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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 9 

ноември 2012 година. 
  
  Бр. 07- 4734/1                                   Претседател 

9 ноември 2012 година                на Република Македонија,                       
      Скопје                                            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“ број 40/2006, 
136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11 и 51/11), во членот 2 точка 12  зборот 
“изјава“ се заменува со зборот “договор“.  

 
Член 2 

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
 

“Член 8-а 
(1) Член на Владата и заменик-министер од денот кога ќе бидат утврдени како 

кандидати за избор на претседател на Републиката, пратеник, член на совет или 
градоначалник, функцијата член на Владата, односно заменик-министер ја извршува 
технички со преземање на неопходните активности во рамките на нивните надлежности за 
техничко функционирање на органот, односно Владата.     

(2) Неопходни активности, во смисла на ставот (1) на овој член, кои не можат да се 
вршат се:  

- располагање 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, освен ако тоа поинаку не е 
утврдено со закон со кој се уредува финансирањето на изборните кампањи на 
политичките партии, 

- започнување на изградба со средства од буџетот или од јавни фондови или со 
средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал 
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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 

- вонредно исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други исплати од 
буџетски средства или од средства на јавните фондови ниту да се отуѓува  државен 
капитал ниту да се потпишуваат колективни договори. 

(3) Активностите од ставот (2) на овој член кандидатите не можат да ги вршат од денот 
на донесувањето нa 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.“ 

 
Член 3 

Во членот 31 став (2) по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:  
“5-а) со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати за 

членови на совет, односно градоначалник;“. 
По точката 43-а се додава нова точка 43-б, која гласи:  
“43-б) за своите седници води записници и усвоените записници ги објавува на својата 

веб страница;“. 
 

Член 4 
Во  членот  33 став (1) точките 39, 45, 47 и 62 се бришат.  
Точките 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85 стануваат точки 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81.  

 
Член 5 

Во членот 37 став (4) точка 2 по зборот “кандидати“ се става точка и запирка, а 
зборовите: “и со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати“  се 
бришат. 

 
Член 6 

Во членот 43 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: “и податоци за лицата на кои им е изречена мерката куќен притвор“.  

 
Член 7 

Во членот  60 ставoви (2) и (3) зборот “изјавата“ се заменува со зборот “договорот“.  
Ставот (4) се менува и гласи: 
“Договорот за коалицирање од ставовите (2) и (3) на овој член го склучуваат 

претставниците на политичките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи името на 
коалицијата, симболот, општината, односно изборната единица во која настапуваат 
заедно.“ 
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Член 8 
Во членот 65 став (3) зборовите: “ја приложи изјавата од членот 60 став (3)“ се 

заменуваат со зборовите: “ го приложи договорот од членот 60 став (4)“. 
Во ставот (5) по зборот “неотповиклива“ се става точка, а зборовите до крајот од 

реченицата се бришат. 
 

Член 9 
Членот 68 се менува и гласи: 
“(1) Редоследот на кандидати во листата на кандидат, односно редоследот на листите 

на кандидати Државната изборна комисија го утврдува со ждрепка и тој број е ист во сите 
изборни единици, односно општини, a  во изборната единица односно општина кадешто 
нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата да биде 
изоставен и на негово место да биде напишан редниот број на наредниот носител без 
оставање на празно место. 

(2) Листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник кои 
се поднесени од ист подносител добиваат ист реден број во сите општини (или само во 
општината). 

(3) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје по 
потврдување на листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за 
градоначалник ги доставува до   Државната изборна комисија заради утврдување на 
редоследот во единствената листа на кандидати согласно со ставовите (1) и (2) на овој 
член. 

(4) Државната изборна комисија за активностите што ќе ги преземе во согласност со 
ставовите (1) и (2) на овој член, задолжително претходно ги известува овластените 
претставници на подносителите на листите.“  

 
Член 10 

Членот  71 се менува и гласи: 
“(1) Заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, политичката 

партија, коалиција, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои 
имаат намера да се кандидираат, пред надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ 
со назнака “за изборна кампања“  и кај носител на платен промет  во Република 
Македонија отвораат трансакциона сметка со назнака “за изборна кампања“ и истите не 
може да се користат за друга намена.  

(2) Субјектите од  ставот (1) на овој член  се должни  да обезбедат ЕДБ  и  да ја отворат 
трансакционата сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по потврдувањето на 
листата за кандидати, а најрано 48 часа по  распишувањето на изборите и во тој рок од 48 
часа доказот за  обезбеден ЕДБ и отворената трансакциона сметка се доставува до 
надлежната изборна комисија. 

 (3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакциона сметка од ставот (1) на овој 
член за коалиција, политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да 
се кандидираат, се уредува со договор за коалиција, односно изјава на волја заверена на 
нотар за политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се 
кандидираат. 

