирачки 
места од  2204 до 2206“ се додаваат зборовите: “општина Чашка избирачки места од  
2205/1 до 2205/1“; по зборовите: “општина Чашка избирачки места од 2227 до 2246“ се 
додаваат зборовите: “општина Чашка избирачки места од  2234/1 до 2234/1“; по 
зборовите: “општина Штип избирачки места од 2247 до 2315“ се додаваат зборовите: 
“општина Штип избирачки места од  2247/1 до 2250/1, општина Штип избирачки места од  
2255/1 до 2255/1, општина Штип избирачки места од  2268/1 до 2271/1, општина Штип 
избирачки места од  2280/1 до 2280/1, општина Штип избирачки места од  2294/1 до 
2294/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4“ по зборовите: “општина Богданци избирачки места 
од  0368 до 0377“ се додаваат зборовите: “општина Богданци избирачки места од  0371/1 
до 0371/1, општина Богданци избирачки места од  0376/1 до 0376/1“; по зборовите: 
“општина Босилово избирачки места од 1811 до 1826“ се додаваат зборовите: “општина 
Босилово избирачки места од  1824/1 до 1824/1“; по зборовите: “општина Валандово 
избирачки места од  0280 до 0302“ се додаваат зборовите: “општина Валандово избирачки 
места од  0284/1 до 0284/1“; по зборовите: “општина Василево избирачки места од 1794 до 
1810“ се додаваат зборовите: “општина Василево избирачки места од  1800/1 до 1800/1, 
општина Василево избирачки места од  1804/1 до 1804/1“; по зборовите: “општина 
Гевгелија избирачки места од 0333 до 0367“ се додаваат зборовите: “општина Гевгелија 
избирачки места од  0349/1 до 0350/1“; по зборовите: “општина Кавадарци  избирачки 
места од 0659 до 0712“ се додаваат зборовите: “општина Кавадарци  избирачки места од  
0660/1 до 0660/1, општина Кавадарци  избирачки места од  0668/1 до 0668/1, општина 
Кавадарци  избирачки места од  0672/1 до 0674/1, општина Кавадарци  избирачки места од  
0684/1 до 0684/1“; по зборовите: “општина Неготино  избирачки места од  1213 до 1237“ 
се додаваат зборовите: “општина Неготино  избирачки места од  1216/1 до 1216/1, 
општина Неготино  избирачки места од  1221/1 до 1221/1, општина Неготино  избирачки 
места од  1223/1 до 1223/1“; по зборовите: “општина Новаци  избирачки места од  0158 до 
0180“ се додаваат зборовите: “општина Новаци  избирачки места од 0161/1 до 0161/1“; по 
зборовите: “општина Ново Село  избирачки места од 1774 до 1792“ се додаваат зборовите: 
“општина Ново Село  избирачки места од  1791/1 до 1791/1“; по зборовите: “општина 
Прилеп избирачки места од 1350 до 1457“ се додаваат зборовите: “општина Прилеп 
избирачки места од  1367/1 до 1367/1, општина Прилеп  избирачки места од  1374/1 до 
1375/1, општина Прилеп  избирачки места од  1380/1 до 1380/1, општина Прилеп  
избирачки места од  1385/1 до 1385/1, општина Прилеп  избирачки места од  1387/1 до 
1387/1, општина Прилеп  избирачки места од  1392/1 до 1392/1, општина Прилеп  
избирачки места од  1400/1 до 1400/1, општина Прилеп  избирачки места од  1402/1 до 
1402/1, општина Прилеп  избирачки места од  1456/1 до 1456/1“; по зборовите: “општина 
Радовиш  избирачки места од  1574 до 1607“ се додаваат зборовите: “општина Радовиш  
избирачки места од  1578/1 до 1583/1“; по зборовите: “општина Струмица  избирачки 
места од 1713 до 1773“ се додаваат зборовите: “општина Струмица  избирачки места од  
1720/1 до 1720/1, општина Струмица  избирачки места од  1727/1 до 1728/1, општина 
Струмица  избирачки места од  1730/1 до 1731/1, општина Струмица  избирачки места од  
