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1. Вовед  

 

 Во контекст на пандемијата COVID-19 и предвремените парламентарни избори, 

Здружението „Импетус“ укажа на тоа дека политичките партии ќе се фокусираат повеќе на 

рекламирање на надворешни медиуми, бидејќи се очекуваше собирите на граѓани да бидат 

ограничени или целосно забранети. Во оваа смисла, локациите за надворешно 

рекламирање, особено билбордите, како поголеми рекламни паноа, го зголемуваат 

вниманието и важноста за политичките партии и финансирањето на нивните изборни 

кампањи. 

Билбордите се медиуми за надворешно рекламирање на отворено, на кои луѓето 

обрнуваат внимание и може да влијаат на нивниот начин на гласање. Купувањето простор 

за билборд ја следи истата постапка како и секоја друга постапка за јавна набавка. 

Локациите определени од страна на општините (и Градот Скопје) им се доделуваат на 

концесионерите (правните субјекти/компаниите). Тие на овој начин генерираат приходи, 

бидејќи концесионерите плаќаат извесна сума (надоместок за закуп) на нивните сметки. 

Досега, кај нас, не била реализирана никаква активност за мониторирање на оваа 

област, а Државната комисија за спречување корупција (ДКСК) поради недостаток на 

капацитети и ресурси не може да преземе сеопфатен мониторинг на рекламирањето на 

политичките партии во текот на изборниот период со цел да идентификува одредени 

ризици од корупција. На 12.06.2020 година беше објавен повик за пријавување на 20 

набљудувачи на изборната кампања на учесниците во предвремените парламентарни 

избори 20201, кои меѓу другото како услов треба да имаат познавања на облиците на 

промоција на политичките партии и водењето на изборните кампањи, затоа што нивната 

главна обврска е да набљудуваат, забележуваат и документираат активности на 

учесниците во изборната кампања, во кои влегува и рекламирањето. 

Од друга страна, според надлежноста, ДКСК има директен пристап до одредени 

податоци од банките - под-сметките за изборните трошоци на политичките партии, па 

резултатите од анализата би можеле да послужат како почетна точка за нивна проверка и 

споредба со податоците од состојбата на терен. Затоа, ова истражување и анализа дава 

придонес за одговорно трошење на финансиите при надворешното рекламирање на 

политичките партии. 

 

2. Цел на анализата 

 

Целта на оваа анализа е да ги идентификува предизвиците што произлегуваат од 

законската рамка, потенцијалните ризици од корупција и следењето на спроведувањето во 

целост на членот 78-а од Изборниот законик2. 

                                                
1 ДКСК, Повик за пријавување на набљудувачи на изборната кампања на учесниците во предвремените 

парламентарни избори 2020, https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Povik_za_nab__uduvachi__12-06-
2020.pdf 
2 Изборен законик, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 

51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 
99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 42/20  

https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Povik_za_nab__uduvachi__12-06-2020.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Povik_za_nab__uduvachi__12-06-2020.pdf
https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/2020/Povik_za_nab__uduvachi__12-06-2020.pdf
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Со тоа, анализата ќе придонесе подобро да се разбере начинот на регулирање и 

практично функционирање на рекламирањето на политичките партии на надворешни 

медиуми и неговото финансирање, како и обврските и активностите на вклучените субјекти 

(политичките субјекти - учесници во изборната кампања, Државната изборна комисија, 

единиците на локалната самоуправа, правните субјекти/компании кои ги поседуваат 

локациите за рекламирање, итн). 

Во овој контекст, практичната цел на ова истражување ќе биде да се види дали и во 

која мерка, политичките партии користат билборди како медиум за рекламирање во 

контекст на пандемијата со COVID-19. 

 

3. Методологија 

 

 Методите кои ќе бидат користени заради исполнување на целите поставени во оваа 

анализа се: 

● Деск истражување - собирање податоци и информации, извештаи, написи, 

новинарски стории, релевантни за темата, приказ, образложение и нивна анализа. 

● Анализа на правната регулатива (Изборен законик со подзаконски акти, Закон за 

финансирање на политичките партии, Законот за здруженија и фондации, одлуки и 

упатства на Државната изборна комисија ...). 

● Компаративна анализа на рекламирањето на билборди со последните 

парламентарни избори. 

Понатаму, анализата пошироко ќе ги претстави и сумира и резултатите од другите 

активности во рамките на проектот, односно точките на проверка: 

● тимовите за набудување од маркетинг агенција собираа податоци за содржината на 

билбордите пред и за време на изборната кампања, за да обезбедат информации 

за мапирање на локации кои ќе послужат за создавање онлајн платформа; 

● онлајн платформа на која се мапирани билбордите (со фотографија и 

карактеристики); и 

● деск истражување користејќи отворени податоци и информации. 

Анализата, како и целиот проект се однесуваат на територијата на Република 

Северна Македонија за време на предвремените парламентарни избори, со посебен фокус 

на периодот на изборната кампања 24.06-15.07.2020 година. 

 

4. Претходна состојба  

 

Во насока на долготрајно и сеопфатно решавање на проблемот и уредување на 

долгогодишниот хаос со билбордите на градското подрачје3, градот Скопје, со претходното 

раководство, пред неколку години нарачале да се изработи „Студија за поставување 

рекламни паноа на подрачјето на град Скопје“. По изработената студија, градот изработил 

„Програма за поставување урбана опрема - рекламни паноа на подрачјето на градот Скопје 

                                                
3 Фактор, Нови билборди низ Скопје, четворица концесионери, 13.05.2013, https://faktor.mk/novi-bilbordi-niz-

skopje-za-chetiri-koncesioneri, Скопје Инфо, Скопските билборди станаа масовна урбана атракција, 23.08.2016, 
https://skopjeinfo.mk/skopskite-bilbordi-stanaa-masovna-urbana-atrakcija-foto 

https://faktor.mk/novi-bilbordi-niz-skopje-za-chetiri-koncesioneri
https://faktor.mk/novi-bilbordi-niz-skopje-za-chetiri-koncesioneri
https://faktor.mk/novi-bilbordi-niz-skopje-za-chetiri-koncesioneri
https://skopjeinfo.mk/skopskite-bilbordi-stanaa-masovna-urbana-atrakcija-foto
https://skopjeinfo.mk/skopskite-bilbordi-stanaa-masovna-urbana-atrakcija-foto
https://skopjeinfo.mk/skopskite-bilbordi-stanaa-masovna-urbana-atrakcija-foto
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за периодот 2012-2027 година“4. Во програмата биле образложени типот, обликот, 

димензиите како и поставеноста на рекламните паноа и билбордите на собирните и 

магистралните улици во градот Скопје. 

По изработка на студијата и усвоената програма, градот Скопје објавил јавен оглас 

за концесија со четири пакети составени од ист број рекламни паноа и билборди според 

типот и обликот. По спроведеното јавно наддавање на огласот, биле склучени договори за 

концесија со четири компании што имаат стандардизирани билборди, светлечки паноа, 

ЛЦД-панели со ист облик, тип и димензија и сите имаат еднаков број рекламни паноа во 

секој пакет.5 

Карактеристично е тоа што за содржината на поставените билборди не се одговорни 

ниту општините ниту градот Скопје, кои ги издаваат локациите за поставување на 

рекламните паноа и билборди. Процедурата е таква што фирмите што го издаваат 

рекламниот простор на билбордите низ Скопје, одлучуваат за објавувањето на пораките 

што ќе им бидат нарачани од страна на граѓани, компании или политички партии/коалиции. 

Па така, некој што објавува навредувачки содржини на нив може да се санкционира 

само доколку постои пријава од страна на засегнати граѓани, а Министерството за 

внатрешни работи нема никакви законски ингеренции доколку не постои таква 

пријава, бидејќи ваквото дејствие не се регулира, проверува или гони по службена 

должност. 

Препукувањата и заплашувањата со кривични пријави во областа на 

концесионерството со рекламни паноа беа забележани во септември 2018 година. Тогаш 

беше објавено дека Град Скопје ќе поднесе кривична пријава за претходното раководство 

предводено од градоначалникот Коце Трајановски за договор за давање под концесија на 

дел од билбордите во Скопје6. Станува збор за 250 локации за билборди кои на јавниот 

повик што го распишал Град Скопје ги добила фирмата „Медиа-С ДООЕЛ“, но која по 

извесно време отишла во стечај, па концесијата со потпис на ексградоначалникот Коце 

Трајановски бил пренесена на фирмата „Лид Медиа“. Градоначалникот Петре Шилегов 

тогаш укажа дека незаконски е договорот да се пренесе на друго правно лице и дека 

доколку фирмата со која е потпишан договор отиде во стечај, тогаш постапката треба да 

се повтори односно да биде распишан нов јавен повик, и дека не може договорот да се 

пренесе на друго правно лице. Други информации во јавноста околу судбината на оваа 

кривична пријава (дали воопшто е поднесена и како е постапено понатаму) не се достапни. 