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група 
избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат не  обезбедат ЕДБ и не 
отворат трансакциона сметка во роковите од ставот (2) на овој член, кандидатската листа 
се отфрла со решение на надлежната изборна комисија, односно потврдената листа за 
кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.  
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(5) Кога трансакциона сметка е отворена од страна на носителот на независната листа 
од група избирачи, односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, потписник на 
трансакционата сметка е носителот на независната листа или лице овластено од него. 

(6) На трансакционата сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат сите средства 
добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. Донации за 
финансирање на изборната кампања можат да се уплатуваат исклучиво на трансакциона 
сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до рокот определен за доставување на 
финансиски извештај за финансирање на изборната кампања утрден во членот 85 став (1) 
од овој законик. 

(7) Во случај на не поднесување, односно непотврдување на листата на  кандидати,  
субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциона сметка 
се должни непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на 
донираниот износ во рок од 60 дена. 

(8) Во случај на здружување за заедничко настапување за време на одржување на 
избори на субјектите од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на договорот за 
коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го 
избришат од регистарот на надлежниот орган, а отворената трансакциона сметка да ја 
затворат со пренесување на средствата, правата и обврските на трансакционата сметка 
отворена согласно со договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во роковите од ставот 
(2) на овој член.  

(9) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на 
трансакционата сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата исклучиво 
ќе се покријат од средствата на таа сметка.” 

 
Член 11 

Во членот 76- б по ставот (2) се додаваат три нови става (3),(4) и (5), кои гласат: 
“(3) Надлежниот суд е должен по барањето 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 

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

приемот на жалбата.“ 
 

Член 12 
Во членот 83-а став (3) зборот “платената“ се заменува со зборот “фактурираната“. 
 

Член 13 
Во членот 83-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
 “(2) Регистарот на донации содржи податоци и за платени донации на субјекти кои 

директно или индиректно се поврзани со политичката партија или се под нејзина 
контрола.“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 14 
Во членот 84-б по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
“(4) Составен дел на образецот од ставoт (3) на овој член е Упатството за начинот на 

пополнување на образецот на извештајот.“ 
Ставот (4) станува став (5). 
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Член 15 
Во членот 85 став (1) бројот “15“ се заменува со бројот “30“. 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
“(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на 

извештајот од ставот (1) на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се 
спроведува од денот на отварањето на трансакционата сметка за изборната кампања до 
завршувањето на трансакциите на таа сметка.“ 

Ставот (6) станува став (7). 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:  
“(8) Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија 

за спречување на корупцијата склучуваат Меморандум за соработка во врска со 
спроведувањето на одредбите за финансирањето на изборната кампања за размена на 
информации за утврдени неправилности во врска со доставените финансиски извештаи и 
мерките преземени од нивна страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.“ 

 
Член 16 

Во членот 87 бројот “(6)“ се заменува со бројот “(7)“. 
 

Член 17 
По членот 112 се додаваат нов наслов и нов член 112-а, кои гласат: 
 “Гласање на избирач - лице со посебни потреби 
 

Член 112-а 
На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не може да влезе во гласачкото место и 

да гласа согласно со овој законик, избирачкиот одбор е должен да му овозможи да гласа 
согласно со Упатството на Државната изборна комисија.“ 

 
Член 18 

Насловот пред членот 113 и членот 113 се менуваат и гласат: 
“Гласање на избирачи кои на денот на гласањето  се на издржување казна затвор или се во 

притвор, односно куќен притвор 
 

Член 113 
(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се 

во притвор, односно куќен притвор, гласаат во казнено-поправните домови, односно 
местото каде што се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор.  

(2) Општинската изборна комисија е должна по добивање на списоците за избирачите 
кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, 
веднаш да ги достави до казнено-поправните домови каде што избирачите се на 
издржување казна затвор или се во притвор.  

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се  наоѓаат на издржување мерка куќен 
притвор, а кои сакаат  да гласат, преку овластен полномошник ќе ја  известат општинската 
изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје  најдоцна три дена пред 
денот определен за гласање.  

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член изборите ги спроведува 
избирачкиот одбор од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор 
согласно со овој законик и упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред 
денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на 
подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето. 
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(5) На избирачот од ставот (3) на овој член  избирачкиот одбор ќе му овозможи да гласа 
во местото каде што ја издржува мерката куќен притвор,  еден ден пред одржувањето на 
изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето. 

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на овој член обезбедува посебна 
кутија за гласање која се носи празна во местото каде што избирачот се наоѓа на 
издржување мерка куќен притвор.  