1763/1 до 1763/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5“ по зборовите: “општина Дебар избирачки места од 
0549 до 0554“ се додаваат зборовите:  “општина Дебар избирачки места од 0534 до 0542“; 
по зборовите: “општина Центар Жупа  избирачки места од  0557 до 0571“ се додаваат 
зборовите: “општина Центар Жупа  избирачки места од  0562/1 до 0562/1“; по зборовите: 
“општина Битола избирачки места од  0026 до 0157“ се додаваат зборовите: “општина 
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Битола избирачки места од  0038/1 до 0040/1, општина Битола избирачки места од  0066/1 
до 0066/1, општина Битола избирачки места од  0076/1 до 0076/1, општина Битола 
избирачки места од  0089/1 до 0089/1, општина Битола избирачки места од  0093/1 до 
0094/1, општина Битола избирачки места од  0102/1 до 0102/1, општина Битола избирачки 
места од  0106/1 до 0106/1, општина Битола избирачки места од  0119/1 до 0125/1, 
општина Битола избирачки места од  0150/1 до 0150/1“; по зборовите: “општина Демир 
Хисар избирачки места од 0619 до 0658“ се додаваат зборовите: “општина Демир Хисар 
избирачки места од  0623/1 до 0623/1“;  по зборовите: “општина Долнени избирачки места 
од 1458 до 1493“ се додаваат зборовите: “општина Долнени избирачки места од 1470/1 до 
1470/1“; по зборовите: “општина Кичево  избирачки места од 0723 до 0757“ се додаваат 
зборовите: “општина Кичево  избирачки места од  0726/1 до 0726/1, општина Кичево  
избирачки места од 0733/1 до 0733/1, општина Кичево  избирачки места од  0736/1 до 
0739/1, општина Кичево  избирачки места од  0745/1 до 0745/1, општина Кичево  
избирачки места од  0751/1 до 0752/1“; по зборовите: “општина Крушево  избирачки места 
од 1187 до 1208“ се додаваат зборовите: “општина Крушево  избирачки места од  1187/1 
до 1187/1“; по зборовите: “општина Охрид  избирачки места од  1249 до 1313“ се додаваат 
зборовите: “општина Охрид  избирачки места од  1253/1 до 1255/1, општина Охрид  
избирачки места од  1258/1 до 1259/1, општина Охрид  избирачки места од  1263/1 до 
1264/1, општина Охрид  избирачки места од  1268/1 до 1268/1, општина Охрид  избирачки 
места од  1278/1 до 1278/1, општина Охрид  избирачки места од  1281/1 до 1283/1, 
општина Охрид  избирачки места од  1298/1 до 1298/1, општина Охрид  избирачки места 
од  1308/1 до 1310/1“;  по зборовите: “општина Пласница избирачки места од  0275 до 
0279“ се додаваат зборовите: “општина Пласница избирачки места од  0276/1 до 0279/1“; 
по зборовите: “општина Ресен   избирачки места од 1624 до 1670“ се додаваат зборовите: 
“општина Ресен   избирачки места од    1631/1 до 1631/1, општина Ресен   избирачки места 
од  1638/1 до 1638/1, општина Ресен  избирачки места од  1640/1 до 1640/1“; по зборовите: 
“општина Струга  избирачки места од 1844 до 1920“ се додаваат зборовите: “општина 
Струга  избирачки места од  1846/1 до 1846/1, општина Струга  избирачки места од  1848/1 
до 1848/1, општина Струга  избирачки места од  1853/1 до 1853/1, општина Струга  
избирачки места од  1858/1 до 1859/1, општина Струга  избирачки места од  1863/1 до 
1863/1, општина Струга  избирачки места од  1872/1 до 1873/1, општина Струга  
избирачки места од  1875/1 до 1876/1, општина Струга  избирачки места од  1883/1 до 
1884/1, општина Струга  избирачки места од  1895/1 до 1896/1, општина Струга  
избирачки места од  1899/1 до 1899/1, општина Струга  избирачки места од  1905/1 до 
1907/1, општина Струга  избирачки места од  1909/1 до 1910/1, општина Струга  
избирачки места од  1916/1 до 1918/1“.