                                                
4 Електронски Службен гласник на Град Скопје, бр. 9/2012, 17.07.2012, http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-

skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/d96d2249330e6ca4c125
7a47002fa5e2?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 
5 На двата јавни тендери што ги распишал градот, избрани се четири концесионери, „Акцент медиа“, „Скрин-

медиа“, Кала плакат“ и „Медиа-С“, со кои се потпишале договори на 15 години. Според договорот, секој од 
концесионерите има добиено ист пакет, односно може да постави по 200 билборди, 63 светлечки паноа и по 12 
ЛЦД-панели. Со ова, бројката на поставените билборди е намалена во однос на претходната состојба, а 
сообраќајните и естетските ефекти се многукратно подобрени. Според законската регулатива, условите и 
обврските кон градот Скопје, за сите концесионери се исти. Тие на градските власти годишно им плаќаат по 
302.000 евра како надоместок за концесионирање и потрошена електрична енергија. 
6 Антевска, А., Шилегов му спрема кривична на Трајановски за договор за билборди, 11.09.2018, 

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shilegov-mu-sprema-krivichna-na-trajanovski-za-dogovor-za-bilbordi/ 

http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/d96d2249330e6ca4c1257a47002fa5e2?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/d96d2249330e6ca4c1257a47002fa5e2?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/d96d2249330e6ca4c1257a47002fa5e2?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/d96d2249330e6ca4c1257a47002fa5e2?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shilegov-mu-sprema-krivichna-na-trajanovski-za-dogovor-za-bilbordi/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shilegov-mu-sprema-krivichna-na-trajanovski-za-dogovor-za-bilbordi/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/shilegov-mu-sprema-krivichna-na-trajanovski-za-dogovor-za-bilbordi/
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Градоначалникот Петре Шилегов на прес-конференцијата на 21.05.2020 година, 

најави акција за отстранување билборди од пешачки и велосипедски патеки7, од причина 

што утврдиле дека Скопје е град со најгусто поставени билборди (вкупно 800), од кои дел 

се поставени на локации каде воопшто не треба ниту да ги има. Притоа, бил постигнат 

договор со четирите фирми концесионери кои се согласиле доброволно да отстранат 240 

од нив. 

Во оваа насока, Советот на Град Скопје на педесет и првата седница, одржана на 

28.05.2020 година, ја изменил и дополнил Програмата за поставување урбана опрема – 

рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје за периодот 2012-2027 година8, со која се 

намалуваат утврдените локации за поставување билборди на подрачјето на град Скопје, 

од претходните 800, на 560. Според член 6 од изменетата и дополнета Програма, Советот 

го овластува Градоначалникот да потпише анекси на склучените договори за користење на 

локации за поставување на рекламни паноа со кои ќе се изврши усогласување на 

договорите со измените на оваа програма во поглед на типовите на рекламни паноа, бројот 

и описот на локации определени за поставување на рекламни паноа и сразмерно 

намалување на цената од 39%. Ревидираната состојба со бројот на рекламните паноа, 

според тип, број на утврдени локации и зони може да се согледа од табелата 1. 

 

Табела 1: Број на рекламни паноа, според тип, број на утврдени локации и зони во Скопје  

  

Типови 
Број на  

локации 
Зона  

1 
Зона  

2 
Зона  

3 
Зона  

4 

БИЛБОРДИ (стара состојба) 800 / 64 608 128 

БИЛБОРДИ (нова состојба) 560 / 62 429 69 

СИТИЛАЈТИ 252 112 68 72 / 

ЛЦД панели 48 48 / / / 

 

Согласно податоците од Програмата (2012 година) и изменетата и дополнета 

Програма (2020 година) кои се презентирани во табелата, измени се направени само во 

бројот на билборди и тоа во втора, трета и четврта зона. Притоа, во првата зона (која го 

опфаќа Малиот ринг во следните граници: бул. Гоце Делчев, ул. Филип Втори Македонски, 

бул. 11 Октомври, ул. Даме Груев, бул. ВМРО, ул. Македонија, ул. Димитрие Чуповски и Кеј 

13 Ноември) не е предвидено целосно ослободување на градот од поставени објекти во 

форма на рекламни паноа, како што најави градоначалникот на прес-конференцијата, 

бидејќи во оваа зона и претходно воопшто не ни биле утврдени локации за поставување 

                                                
7 Антевска, А., Град Скопје почна да ги отстранува билбордите од пешачките патеки, 21.06.2020, 

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/grad-skopje-pochna-da-gi-otstranuva-bilbordite-od-peshachkite-pateki/ 
8 Електронски Службен гласник на Град Скопје бр. 6/2020, 29.05.2020, http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-

skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/41212ac0dfea4827c125
85820047ca09?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4 

https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/grad-skopje-pochna-da-gi-otstranuva-bilbordite-od-peshachkite-pateki/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/grad-skopje-pochna-da-gi-otstranuva-bilbordite-od-peshachkite-pateki/
https://sdk.mk/index.php/dopisna-mrezha/grad-skopje-pochna-da-gi-otstranuva-bilbordite-od-peshachkite-pateki/
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/41212ac0dfea4827c12585820047ca09?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/41212ac0dfea4827c12585820047ca09?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/41212ac0dfea4827c12585820047ca09?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ipserver1.skopje.gov.mk/e-skopje/sluzben%20glasnik%20so%20konverzija.nsf/82aa49069edfbbb780256a22004ba9e0/41212ac0dfea4827c12585820047ca09?OpenDocument&Highlight=0,%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
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билборди, туку само на ситилајти/светлечки паноа и ЛЦД панели (во оваа зона постојат 

вкупно 160 локации на кои се поставени 112 ситилајти/светлечки паноа и 48 ЛЦД панели). 

Согласно ова, на само 3-4 дена пред почетокот на изборната кампања, градот Скопје 

започна со отстранување 240 билборди поставени на јавни површини низ градот, за да се 

воспостави ред во узурпирањето на градот со билборди, кои го ограничуваат движењето 

на пешаците и велосипедистите во втора, трета и четврта зона, но не и во централното 

градско подрачје. 

Исто така, на голем број локации низ градот имало утврдено и нелегално поставени 

билборди кои исто така беше предвидено да се отстрануваат во наредниот период, 

согласно најавата на градоначалникот на прес-конференцијата. 

 

НАПОМЕНА: Карактеристично е тоа што во правната регулатива се забележуваат 

различни изрази и толкувања на термините „билборд“, „рекламно пано“, „ситилајт“ и „ЛЦД 

панели“. Програмите донесени од Град Скопје укажуваат само на „рекламни паноа“ (во чии 

рамки влегуваат билборди, ситилајтови/светлечки паноа и ЛЦД панели), а Изборниот 

законик како наслов за член (чл. 78-а) користи израз „рекламни паноа и билборди“ без 

понатамошно објаснување што се подразбира притоа. Ако се примени поделбата во Град 

Скопје, произлегува дека законодавецот (во Изборниот законик) смета дека има два вида 

надворешни медиуми за рекламирање на отворено, а тоа се: рекламните паноа (во чии 

рамки влегуваат ситилајтови и ЛЦД панели) и билбордите. За потребите на оваа анализа, 

фокусот е ставен на подетално истражување на состојбите со билбордите.  

 

5. Предвремена изборна кампања 

 

Уште како предизборно ветување од парламентарните избори во 2016 година, 

СДСМ вети9 дека ќе го забрани политичкото рекламирање на медиумите надвор од 

изборната кампања, но тоа не се случи. Причината за неисполнување на ова ветување, 

министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, го правда 

со тоа што имало отпор кај другите политички субјекти и никоја од политичките партии не 

дала поддршка за оваа идеја. Во СДСМ сѐ уште има расположение да се промени ова, а 

дополнително на ова, постои расположение и сериозно да се намали сумата што ја 

добиваат партиите, додека изборните реклами целосно да се тргнат од државниот трошок. 

Законската одредба според која изборната кампања трае 20 дена пред датумот за 

избори10 речиси целосно ја има загубено смислата бидејќи политичките партии секогаш 

наоѓаат начини како да се рекламираат надвор од овој рок. Со тоа, тие, не само што го 

продолжуваат предизборието кога има изборен циклус, туку создаваат предизборна 

атмосфера и тогаш кога нема предизборна кампања. 

Па така, партиите, во предизборниот период, кога објавувањето реклами во 

медиумите им беше забрането, борбата ја водеа на тротоарите, користејќи законски дупки 

                                                
9 Апостолов, В., Манчевски: По изборите, напуштање на моделот – државни пари за изборни реклами, 

08.06.2020, https://prizma.mk/manchevski-po-izborite-napushtane-na-modelot-drzhavni-pari-za-izborni-reklami/ 
10 Чл. 69-1, ст. 2, Изборен законик, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
42/20 

https://prizma.mk/manchevski-po-izborite-napushtane-na-modelot-drzhavni-pari-za-izborni-reklami/
https://prizma.mk/manchevski-po-izborite-napushtane-na-modelot-drzhavni-pari-za-izborni-reklami/
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што им овозможуваа да закупуваат билборди, некои со потпис кој стои зад содржината, 

некои без.11 

 

 
Извор: БИРН, објавено на ПРИЗМА 

 

Притоа, еден ваков билбopд на ВМРО-ДПМНЕ беше зaпален во Скопје, а други два 

во Прилеп беа дeмoлиpaни, на што реагираше лидерот на оваа партија, Христијан 

Мицкоски.12 

         Во Изборниот законик13, во делот посветен за медиумско претставување, стои дека 

„од денот на распишување на изборите, па сè до почеток на изборната кампања, 

радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (портали) не смеат да 

емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање“. Меѓутоа, тоа не е 

посебно и директно нагласено и за рекламните паноа и билбордите. Затоа тие се 

користат како главна алатка во паузата меѓу политичкото агитирање надвор од 

предизборните периоди и официјалната изборна кампања.  