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој член надлежната изборна комисија 
ги известува надлежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор и органот надлежен 
за спроведување на истата. 

(8) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебни записници.  
(9) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат 

до соодветните општински изборни комисии.“ 
 

Член 19 
Во членовите 118 став (2), 126 став (5) и 131 став (3) по зборот “листата“ запирката се 

брише, а зборовите: “а aкредитираните набљудувачи примерок од табеларниот дел од 
записникот“ се заменуваат со зборовите:  “и акредитираните набљудувачи“. 

 
Член 20 

Во членот 118-а став (2) по зборот “листата“ запирката се брише, а зборовите: “а 
овластените  aкредитираните набљудувачи добиваат примерок од табеларниот дел од 
записникот“ се заменуваат со зборовите:  “и акредитираните набљудувачи“. 

 
Член 21 

Во членот 119-а став (5) по зборот “листата“ запирката се брише, а зборовите: “а 
aкредитираните набљудувачи добиваат примерок од табеларниот дел од записникот“ се 
заменуваат со зборовите:  “и акредитираните набљудувачи“. 

 
Член 22 

Во членот 175 став (1) дел „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5“ зборовите: „Општина 
ВРАНЕШТИЦА избирачки места од 0802 до 0813“ и „Општина ДРУГОВО избирачки 
места од 0758 до 0781“ се бришат, а по зборовите: „Општина КИЧЕВО избирачки места 
од 0723 до 0757“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО избирачки места од 0758 до 
0781 и Општина КИЧЕВО избирачки места од 0802 до 0813“. 

Во делот „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ зборовите: „Општина ЗАЈАС избирачки места од 
0814 до 0829“ и „Општина ОСЛОМЕЈ избирачки места од 0783 до 0801“ се бришат, а по 
зборовите: „Општина ЈЕГУНОВЦЕ“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО 
избирачки места од 0783 до 0801 и Општина КИЧЕВО избирачки места од 0814 до 0829“. 

 
Член 23 

По членот 177 Глава XIV. Кaзнени и прекршочни одредби се додава нов член  177-a, 
кој гласи: 

 
“Член 177-а 

(1) Независно од прекршочната одговорност за непочитување на одредбите од овој 
законик кои се однесуваат  на ограничување на трошоците на изборната кампања и 
доставувањето  на финансиските извештаи за финансирање на изборната кампања на 
организаторот на изборната кампања се определува:  

- делумно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања, 
- целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања или 
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- забрана на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања. 
(2) На организатори на изборната кампања  ќе им се определи  делумно губење на 

надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај кога ќе го надминат 
дозволениот износ на трошоци за изборната кампања, согласно со членот 84 од овој 
законик. 

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случаи 
од ставот (2) на овој член се состои во намалување на износот за надоместок на трошоците 
за кампањата за онолку за колку е надминат дозволениот лимит за трошење во изборна 
кампања. Доколку висината на износот на средствата со кои е надминат дозволениот 
лимит за трошење во изборна кампања е поголем од износот за надоместокот на 
трошоците во изборната кампања, ќе се определи  целосно губење на надоместокот на 
трошоците за изборната кампања. 

(4) На организатори на изборна кампања ќе им се определи забрана  за  исплата на 
надоместокот на трошоците за изборна кампања во случаите кога во пропишаниот рок и 
содржина не ги достават финансиските извештаи согласно со членовите 84-б ставови (1) и 
(2) и 85 од  овој законик. 

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на трошоците за изборната кампања во 
случаите од ставот (4) на овој член трае до уредно исполнување на обврската согласно со 
членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од овој законик.  

(6) Одлуката за делумно, односно целосно губење на надоместокот на трошоците за 
изборна кампања од ставовите (2) и (3) на овој член, како и одлуката за запирање на 
исплатата од ставот (4) на овој член ја носи Државната изборна комисија на предлог на 
Државниот завод за ревизија. 

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член, која е  конечна,  може да се поведе 
управен спор. 

(8) Одлуката од  ставот (7) на овој член се објавува во “Службен весник на Република 
Македонија“.“ 

 
Член 24 

Во членот 179 се доддава нов став (1), кој гласи: 
“(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на член на Владата и  заменик-министер ако постапи спротивно на членот 8-а  
од овој законик.“ 

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3). 
 

Член 25 
Во членот 187 по зборовите: “политичка партија“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: “коалиција, односно носител на независна листа од група избирачи“. 
 

Член 26 
Членот 188-а се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група 
избирачи, односно лица кои имале намера да се кандидираат ако не потрошените 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)).“  
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Член 27 
Во членот 189 став (2) по зборовите: “политичка партија“ се става запирка и се 

додаваат зборовите: “коалиција, односно носител на независна листа од група избирачи“. 
 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија“.        
 