Во делот “ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ по зборовите: “општина Боговиње избирачки места 
од  2050 до 2079“ се додаваат зборовите: “општина Боговиње избирачко место од  2050/1 
до 2050/1, општина Боговиње избирачко место од  2062/1 до 2062/1, општина Боговиње 
избирачки места од  2065/1 до 2065/1, општина Боговиње избирачки места од  2069/1 до 
2071/1, општина Боговиње избирачки места од  2073/1 до 2074/1“; по зборовите: “општина 
Брвеница избирачки места од 2032 до 2049“ се додаваат зборовите: “општина Брвеница 
избирачки места од  2036/1 до 2040/1, општина Брвеница избирачки места од  2049/1 до 
2049/1“; по зборовите: “општина Врапчиште избирачки места од  0436 до 0462“ се 
додаваат зборовите: “општина Врапчиште избирачки места од  0436/1 до 0439/1, општина 
Врапчиште избирачки места од  0444/1 до 0445/1, општина Врапчиште избирачки места од  
0447/1 до 0447/1, општина Врапчиште избирачки места од  0455/1 до 0458/1, општина 
Врапчиште избирачки места од  0461/1 до 0461/1“; по зборовите: “општина Гостивар 
избирачки места од  0386 до 0435“ се додаваат зборовите: “општина Гостивар избирачки 
места од  0387/1 до 0388/1, општина Гостивар избирачки места од  0396/1 до 0398/1, 
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општина Гостивар избирачки места од  0403/1 до 0403/1, општина Гостивар избирачки 
места од  0406/1 до 0407/1, општина Гостивар избирачки места од  0413/1 до 0413/1, 
општина Гостивар избирачки места од  0419/1 до 0419/1, општина Гостивар избирачки 
места од  0422/1 до 0422/1, општина Гостивар избирачки места од  0424/1 до 0427/1, 
општина Гостивар избирачки места од  0435/1 до 0435/1“; по зборовите: “општина 
Гостивар избирачки места од  0499 до 0533“ се додаваат зборовите: “општина Гостивар 
избирачки места од  0499/1 до 0501/1, општина Гостивар избирачки места од  0504/1 до 
0508/1, општина Гостивар избирачки места од  0510/1 до 0511/1, општина Гостивар 
избирачки места од  0518/1 до 0519/1, општина Гостивар избирачки места од  0521/1 до 
0521/1, општина Гостивар избирачки места од  0527/1 до 0528/1, општина Гостивар 
избирачки места од  0531/1 до 0531/1“; по зборовите: “општина Дебар избирачки места од  
0477 до 0477“ се додаваат зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0477/1 до 
0477/1“; зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0534 до 0548“  се заменуваат со 
зборовите: “општина Дебар избирачки места од 0543 до 0548“; по зборовите: “општина 
Дебар избирачки места од 0543 до 0548“ се додаваат зборовите: “општина Дебар 
избирачки места од  0544/1 до 0544/1, општина Дебар избирачки места од  0547/1 до 
0547/1“; по зборовите: “општина Желино избирачки места од  2089 до 2114“ се додаваат 
зборовите: “општина Желино избирачки места од 2090/1 до 2091/1, општина Желино 
избирачки места од  2106/1 до 2110/1, општина Желино избирачки места од  2113/1 до 
2114/1“; по зборовите: “општина Јегуновце избирачки места од 2115 до 2134“ се додаваат 
зборовите: “општина Јегуновце избирачки места од  2132/1 до 2132/1“; по зборовите: 
“општина Кичево  избирачки места од  0783 до 0801“ се додаваат зборовите: “општина 
Кичево  избирачки места од 0783/1 до 0783/1, општина Кичево избирачки места од  0793/1 
до 0793/1“; по зборовите: “општина Кичево  избирачки места од 0814 до 0829“ се додаваат 
зборовите: “општина Кичево избирачки места од  0816/1 до 0817/1, општина Кичево 
избирачки места од  0828/1 до 0828/1“; по зборовите: “општина Маврово и Ростуша 
избирачки места од  0463 до 0476“ се додаваат зборовите: “општина Маврово и Ростуша 
избирачки места од  0464/1 до 0465/1, општина Маврово и Ростуша избирачки места од  
0470/1 до 0470/1, општина Маврово и Ростуша избирачки места од  0473/1 до 0474/1“; по 
зборовите: “општина Теарце  избирачки места од  2007 до 2031“ се додаваат зборовите: 
“општина Теарце  избирачки места од 2021/1 до 2022/1, општина Теарце  избирачки места 
од  2029/1 до 2031/1“; по зборовите: “општина Тетово  избирачки места од  1924 до 2006“ 
се додаваат зборовите: “општина Тетово  избирачки места од  1927/1 до 1932/1, општина 
Тетово  избирачки места од  1939/1 до 1939/1, општина Тетово  избирачки места од  
1941/1 до 1942/1, општина Тетово  избирачки места од  1954/1 до 1954/1, општина Тетово  
избирачки места од  1958/1 до 1958/1, општина Тетово  избирачки места од  1968/1 до 
1968/1, општина Тетово  избирачки места од  1971/1 до 1973/1, општина Тетово  
избирачки места од  1981/1 до 1981/1, општина Тетово избирачки места од  1989/1 до 
1994/1, општина Тетово  избирачки места од  1997/1 до 1997/1, општина Тетово  
избирачки места од  2000/1 до 2000/1 и општина Тетово  избирачки места од  2004/1 до 
2004/1“.