Дури и набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР, во своите извештаи за изборите 

редовно забележува дека имало жалби или обвинувања за предвремена кампања, но дека 

тие, или се отфрлале, или не се процесуирале (освен ако покрај обвинување во јавноста 

немало официјален поднесок). 

Како дел од заобиколувањето на изборната кампања, за оцрнување на политичкиот 

противник, иако изборната кампања не беше започната, а немаше ниту датум кога 

изборите би се одржале, партиите користеа и ситилајтови како методи за додворување на 

гласачите. Па така, во центарот на Скопје осамнаа ситилајтови со дел од бомбите кои во 

2015 година ги објавуваше тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев, а се однесуваа на 

разговори меѓу тогашниот премиер Никола Груевски и тогашниот министер за транспорт и 

врски Миле Јанакиески за проектот Шпански скали, кој требаше да се гради на плоштадот 

                                                
11 Трпковски, Г., И овие избори со предвремена кампања, 03.03.2020, https://prizma.mk/i-ovie-izbori-so-

predvremena-kampana/ 
12 Маркукуле, Видео: Зaпaлeн билборд на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје и yништени два во Прилеп, 04.03.2020, 

https://markukule.mk/видео-запален-билборд-на-вмро-дпмне-во-ск/  
13 Чл. 75-д, ст. 1, Изборен законик, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
42/20  

https://prizma.mk/i-ovie-izbori-so-predvremena-kampana/
https://prizma.mk/i-ovie-izbori-so-predvremena-kampana/
https://prizma.mk/i-ovie-izbori-so-predvremena-kampana/
https://markukule.mk/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA/
https://markukule.mk/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA/
https://markukule.mk/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA/
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во центарот на градот, како и од немилите настани на протестот на студентите за изградба 

на црква на плоштадот.14 

 

ПРЕД официјалната кампања 

 
Извор: Радио Слободна Европа 

 

Забелешка: Согласно теренското истражување на Импетус, утврдено е дека на 05.08.2020 

на оваа локација не постои веќе овој ситилајт/светлечко пано. Од друга страна, како што 

беше нагласено во точка 4. Претходна состојба – од оваа Анализа, Градот Скопје донесе 

Одлука за отстранување само на билборди и тоа во втора, трета и четврта зона, но не и 

отсранување на ситилајти во првата зона (строгиот центар на градот). Останува нејасно 

прашањето зошто, кој и како го отстранил овој ситилајт.  

 

ПОСЛЕ официјалната кампања 

 

 
Извор: Импетус 

 

                                                
14 Митевска, М., Коронавирусот алатка за предизборни препукувања, 05.06.2020, 

https://www.slobodnaevropa.mk/a/30652598.html  

https://www.slobodnaevropa.mk/a/30652598.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30652598.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30652598.html
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На неколку дена пред официјалниот старт на кампањата, ДУИ ја промовираше 

идејата за премиер Албанец15, а кај Пошта, спроти Владата во Скопје осамна билборд со 

порака дека има три опции, алудирајќи на тоа дека треба да заврши етничкиот македонски 

монопол врз премиерската функција. 

 
Извор: 360 степени 

  

Веднаш по објавувањето на оваа идеја, според весникот Лајм16, а пренесено од 

Либертас17, извори од ДУИ тврделе дека луѓе блиски со огранокот на нивната партија во 

Чаир, им платиле на припадници на навивачката група „Комити“, за истата вечер да го 

демолираат билбордот. Според изворите, целта е да се создаде тензија и впечаток во 

албанската јавност дека македонските националисти навистина се плашат од „предлогот 

за албански премиер“ и со тоа да се зголеми рејтингот на ДУИ. Ставот на МВР беше дека 

немаат информации за конкретниот случај, но дека од поодамна поседуваат одредени 

информации за планови за создавање на меѓуетнички тензиии во државата. 

         Високиот функционер на ДУИ, Бујар Османи18, експресно, на неговиот фејсбук 

профил укажа дека веста за платеното демолирање на билбордот за премиер Албанец е 

лажна и дека институциите треба да реагираат ургентно. 

 

6. Анализа на правната регулатива 

 

Во рамките на овој дел хронолошки ќе биде разгледано и анализирано 

воведувањето на одредби и нивни измени и дополнувања во изборното законодавство 

поврзани со политичкото рекламирање на билбордите и идентификување на 

                                                
15 360 степени, ДУИ постави билборди за премиер Албанец, Меџити порача: Заврши македонскиот монопол 

врз моќта, 12.06.2020, https://360stepeni.mk/dui-postavi-bilbordi-za-premier-albanets-medhiti-poracha-zavrshi-
makedonskiot-monopol-vrz-mokta/  
16 Lajm, Aktivistë të BDI-së kanë paguar disa “Komita” që t’ua thyejnë sonte bilbordin e vendosur te qeveria?!, 

12.06.2020, https://lajmpress.org/aktiviste-te-bdi-se-kane-paguar-disa-komita-qe-tua-thyejne-sonte-bilbordin-e-
vendosur-te-qeveria/ 
17 Либертас, Лајм: ДУИ платиле Комити за вечерва да им го демолират билбордот кои сами го поставија спроти 

Владата?!, 12.06.2020, https://libertas.mk/la-m-dui-platile-komiti-za-vecherva-da-im-go-demolirat-bilbordot-koi-sami-
go-postavi-a-sproti-vladata/  
18 Либертас, Бујар Османи: Лажна е веста за платено демолирање на билбордот за премиер Албанец, 

12.06.2020, https://libertas.mk/bu-ar-osmani-lazhna-e-vesta-za-plateno-demolira-e-na-bilbordot-za-premier-albanec/ 

https://360stepeni.mk/dui-postavi-bilbordi-za-premier-albanets-medhiti-poracha-zavrshi-makedonskiot-monopol-vrz-mokta/
https://360stepeni.mk/dui-postavi-bilbordi-za-premier-albanets-medhiti-poracha-zavrshi-makedonskiot-monopol-vrz-mokta/
https://360stepeni.mk/dui-postavi-bilbordi-za-premier-albanets-medhiti-poracha-zavrshi-makedonskiot-monopol-vrz-mokta/
https://lajmpress.org/aktiviste-te-bdi-se-kane-paguar-disa-komita-qe-tua-thyejne-sonte-bilbordin-e-vendosur-te-qeveria/
https://lajmpress.org/aktiviste-te-bdi-se-kane-paguar-disa-komita-qe-tua-thyejne-sonte-bilbordin-e-vendosur-te-qeveria/
https://lajmpress.org/aktiviste-te-bdi-se-kane-paguar-disa-komita-qe-tua-thyejne-sonte-bilbordin-e-vendosur-te-qeveria/
https://libertas.mk/la-m-dui-platile-komiti-za-vecherva-da-im-go-demolirat-bilbordot-koi-sami-go-postavi-a-sproti-vladata/
https://libertas.mk/la-m-dui-platile-komiti-za-vecherva-da-im-go-demolirat-bilbordot-koi-sami-go-postavi-a-sproti-vladata/
https://libertas.mk/la-m-dui-platile-komiti-za-vecherva-da-im-go-demolirat-bilbordot-koi-sami-go-postavi-a-sproti-vladata/
https://libertas.mk/bu-ar-osmani-lazhna-e-vesta-za-plateno-demolira-e-na-bilbordot-za-premier-albanec/
https://libertas.mk/bu-ar-osmani-lazhna-e-vesta-za-plateno-demolira-e-na-bilbordot-za-premier-albanec/
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потенцијалните ризици од корупција во однос на различни аспекти (локацијата, платените 

цени, распределбата меѓу политичките партии, итн). 

 

6.1. Изборен законик 

 

Во изборното законодавство за прв пат, политичкото рекламирање на рекламните 

паноа и билборди беше регулирано во 2015 година со Законот за изменување и 

дополнување на Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија бр. 

196/2015). Тогаш се воведе нов член 78-а со кој се дозволи политичко рекламирање на 

овие видови медиуми. 

Притоа, се воведе ограничување на максималниот број на рекламни паноа и 

билборди кои може да се користат за политичко рекламирање, и тоа на 50% од вкупниот 

број на територијата на определена општина, градот Скопје, односно на територијата на 

кое определено правно лице стопанисува со нив (ст. 2). 

Согласно принципите на транспарентност и недискриминација, политичките 

партии имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди 

согласно критериумите 40-40-10-10, односно: по 40% од вкупниот број билборди се 

достапни на партиите на власта и на партиите во опозицијата во Собранието на Република 

Македонија, а по 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат 

пратенички групи во Собранието на Република Македонија и на вонпарламентарните 

партии во Република Македонија (ст. 3). 

Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои 

стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни во рок од пет дена од денот 

на распишување на изборите јавно да ги објават локациите и цените за закуп на 

рекламните паноа и билборди. Цената не смее да се менува за време на изборниот 

процес и истата не смее да биде поголема од просечната цена за закуп пресметана во 

последните три месеци пред денот на распишување на изборите (ст. 4). 

Општините во Република Македонија, градот Скопје и правните лица кои 

стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите кои се нудат за 

политичко рекламирање да ги распоредат согласно наведените критериуми по пат на 

ждрепка која ја спроведува Државната изборна комисија на Република Македонија (ст. 5 и 

6). Доколку некоја политичка партија или коалиција не го искористи вкупниот процент за 

закуп на рекламни паноа и билборди или извлечените локации, останатите политички 

партии имаат право на закуп на истите (ст. 7). 

Уставниот суд на седница одржана на 10.07.2019 година донесе Одлука19 со која ги 

укина ставовите 3, 5, 6 и 7 од членот 78-а од Изборниот законик, затоа што се поставило 

прашање за согласноста на наведените законски одредби со член 8 став 1 алинеја 5 и 

членовите 9, 16, 22 и 23 од Уставот на Република Северна Македонија. Образложението е 

дека овие одредби не овозможуваа и независни кандидати поддржани од група 

избирачи да имаат пристап до политичко рекламирање на рекламни паноа и 

билборди.  

                                                
19 Одлука на Уставен суд (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 146/2019) 
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Од одредбите на Изборниот законик, пак, произлегува дека учесник во изборите за 

претседател на државата, пратеник во Собранието на Република Македонија, член на 

совет на општина и на Град Скопје и градоначалник на општина и Град Скопје може да 

биде граѓанин кој е поддржан од политичка партија, коалиција на политички партии или 

независен кандидат поддржан од група избирачи, при што тие три групи на субјекти имаат 

право во периодот на изборна кампања да организираат медиумско претставување преку 

кое ќе ги изнесат своите ставови, програми, активности и друго, а еден од повеќето облици 

на медиумско претставување е и користење на рекламни паноа и билборди. 

На 14.02.2020 година, два дена пред распуштањето на Собранието што се случи на 

16.02.2020 година, беше донесен Закон за изменување и дополнување на Изборниот 

законик (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/2020) со кој се измени 

и дополни членот 78-а кој го регулира политичкото рекламирање на рекламните 

паноа и билборди. 

Новина со овие измени е непроменливоста на просечната цена за закуп која се 

пресметува во последните пет изминати изборни циклуси (наспроти претходното 

пресметување кое се однесуваше за последните три месеци пред денот на распишување 

на изборите). Секако, ова е позитивно, бидејќи на овој начин просечната цена за закуп се 

пресметува врз основа на цените кои важеле во подолг временски период пред изборите, 

а не само за последните три месеци, што создаваше потенцијални ризици од намерно 

зголемување на цената од страна на правните лица пред изборите, а со цел да добијат 

повисока просечна цена при пресметките.    

         Новина се воведе и во критериумите врз основа на кои политичките партии имаат 

право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди. Соодносот 

остана ист (40-40-10-10), но се ограничи во бројот на политичките партии (по две од власта 

и од опозицијата), а се додадоа и независните кандидати во категоријата од 10% заедно со 

вонпарламентарните партии. Па така:  

● 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии од 

позицијата кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија освоиле најмногу гласови; 

● 40% од вкупниот број се достапни на двете најголеми политички партии во опозиција 

кои на последните избори за пратеници во Собранието на Република Македонија 

освоиле најмногу гласови; 

● 10% од вкупниот број се достапни на парламентарните партии кои немаат 

пратенички групи во Собранието на Република Македонија и 

● 10% од вкупниот број се достапни на вонпарламентарните партии и независни 

кандидати во Република Македонија. 

Овие дополнувања во еден дел се во согласност со донесената Одлука од 

Уставниот суд (претходно наведена), бидејќи, се додадени независните кандидати и со тоа 

им е дадена можноста да се рекламираат на овие медиуми. Меѓутоа, нејасно е зошто е 

поставено ограничувањето само на двете најголеми политички партии од власта и 

опозицијата и зошто се изземени коалициите на политички партии (со оглед на тоа што 

политичките партии, коалициите и независните кандидати поддржани од група избирачи се 

три групи на субјекти кои имаат право во периодот на изборна кампања да организираат 

медиумско претставување преку користење на рекламни паноа и билборди).   
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Со тоа што сега на независните кандидати им е признато правото да се рекламираат 

на овие медиуми, став 7 дозволува останатите политички партии и независни кандидати 

да имаат право на закуп на рекламните паноа и билборди, доколку некоја политичка 

партија, коалиција или независен кандидат не го искористи вкупниот процент за закуп или 

извлечените локации. Тука се забележува дека се наведуваат трите групи на учесници 

во изборниот процес (политичка партија, коалиција и независен кандидат), што не е 

случај со одредбата во која се наведува соодносот за правото на закуп, од која се 

исфрлени коалициите.  

Дополнителна обврска се пропишува за правните лица кои стопанисуваат со 

рекламните паноа и билборди. Па така, тие се должни да поднесат извештај за 

доделените локации за секој учесник во изборната кампања, средствата кои се 

побаруваат од секој учесник како и средствата кои се наплатени (ст. 8). Ваквиот 

извештај (подготвен на образец пропишан од министерот за финансии) се поднесува 

најдоцна 15 дена по денот на завршување на изборната кампања, до Државната изборна 

комисија, Државниот завод за ревизија и до Државната комисија за спречување на 

корупцијата, кои се должни да го објават на своите интернет страници (ст. 9, 10, 11). Секако 

дека ова решение е во согласност со принципот на транспарентност, така што ќе се 

располага со податоци за финансиите, кои би можеле да се проверуваат преку споредба 

со податоците добиени од политичките партии, коалиции или независни кандидати. 

Согласно изборното законодавство20, учесникот во изборната кампања е должен во 

рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите. Сепак, 

оваа одредба е нејасна кога станува збор за билбордите, со оглед на тоа што со нив 

стопанисуваат правни субјекти, па учесниците во изборниот процес само ги закупуваат 

билбордите за периодот на изборната кампања. За периодот после завршување на 

изборите, правните субјекти се одговорни за билбордите и затоа е потребно прецизирање 

на оваа одредба во која ќе се наложи на правните субјекти да ги отстранат после изборниот 

ден. 

Иако во последните неколку години, значајно е подобрено регулирањето на 

политичкото рекламирање преку надворешни медиуми, сепак, во време на изборни 

кампањи, низ фреквентните места, особено низ центрите на градовите и населените места 

се забележуваат залепени плакати на несоодветни места за тоа, јавна инфраструктура, 

столбови, градилишта, како во сликата подолу.  

                                                
20 Чл. 79, ст. 2, Изборен законик, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 
125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 
42/20 
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Извор: Импетус 

 

Според истражување на Импетус, покрај билборди, за време на изборниот период 

се забележуваат и други начини на рекламирање на јавен простор, како што се банери 

поставени високо над фреквентни раскрсници низ општините. Во анализа на ПИНА21 е 

утврдено дека ваквите начини на рекламирање се во надлежност на локалните власти, така 

што ако некој постави панел или билборд на одредена локација, секако мора да земе 

дозвола за тоа од локалните власти. Но, во општина Тетово, политичките партии никому 

не му платиле за овие реклами, ниту пак добиле дозвола за да ги постават не почитувајќи 

ги правилата за рамноправно политичко рекламирање. Во меѓувреме, ниту една 

институција не води евиденција колку и каде постои ваков тип на рекламирање.  

 

                                                
21 Атанасоска-Манасиева, М., Со висечки реклами, дел од партиите ги извисија правилата за политички 

маркетинг, 29.07.2020, https://pina.mk/3886-so-visechki-reklami-del-od-partiite-gi-izvisija-pravilata-za-
politichki-marketing/ 

https://pina.mk/3886-so-visechki-reklami-del-od-partiite-gi-izvisija-pravilata-za-politichki-marketing/
https://pina.mk/3886-so-visechki-reklami-del-od-partiite-gi-izvisija-pravilata-za-politichki-marketing/
https://pina.mk/3886-so-visechki-reklami-del-od-partiite-gi-izvisija-pravilata-za-politichki-marketing/
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Извор: Импетус 

 

 Од друга страна, при мапирањето на локациите на билбордите низ државава, 

тимовите наидоа на една значајна дилема во однос на содржината на билбордите. Тие 

забележаа дека има два вида содржини на билбордите: партиска и изборна содржина. 

Изборната содржина се однесува на изборната кампања, а партиската содржина стои на 

билбордите подолго време и не беше отстранета за време на изборната кампања. Тоа е 

еден од начините на партиска промоција предвремено, пред официјално да започне 

изборната кампања, со тоа што, зависно од периодот на закуп, таквите содржини може да 

останат видливи дури и за време на изборната кампања, со што се зголемува нелојалната 

конкуренција на една политичка партија, во однос на останатите.  