Член 59
Во членот 178 став (1) по зборовите: “изборните исправи” се додаваат зборовите: “за 

постапување спротивно на членот 8-а од овој закон“.

Член 60
Во членот 179-б по ставот (1) се додава нов став  (2), кој гласи:
“(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

претседателот и на членовите на Државната изборна комисија за не постапување во рокот 
од членот 69-а став (3) од овој законик.“
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По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:
“(4) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 

претседателот и на членовите на Државната комисија за спречување на корупција за не 
постапување во рокот од членот 74 став (2) од овој законик.“

Член 61
Членот 181 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

за прекршок на радиодифузерот, ако:
- известува за редовните активности на државните органи, органите на општините и на 

градот Скопје и на правните лица на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, 
спротивно на членот 75-б од овој закон,

- уредници, новинари, водители на програма и презентери ангажирани во подготвување 
на програми на радиодифузерите, учествуваат во предизборни активности на 
организатори на изборна кампања спротивно на членот 75-в од овој законик,

- не го снима излезниот сигнал на својата програма од денот на распишувањето на 
изборите до нивното завршување и не ги чува снимките од својата програма (член 75- г 
став (1)),

- не достави снимки и други податоци поврзани со медиумското покривање на изборите 
спротивно на членот 75-г став (2) од овој законик,

- огласите и соопштенијата за независните кандидати се емитуваат спротивно на членот 
75-д став (2) од овој законик,

- не обезбеди рамноправен пристап во информативната програма согласно со членот 
76-а ставови (2) и (3) од овој законик, 

- јавниот радиодифузен сервис не ги информира граѓаните или лицата со оштетен слух 
за изборниот процес (член 76-а ставови (1) и (4)) и

- јавниот радиодифузен сервис емитува бесплатно политичко претставување на 
учесниците во изборниот процес спротивно на членот 76-а ставови (5), (6), (7), (8) и (9) од 
овој законик.