 

 
Извор: Импетус 
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 Исто така, тимовите ангажирани од ИМПЕТУС открија и рекламирање преку 

рекламни паноа/билборди поставени на станбени објекти - згради за кои е спорно дали 

воопшто подлежат на законските одредби од изборното законодавство кои се однесуваат 

на билборди и рекламни паноа и дали воопшто се регулирани на некој начин (Закон за 

домување не пропишува ништо во однос на отстапувањето на надворешни ѕидови на 

зградата на правни лица за рекламни цели). Друго прашање кое е вредно за понатамошно 

истражување во однос на овој аспект е дали правното лице склучило договор за 

поставување на вакви конструкции со управителот на зградата, како се одредува цената, 

дали има евентуални ограничувања од страна на општината особено кога се работи за 

згради во централното градско подрачје уредени со посебни фасади и сл.  

 

 
Извор: Импетус 

 

Забелешка: Билбордот на горната слика е во сопственост на Скрин Медиа и чини 

401,811.00 денари (со вклучен ДДВ)22. Истиот не е назначен како локација во Програмата 

за поставување урбана опрема – рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје за периодот 

2012-2027 година. Согласно оваа Програма, за зона 1, односно централното градско 

подрачје не е предвидено поставување на билборди, освен ситилајтови и ЛЦД панели. Па 

така, останува прашањето колку оваа локација се смета за легално поставување на 

билборди во зона 1 согласно Програмата на Град Скопје.  

 

6.2. Финансирање на политичките партии 

 

                                                
22 Скрин Медиа, Извештај до Државен завод за ревизија за доделени локации за учесници во 
изборна кампања за предвремени парламентарни избори 2020 година, 21.07.2020, 
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/19_Skrin_Media_Partii.pdf 

https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/19_Skrin_Media_Partii.pdf
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Согласно Законот за финансирање на политичките партии23, политичките партии 

се финансираат од јавни и приватни извори на финансирање (чл. 7). 

Јавните извори за финансирање на политичките партии се финансиски средства 

предвидени со Буџетот на Република Северна Македонија (чл. 8). Вкупните средства за 

годишно финансирање на политичките партии се во висина од 0,15% од вкупните изворни 

приходи на Буџетот на Република Северна Македонија и политичките партии можат да ги 

користат исклучиво за остварување на своите цели утврдени со закон, статут и други акти 

на партијата (чл. 9). 

Средствата за финансирање на политичките партии, во износ од 30% што се 

обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија се распоредуваат подеднакво на сите 

политички партии кои освоиле најмалку 1% од вкупниот број од гласовите на избирачите 

кои гласале на последните одржани избори за пратеници во Собранието на Република 

Северна Македонија, на ниво на целата Република, или на последните одржани локални 

избори во единицата на локалната самоуправа, а средствата за финансирање на 

политичките партии, во износ од 70% што се обезбедуваат од Буџетот на Република 

Северна Македонија се распоредуваат на политичките партии чии кандидати се избрани 

за пратеници во Собранието на Република Македонија на последните одржани избори за 

пратеници, сразмерно на бројот на избраните пратеници и на политичките партии чии 

кандидати се избрани за советници на последните одржани локални избори, сразмерно на 

бројот на избраните советници (чл. 10). 

Покрај овие средства во Буџетот на Република Северна Македонија се 

обезбедуваат и средства во висина од 280.000 евра во денарска противвредност за 

годишно финансирање на партиско истражувачко-аналитичките центри формирани 

согласно со закон како дел од внатрешната организација на политичката партија (чл. 10-а). 

Приватни извори на финансирање на политичките партии се: членарина, кредит, 

донации, подароци, прилози, дотации, спонзорства (донации), легати, продажба на 

промотивен и пропаганден материјал и сопствени приходи согласно закон (чл. 13). 

За добиените донации политичката партија подготвува извештај за добиени 

донации кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година до Државниот завод 

за ревизија и до Управата за јавни приходи (чл. 25).  

Политичките партии за да докажат дека имаат само една жиро-сметка, во случај кога 

своето финансирање го врши и преку обезбедување на средства од кредит од 

комерцијални банки, така што покрај основната жиро-сметка, имаат и уште една посебна 

жиро-сметка за средствата обезбедени преку кредит, кога го искористуваат правото да 

вршат пренос на средства помеѓу своите сметки и кога имаат воспоставен партиско 

истражувачко-аналитички центар со посебна сметка, тогаш се должни да достават 

финансиски извештај за материјално-финансиското работење до Управата за јавни 

приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, кои се должни да ги објават 

на своите интернет страници (чл. 26). 

                                                
23 Закон за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2004; 

86/2008; 161/2008; 96/2009; 148/2011; 142/2012; 23/2013 и 140/2018). Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 174/2005 од 08.03.2006 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2006. 
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Годишниот финансиски извештај за претходната година, пак, го содржи 

финансиското работење на сметката, односно сметките на политичката партија, како и 

податоци за: 

● вкупните приходи во кој влегуваат податоците за вкупен износ на донации, 

подароци, прилози, дотации, спонзорство, кредит, пари, материјални средства, 

опрема, услуги, сопствени приходи, членарина, легати и друго и 

● вкупните расходи. 

Овој извештај, најдоцна до 31 март се доставува до Државниот завод за ревизија. 

Политичката партија е должна јавно да го објави извештајот на нејзината интернет 

страница, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година (чл. 27-а). 

Во оваа насока се и одредбите на Законот за здруженија и фондации24 (чл. 53), 

според кој сите непрофитни организации се должни своите годишни извештаи да ги 

објавуваат јавно (на својата интернет страница или на друг соодветен начин да ги направат 

достапни до јавноста) најдоцна до 30 април за претходната година.  

Во случајот со политичките партии, за извршување на обврските од овој закон и 

Изборниот законик, тие се должни јавно да објавуваат годишни финансиски извештаи, 

регистри на донации и извештаи за материјално работење. За таа цел, политичките партии 

треба да имаат своја интернет страница каде овие документи ќе бидат достапни за 

јавноста. Притоа, на овој начин, политичките партии ја изразуваат и својата 

транспарентност. 

Еден од условите под кои политичката партија ќе добие средства е 

транспарентноста на финансиските извештаи и извештаи на јавни донации. Па така, 

политичката партија која нема да достави годишен извештај во пропишаниот рок, или нема 

да ги објави податоците за донациите примени во текот на годината, нема право на исплата 

на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија. Запирањето (суспензија) на исплатата трае до уредно исполнување на 

обврските согласно законот, а одлуката за запирање (суспензија) на исплатата на 

средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија на предлог на Државниот завод за ревизија ја донесува министерот за правда 

(чл. 27-б).   

 

7. Компаративна анализа на состојбата со билбордите на претходни избори 

 

Споредбено со одржаните парламентарни избори во 2016 година, локалните избори 

во 2017 година, како и претседателските избори во 2019 година, каде бројот на 

понудувачи/правни субјекти кои се пријавиле и понудиле локации и цени за билборди бил 

9 за секој циклус избори, за предвремените парламентарни избори во 2020 година овој број 

е зголемен и изнесува 11. 

 

                                                
24 Закон за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/2004; 

86/2008; 161/2008; 96/2009; 148/2011; 142/2012; 23/2013 и 140/2018). Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 174/2005 од 08.03.2006 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/2006 
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Графикон 1: Компаративен приказ на бројот на понудувачи/правни субјекти за политичко 

рекламирање на билборди на изборните циклуси во периодот 2016-2020 година 

 
Во понатамошниот текст ќе бидат прикажани и појаснети состојбите со политичкото 

рекламирање на билборди за време на последните 3 изборни циклуси (одржаните 

парламентарни избори 2016 година, локалните избори 2017 година, како и 

претседателските избори 2019 година). Сепак, бидејќи последните избори во 2020 година 

беа парламентарни, согласно методологијата на распределба на пакетите за рекламирање 

на билборди, само податоците од парламентарните избори во 2016 година може да се 

користат за споредбени цели.  

 

7.1. Парламентарни избори 2016 

 

Според Извештајот за пристигнати понуди на локации и цени за рекламни паноа и 

билборди за политичко рекламирање изготвен од ДИК и објавен на 16.11.2016 година, биле 

пристигнати вкупно 9 понуди од правни лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и 

билборди: 

1. ДТУ КАЛА ПЛАКАТ ДОО Скопје 

2. ДРМТ ЛИД КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Скопје 

3. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

4. АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 

5. ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје 

6. СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ 

7. СТЕФАНОВСКИ МЕДИА 

8. ФОТОМАК Билборди Штип 

9. ДМТУ ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

Од извештајот е воочливо дека општините во Република Северна Македонија и 

Градот Скопје немаат поднесено понуди за локации и цени на рекламни паноа и 

билборди.25 

Државната изборна комисија на својата веб страна ги има објавено сите пристигнати 

понуди со цени и локации на рекламните паноа и билборди, доставени од понудувачите. 

                                                
25 https://www.sec.mk/ponudi-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/ 

https://www.sec.mk/ponudi-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/
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Според доставените понуди, поединечната цена за рекламен билборд се движи во 

интервал од 250 Евра до 500 Евра и оваа цена варира од понудувач до понудувач. Со оглед 

на доставените понуди, понудувачите доставиле понуди и за рекламирање на друг вид/тип 

на надворешно рекламирање: мегалајт, сити лајт, мегаборд и биг борд. Секој понудувач 

доставил четири различни пакети на понуди според соодносот на застапеноста на 

политичките партии од членот 78-а од Изборниот законик: 

- Пакет 1 - 40% 

- Пакет 2 - 40% 

- Пакет 3 - 10% 

- Пакет 4 - 10% 

Според извештајот од извршената ждрепка за доделување на локации на рекламни 

паноа и билборди за политичко рекламирање26: 

- Пакетот 1 е доделен на коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и политичката партија 

Демократска унија за интеграција; 

- Пакетот 2 е доделен на коалицијата СДСМ и политичката партија Демократска 

партија на Албанците; 

- Пакетот 3 е доделен на коалицијата За промени и правда и коалицијата Трет Блок; 

- Пакетот 4 е доделен на политичките партии Движење БЕСА, ЛЕВИЦА, ПДП, ЛП, 

Коалиција ВМРО за Македонија и Коалиција Алијанса за Албанците. 

Врз основа на понудените пакети, во наредниот дел се прикажани вкупните цени по 

пакет по понудувач: 

 

Пакет 1 

- 1,992,123.00 денари (32,235.00 Евра) - КАЛА ПЛАКАТ 

- 10,363,242.00 денари (167,690.00 Евра) - АКЦЕНТ МЕДИА 

- 1,212,825.00 денари (19,625.00 Евра) - ЛИД КОМУНИКЕЈШН 

- 4,581,852.00 денари (74,140.00 Евра) - СКРИН МЕДИА 

- 92,700.00 денари (1,500.00 Евра) - ФОТОМАК 

- 315,000.00 денари (5.097.00 Евра) -ТЕХНОМАКС 

- 118,800.00 денари (1,922.00 Евра) - СТРИТ ЊУЗ 

- 370,800.00 денари (6,000.00 Евра) - СТЕФАНОВСКИ МЕДИА (С-МЕДИА) 

- 180,000.00 денари (2,912.00 Евра) - ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

 

Графикон 2: Визуелен приказ на понудените суми во пакет 1 по понудувачи/правни 

субјекти за политичко рекламирање на билборди на парламентарните избори во 2016 

година 

                                                
26 https://www.sec.mk/ponudi-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/ 

https://www.sec.mk/ponudi-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/
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Вкупната цена на пакет 1 од сите понудувачи изнесува 19,227,342.00 денари. Ова е 

максималната сума што политичките партии Коалиција ВМРО-ДПМНЕ и Демократската 

Унија за Интеграција можеле да ја платат за овој пакет. 

Според податоците од поднесениот Финансиски извештај за изборната кампања на 

политичката партија Коалиција ВМРО ДПМНЕ, вкупните приходи изнесуваат 2,381,063.00 

денари од кои 2,027,000.00 денари се по основ на донации, додека пак 354,063.00 денари 

се доделени буџетски средства од ДИК. Вкупните расходи изнесуват 5,516,900.00 денари 

од кои издатоците за реклама и пропаганда изнесуваат 2,850,689.00 денари.27  

Според податоците од поднесениот Финансиски извештај за изборната кампања на 

политичката партија ДУИ, вкупните приходи изнесуваат 20,066,451.00 денари од кои 

17,609,443.00 денари се по основ на донации, додека пак 1,180,000.00 денари се пренесени 

од тековната сметка на партијата, а 1,277,595.00 денари се буџетски средства доделени по 

Одлука на ДИК. Вкупните расходи изнесуваат 22,296,682.00 денари од кои издатоците за 

реклама и пропаганда изнесуваат 19,683,983.00 денари.28 

Од овие податоци произлегува дека политичката партија ДУИ потрошила 

значително поголем дел од своите средства за реклама и пропаганда за разлика од 

политичката партија Коалицијата ВМРО ДПМНЕ. 

 

Пакет 2 

- 1,911,165.00 денари (30,925.00 Евра) - КАЛА ПЛАКАТ 

- 10,562,010.00 денари (171,740.00 Евра) - АКЦЕНТ МЕДИА 

- 1,206,645.00 денари (19,522.00 Евра) - ЛИД КОМУНИКЕЈШН 

                                                
27 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zZllnN0JCeTZDc1E/view 
28 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zcm9IV1VMTFAxTDg/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zZllnN0JCeTZDc1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zcm9IV1VMTFAxTDg/view
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- 4,844,662.00 денари (78,775.00 Евра) - СКРИН МЕДИА 

- 92,700.00 денари (1,500.00 Евра) - ФОТОМАК 

- 315,000.00 денари (5.097.00 Евра) -ТЕХНОМАКС 

- 118,800.00 денари (1,922.00 Евра) - СТРИТ ЊУЗ 

- 370,800.00 денари (6,000.00 Евра) - СТЕФАНОВСКИ МЕДИА (С-МЕДИА) 

- 180,000.00 денари (2,912.00 Евра) - ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

 

Графикон 3: Визуелен приказ на понудените суми во пакет 2 по понудувачи/правни 

субјекти за политичко рекламирање на билборди на парламентарните избори во 2016 

година 

 
 

Вкупната цена на пакет 2 од сите понудувачи изнесува 19,601,782.00 денари. 

Пакетот 2 е доделен на Коалицијата СДСМ и политичката партија Демократска партија на 

Албанците. 

Според податоците од Финансискиот извештај за изборната кампања на 

Демократската партија на Албанците, вкупните приходи изнесуваат 1,390,656.00 денари 

од кои 935,000.00 денари биле по основ на донации, додека пак 455,656.00 денари се 

доделени буџетски средства по Одлука на ДИК. Вкупните расходи изнесуваат 2,106,807.00 

денари од кои издатоците за реклама и пропаганда изнесувале 1,755,177.00 денари.29 

Според податоците од Финансискиот извештај за изборната кампања на 

Коалицијата СДСМ, вкупните приходи изнесувале 65,850,365.00 денари, од кои 

34,243,762.00 денари се по основ на донации, додека пак 31,606,603.00 денари се приходи 

по други основи (25,049,700.00 денари - членарина и 6,554,715.00 денари - буџетски 

средства). Вкупните расходи изнесуваат 65,850,365.00 денари од кои издатоците за 

реклама и пропаганда изнесувале 29,123,604.00 денари.30 

                                                
29 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zWXRVNVR3NkVaREU/view 
30 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zRC1waWxXQWtSWmc/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zWXRVNVR3NkVaREU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zRC1waWxXQWtSWmc/view
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Пакет 3 

- 541,059.00 денари (8,755.00 Евра) - КАЛА ПЛАКАТ 

- 2,051,025.00 денари (33,350.00 Евра) - АКЦЕНТ МЕДИА 

- 294,168.00 денари (4,760.00 Евра) - ЛИД КОМУНИКЕЈШН 

- 1,099,312.00 денари (17,875.00 Евра) - СКРИН МЕДИА 

- 20,361.00 денари (330.00 Евра) - ФОТОМАК 

- 177,000.00 денари (2,878.00 Евра) -ТЕХНОМАКС 

- 11,800.00 денари (192.00 Евра) - СТРИТ ЊУЗ 

- 92,700.00 денари (1,500.00 Евра) - СТЕФАНОВСКИ МЕДИА (С-МЕДИА) 

- 48,000.00 денари (780.00 Евра) - ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

 

Графикон 4: Визуелен приказ на понудените суми во пакет 3 по понудувачи/правни 

субјекти за политичко рекламирање на билборди на парламентарните избори во 2016 

година 

 
 

Вкупната цена на пакет 3 од сите понудувачи изнесува 4,335,425.00 денари. Пакетот 

3 според ждрепката е доделен на политичките партии Коалиција за Промени и Правда - 

Трет Блок. 

Според податоците од Финансискиот извештај за изборната кампања на 

Коалицијата за промени и Правда - Трет Блок, вкупните приходи изнесувале 

2,569,396.00 денари, сите по основ на донации, додека пак вкупните расходи изнесувале 

2,569,396.00 денари од кои издатоци за реклама и пропаганда изнесувале 1,166,114.00 

денари.31 

 

Пакет 4 

                                                
31 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zOWVnUENDVzFJLUE/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zOWVnUENDVzFJLUE/view
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- 522,828.00 денари (8,460.00 Евра) - КАЛА ПЛАКАТ 

- 1,955,700.00 денари (31,800.00 Евра) - АКЦЕНТ МЕДИА 

- 294,168.00 денари (4,760.00 Евра) - ЛИД КОМУНИКЕЈШН 

- 1,047,652.00 денари (17,035.00 Евра) - СКРИН МЕДИА 

- 20,361.00 денари (330.00 Евра) - ФОТОМАК 

- 177,000.00 денари (2,878.00 Евра) -ТЕХНОМАКС 

- 11,800.00 денари (192.00 Евра) - СТРИТ ЊУЗ 

- 92,700.00 денари (1,500.00 Евра) - СТЕФАНОВСКИ МЕДИА (С-МЕДИА) 

- 48,000.00 денари (780.00 Евра) - ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

 

Графикон 4: Визуелен приказ на понудените суми во пакет 3 по понудувачи/правни 

субјекти за политичко рекламирање на билборди на парламентарните избори во 2016 

година 

 
 

Вкупната цена на пакет 4 од сите понудувачи изнесува 4,170,209.00 денари. Пакетот 

4 според ждрепката е доделен на политичките партии Движење БЕСА, ЛЕВИЦА, ПДП, ЛП, 

Коалиција ВМРО за Македонија и Коалиција Алијанса за Албанците. Според финансиските 

извештаи на овие политички партии по основ на издаток за реклама и пропаганда, 

Коалицијата Алијанса за Албанците потрошила 497,075.00 денари32, ЛП потрошила 

1,066,319.00 денари33, БЕСА потрошила 6,491,437.00 денари34, ЛЕВИЦА потрошила 

98,730.00 денари35 и ДОМ потрошила 138,502.00 денари36. 