(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот за дејствијата од ставот (1) на овој 
член.“

Член 62
По членот 181 се додава нов член 181-а, кој гласи:

“Член 181-а
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на радиодифузерот, ако:
- не обезбеди покривање на изборите на правичен, избалансиран и на непристрасен 

начин (член 75 став (1)),
- не овозможи подеднакви услови за пристап до програмите на сите организатори на 

изборна кампања (член 75 ставови (2) и (3)),
- програмите наменети за малолетната публика се користат за изборно медиумско 

претставување (член 75 став (4)) и
- емитува дополнително време за платено политичко рекламирање на реален час 

спротивно на членот 75-ѓ став (1) од овој законик.
(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот за дејствијата од ставот (1) на овој 
член.“
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Член 63
Членот 182 се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече 

за прекршок на радиодифузерот  и печатениот медиум, ако:
- емитуваат, односно објавуваат платено политичко рекламирање спротивно на членот 

75-д став (1) од овој законик,
- огласите и соопштенијата за независните кандидати содржат податоци спротивно на 

членот 75-д став (3) од овој законик,
- емитуваат, односно објавуваат огласи и реклами спротивно на членот 75-д став (6) од 

овој законик,
- не утврдат ценовник за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот 

процес (член 75-ѓ став (2)),
- не го објават и/или не го достават ценовникот (член 75-ѓ ставови (3) и (4)),
- го изменат ценовникот во текот на изборната кампања (член 75-ѓ став (5)),  
- не обезбедат рамноправен пристап согласно со членот 75-ѓ став (6) од овој законик и
- го прекршат изборниот молк (член 76-б).
(2) Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата 
од ставот (1) на овој член.“

Член 64
Во членот 183 став (2) зборовите: „главниот и одговорен уредник“ се заменуваат со 

зборовите: „одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум“.

Член 65
Членот 183-а се менува и гласи:
“(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече 

за прекршок на радиодифузерот и печатениот медиум, ако:
- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спротивно на членот 77 

став (1) од овој законик,
- ги објават резултатите од испитувањето на јавното мислење, а не ги наведат 

податоците утврдени во членот 77 став (2) од овој законик и
- објават резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено на денот на 

изборите спротивно на членот 77 став (3) од овој законик.
(2) Глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок и на одговорното лице на радиодифузерот и печатениот медиум за дејствијата 
од ставот (1) на овој член.“

Член 66
Во членовите 17, 31, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50-а, 55, 61, 69, 91, 95, 101, 106, 107, 113-

а,  118-а, 164, 165, 166, 174 и 175  по зборовите: “дипломатско-конзуларни преставништва 
на Република Македонија, ДКП“ се става запирка и се додаваат зборовите:  “односно 
конзуларните канцеларии“.

Член 67
Во целиот текст на Законот зборовите: „организатор/и на изборна кампања“ се 

заменуваат со зборовите: „учесник/ци во изборна кампања“.

Член 68
Државната изборна комисија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 

овој закон е должна да спроведе набавка на електронски систем за проверка за 
идентификација на избирачот.
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Во случај на непостапување по ставот 1 на овој член на одговорното лице во Државната 
изборна комисија ќе му се изрече глоба во износ од 20.000 до 50,000 евра во денарска 
противвредност.

Член 69
Одредбата од членот 47 во избирачките места каде што постојат технички услови за тоа 

по избор на Државна изборна комисија  ќе се применува од 1 јануари 2015 година, а од 1 
јануари 2017 година ќе се применува во избирачки места каде што се гласа во 2015 година 
и во избирачки места по избор на Државна изборна комисија, а целосната примена на 
одредбата е задолжителна од 1 јануари 2019 година.

Член 70
Избирачките места од членот 58 по можност ќе бидат сместени во ист објект со 

избирачките места од кои со делба на гласачите се дефинирани новите избирачки места.

Член 71
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Изборниот законик.

Член 72
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“.