 

                                                
32 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zYmdDWHh6ajJTRDA/view 
33 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zNzljcmloUDFFb0k/view 
34 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zdEx1ZmxlTHZZTkE/view 
35 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zeVVRRW10S1V2Q1E/view 
36 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zODVidTduSTVCY00/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zYmdDWHh6ajJTRDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zNzljcmloUDFFb0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zdEx1ZmxlTHZZTkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zeVVRRW10S1V2Q1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zODVidTduSTVCY00/view
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Од финансиските извештаи, расходната ставка за издатоци за реклама и 

пропаганда не е расчленета детално, па оттука нејасно е колку средства биле 

искористени за плаќање за рекламни паноа и билборди. Произлегува потреба за 

измена на содржината (ставките/елементите кои ги содржат) на финансиските 

извештаи на политичките партии со цел да се утврди прецизно секоја расходна 

ставка согласно одредбите од членот 78-а од Изборниот Законик.  

 

7.2. Локални избори 2017 

 

Пред отпочнувањето на изборната кампања за локалните избори во 2017 година, на 

ден 18.08.2017 година Државната изборна комисија изготвила и јавно објавила 

Известување во врска со членот 78-а (рекламни паноа и билборди) од Изборниот законик37. 

Известувањето е од информативен карактер и ги повикува Општините во Република 

Македонија, градот Скопје и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и 

билборди, кои биле задолжени во рок од 5 дена од денот на распишување на изборите 

(најдоцна до 11 август 2017 година) јавно да ги објават локациите и цените за закуп на 

рекламните паноа и билборди (задолжително на сопствените веб страници или гласила 

или во медиумите - печатени и електронски). Заради распределување на локациите за 

политичко рекламирање по пат на ждрепка која ја спроведува Државната изборна комисија, 

општините, градот Скопје и правните лица биле должни локациите и цените за закуп на 

рекламни паноа и билборди да ги достават до Државната изборна комисија, но не подоцна 

од 14 Септември 2017 година. 

Согласно Записниците38 од извршената ждрепка за доделување на локации на 

рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање, до Државната изборна комисија 

понуди доставиле следните понудувачи: 

1. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

2. АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 

3. СТЕФАНОВСКИ МЕДИА 

4. ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје 

5. СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ 

6. КАЛА ПЛАКАТ ДОО Скопје 

7. ДРМТ ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

8. ДМТУ ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

9. ФОТОМАК БИЛБОРДИ Штип 

Врз основа на доставените понуди и записниците од извршената ждрепка, 

општините во Република Северна Македонија и Градот Скопје не доставиле понуди 

за цени и локации за рекламни паноа и билборди. 

Од извршената проверка на веб страната на Државната изборна комисија, понудите 

не се јавно објавени на интернет страната, па оттука не може да се направи увид во 

доставените понуди со цел да се утврдат понудените цени. 

 

                                                
37 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zN2JfYXBhVUpCT3M/view 
38 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zVktUUjhRLXgwYUk/view 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zN2JfYXBhVUpCT3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zVktUUjhRLXgwYUk/view
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7.3. Претседателски избори 2019 

 

Согласно Записниците39 од извршената ждрепка за доделување на локации на 

рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање, до Државната изборна комисија 

понуди доставиле следните понудувачи: 

1. АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 

2. ДМТУ ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

3. ОК МЕДИА ДООЕЛ 

4. ДРМТ ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

5. МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ 

6. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

7. МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД ДООЕЛ 

8. ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје 

9. ФОТОМАК БИЛБОРДИ Штип 

Врз основа на доставените понуди и записниците од извршената ждрепка, 

општините во Република Северна Македонија и Градот Скопје не доставиле понуди за 

цени и локации за рекламни паноа и билборди. 

Од извршената проверка на веб страната на Државната изборна комисија, понудите 

не се јавно објавени на интернет страната, па оттука не може да се направи увид во 

доставените понуди со цел да се утврдат понудените цени. 

Врз основа на податоците од финансиските извештаи за приходите и расходите за 

изборната кампања на кандидатите за Претседател на Република Северна Македонија на 

Претседателските избори во 2019 година утврдено е следното: 

1. Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на 

Стево Пендаровски, кандидат за претседател40 

Вкупните приходи по основ на донации изнесувале 19,265,500.00 денари, а по основ 

на членарина од политичката партија на Социјал Демократскиот Сојуз на Македонија, 

18,670,000.00 денари. Од овие средства, вкупните расходи по основ на Закуп на простор 

за истакнување на билборди изнесувале вкупно 14,463,362.00 денари или по понудувач: 

- 2,871,994.00 денари кон СКРИН МЕДИА; 

- 6,084,349.00 денари кон АКЦЕНТ МЕДИА; 

- 3,296,164.00 денари кон ОК МЕДИА; 

- 846,161.00 денари кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН; 

370,520.00 денари кон ФОТОМАК и 

- 994,174.00 денари кон ИЗИ МЕДИА. 

2. Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на 

Гордана Силјановска Давкова, кандидат за претседател41 

                                                
39 https://drive.google.com/file/d/1PnvCKKsWxRaXYQIs5MrdehbxSbWgSqxL/view 
40https://dzr.mk/Uploads/1_Stevo_Pendarovski_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedat
elski_izbori_2019_REDUCE.pdf 
41https://dzr.mk/Uploads/2_Gordana_Siljanovska_Davkova_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampan
ja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf 

https://dzr.mk/Uploads/1_Stevo_Pendarovski_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/1_Stevo_Pendarovski_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/2_Gordana_Siljanovska_Davkova_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/2_Gordana_Siljanovska_Davkova_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PnvCKKsWxRaXYQIs5MrdehbxSbWgSqxL/view
https://dzr.mk/Uploads/1_Stevo_Pendarovski_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/1_Stevo_Pendarovski_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/2_Gordana_Siljanovska_Davkova_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/2_Gordana_Siljanovska_Davkova_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
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Вкупните приходи по основ на донации изнесувале 18,201,007.00 денари. Од овие 

средства, вкупните расходи по основ на Закуп на простор за истакнување на билборди 

изнесувале вкупно 11,452,641.00 денари или по понудувач: 

- 3,161,182.00 денари кон СКРИН МЕДИА 

- 6,633,896.00 денари кон АКЦЕНТ МЕДИА 

- 1,657,563.00 денари кон ОК МЕДИА 

3. Финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на 

Блерим Река, кандидат за претседател42 

Вкупните приходи по основ на донации изнесувале 2,594,395.00 денари. Од овие 

средства, вкупните расходи по основ на Закуп на простор за истакнување на билборди 

изнесувале вкупно 636,261.00 денари или по понудувач: 

- 250,129.00 денари кон СКРИН МЕДИА 

- 386,132.00 денари кон АКЦЕНТ МЕДИА 

 

8. Анализа на податоци 

 

8.1. Податоци за билбордите 

 

 ДИК на 28.02.2020 година донесе Упатство за распределба на рекламни паноа и 

билборди по пат на ждрепка (согласно член 78-а од Изборниот законик)43. Упатството 

подетално ја опишува постапката на спроведување ждрепка за доделување на локациите 

на рекламните паноа и билборди на јавната седница на Државната изборна комисија.  

Членот 2 од Упатството наложува, градот Скопје, општините во Република Северна 

Македонија и правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди, да ги 

достават до Државната изборна комисија, локациите и цените за закуп на рекламните 

паноа и билборди, со цел спроведување на ждрепката. До моментот на спроведување 

на ждрепката и објавувањето на извештајот од истата, понудените цени и локации за 

рекламните паноа и билборди не се објавени на веб страната на Државната изборна 

комисија, ниту пак на интернет страните на понудувачите. 

 Со оглед на вонредната ситуација во земјата предизвикана од пандемијата со 

COVID-19 и неопходното одложување на изборите, ДИК најпрво донесе Ревидиран 

роковник за продолжување на изборните дејствија за спроведување на предвремените 

избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 

година44. Според него, општините во Република Северна Македонија, градот Скопје и 

правните лица кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди се должни локациите 

кои се нудат за политичко рекламирање да ги распоредат согласно критериумите од член 

78-а став 3 од Изборниот законик, а распоредот на локациите се определува по пат на 

ждрепка. Ждрепката ДИК ја спроведува најдоцна на 22 јуни 2020 година (VI.11). 

Согласно овој рок, ждрепката на пристигнатите локации и цени за закуп од страна 

на субјектите кои стопанисуваат со рекламните паноа и билборди ДИК ја спроведе на 

                                                
42https://dzr.mk/Uploads/3_Blerim_Reka_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_i
zbori_2019_REDUCE.pdf 
43 https://drive.google.com/file/d/1PVYIZD9O6ZPPtaV0W6OEUR2soiEypZVb/view 
44 https://drive.google.com/file/d/12jLncBTb27po4XDIckDpxK1eW4dD_H7y/view 

https://dzr.mk/Uploads/3_Blerim_Reka_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/3_Blerim_Reka_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/3_Blerim_Reka_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://dzr.mk/Uploads/3_Blerim_Reka_Vkupen_finansiski_izvestaj_Izborna_kampanja_pretsedatelski_izbori_2019_REDUCE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PVYIZD9O6ZPPtaV0W6OEUR2soiEypZVb/view
https://drive.google.com/file/d/12jLncBTb27po4XDIckDpxK1eW4dD_H7y/view
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18.06.2020 година, во 12:30 часот во нејзините простории за што се изготвени записници и 

поставени на нејзината интернет страница45. На ждрепката учествуваа следните правни 

лица: 

● СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

● АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 

● ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

● ФОТОМАК ПРИНТ ДООЕЛ - ШТИП 

● СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ  

● ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ 

● С-МЕДИА (СТЕФАНОВСКИ МЕДИА) 

● ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДОО 

● МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД ДООЕЛ 

● ОК МЕДИА ДООЕЛ 

● ДООЕЛ „МХ ВОХ“ ОХРИД 

 Во записниците од спроведенатa ждрепка во ДИК воопшто не се сретнуваат 

општини, ниту пак Градот Скопје, од што се констатира дека само овие 11 правни лица на 

предвремените парламентарни избори имаат право да даваат под закуп рекламни паноа и 

билборди со кои располагаат и стопанисуваат. Ова значи дека општините и Градот Скопје 

не се пријавиле бидејќи не биле заинтересирани, или пак дека не стопанисуваат со 

рекламни паноа и билборди, т.е. не поседуваат во нивна сопственост, туку само 

одредуваат локации и по распишан јавен повик, ги доделуваат на концесионери/правни 

субјекти кои си поставуваат рекламни паноа и билборди. 

На ден 18.06.2020 година, Државната изборна комисија ја одржала својата 70-та 

седница при што на истата спровела ждрепка за распределба на рекламните паноа и 

билборди согласно член 78-а став 4 од Изборниот законик, при што пакетите за рекламните 

паноа и билборди биле распределени на политичките партии на следниот начин: 

● Пакет од 40% им припаднал на двете најголеми политички партии од позиција кои 

на последните избори за пратеници во Собранието освоиле најмногу гласови, 

односно СДСМ и ДУИ, 

● Пакет од 40% им припаднал на двете најголеми политички партии во опозиција кои 

на последните избори за пратеници во Собранието освоиле најмногу гласови, 

односно ВМРО-ДПМНЕ и Движењето БЕСА, 

● Пакет од 10% им припаднал на политичките партии во Собранието кои на 

последните избори за пратеници не освоиле доволно пратеници да формираат 

пратеничка група, односно АЛИЈАНСАТА ЗА АЛБАНЦИТЕ и АЛТЕРНАТИВА и 

● Пакет од 10 %, за сите останати политички партии кои кои не се застапени во 

Собранието, односно немаат пратеници.46 

Податоците за доделените локации за секој учесник во изборната кампања, 

средствата кои се побаруваат од секој учесник, како и средствата кои се наплатени, ќе 

бидат прикажани и анализирани согласно нивните поднесени извештаи најдоцна 15 дена 

                                                
45 https://drive.google.com/file/d/1aerEY6mqcSLKBgOI4DR8es_vjjJENO-B/view  
46 https://www.sec.mk/izvestvanje-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/ 

https://drive.google.com/file/d/1aerEY6mqcSLKBgOI4DR8es_vjjJENO-B/view
https://www.sec.mk/izvestvanje-za-reklamni-panoa-i-bilbordi/
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по денот на завршување на изборната кампања, до ДИК, ДЗР и до ДКСК, кои се должни да 

го објават на своите интернет страници.  

Од извршената анализа на објавените податоци на веб страните на ДИК, ДЗР и 

ДКСК, само 4 правни лица (СКРИН МЕДИА, АКЦЕНТ МЕДИА, ОК МЕДИА и ЛИД 

КОМУНИКЕЈШН) имаат доставено извештаи за рекламен простор (рекламни паноа и 

билборди) искористени од учесниците во изборната кампања и средства кои се платени 

или се побаруваат по таа основа. Овие правни лица извештаите ги доставиле до 

Државниот завод за ревизија и истите се објавени на нивната веб страна.47  

Додека пак, останатите правни лица (ИЗИ МЕДИА, ФОТОМАК ПРИНТ, СТРИТ ЊУЗ 

МЕДИА, ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ, С МЕДИА, МХ ВОХ ОХРИД и МЕДИА МАРКЕТИНГ) 

немаат доставено извештаи до надлежните институции, па оттука констатираме дека 

политичките партии не ги користеле нивните услуги. 

 

Табела 2: Компаративен преглед на број на билборди закупени од политички 

партии/коалиции по локации за време на изборната кампања за предвремените 

парламентарни избори 2020 година 

 Обно

ва 

Може

ме 
ДУИ 

Леви

ца 

Един. 

Мак. 

Интег

ра 
СДУ ГДУ ДПА 

АА и 

А 

Глас 

за 

Мак. 

ВКУПНО 

Скопје 197 202 24 23 27 16 16 2 3 4 6 520 

Патен 

правец 
27 17 5 1  1   1   52 

Тетово 10 7 10 1  1   7 2  38 

Битола 10 15  1 1 1  1    29 

Охрид 13 8 2 1  1  2  1  28 

Куманово 10 5 4 3    1 1 1  25 

Струмица 12 8  1 1       22 

Прилеп 10 7  1 1 1      20 

Штип 10 4  2    3    19 

Гостивар 6 4 5 1     1 1  18 

Велес 4 6      2    12 

Кичево 3 3 1  1     1  9 

Гевгелија 4 4          8 

Кавадарци 3 3   1   1    8 

Кочани 3 2      1    6 

Дојран 3 2          5 

Виница 1 1   1   1    4 

Дебар 1 2 1         4 

Неготино 1 2          3 

Ресен 1 1          2 

Валандово 1 1          2 

                                                
47 Државен завод за ревизија, Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи на политичките 

партии, https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii 

https://dzr.mk/mk/predvremeni-parlamentarni-izbori-2020-godina-izveshtai-so-specifikacija-na-troshocite-za-prikhodite
https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii
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Радовиш 1 1          2 

Крива 

Паланка 
1 1          2 

Берово 1 1          2 

Гевгелија     1       1 

Делчево 1           1 

Свети 

Николе 
 1          1 

ВКУПНО 334 308 52 35 34 21 16 14 13 10 6 843 

 

 Од табелата 2 компаративно се согледува бројот на билборди закупени од 

политички партии/коалиции по локации за време на изборната кампања за предвремените 

парламентарни избори 2020 година. Притоа, може да се извлечат следните констатации:  

- Вкупно се закупени 843 билборди од страна на сите учесници во изборниот процес. 

- Најмногу локации закупиле двете коалиции: Обнова за Македонија и Можеме. 

Нивниот збир (642) е 76% од вкупниот број билборди во државата. 

- Коалицијата Обнова за Македонија закупила 334 билборди, што е скоро 40% од 

вкупниот број билборди во државата, а коалицијата Можеме закупила 308, што е 

скоро 37% од вкупниот број билборди во државата. 

- Најмногу билборди има во Скопје - вкупно 520, што е 62% од вкупниот број билборди 

во државата.   

 

Табела 3: Компаративен преглед на финансиски средства за користени услуги - 

рекламирање на билборди по политички партии/коалиции и концесионери/правни субјекти 

за време на изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 година 

(во денари) 

 
СКРИН МЕДИА АКЦЕНТ МЕДИА ЛИД КОМУНИКЕЈШН ОК МЕДИА ВКУПНО 

платено должи платено должи платено должи платено должи  

АА и А 149,494.00  310,510.00      460,004.00 

ДУИ 289,070.00  242,253.00      531,323.00 

Един. Мак. 395,612.00  467,593.00  312,157.00    1,175,362.00 

Глас за Мак.  68,257.00 93,780.00      162,037.00 

Интегра 104,573.00  492,820.00   151,701.00  106,483.00 855,577.00 

СДУ 131,846.00  64,973.00   129,104.00  191,809.00 517,732.00 

ГДУ   267,485.00  53,973.00  134,933.00  456,391.00 

ДУИ 1,805,598.00 284,184.00 934,302.00 123,241.00     3,147,325.00 

Левица 223,366.00  384,236.00  312,157.00  199,835.00  1,119,594.00 

Можеме  2,249,924.00  5,948,483.00 1,232,557.00 617,836.00 1,015,376.00  11,064,176.00 

Обнова  4,848,643.00  7,178,930.00 1,279,982.00  1,720,499.00  15,028,054.00 

ВКУПНО 3,099,559.00 7,451,008.00 3,257,952.00 13,250,654.00 3,190,826.00 898,641.00 3,070,643.00 298,292.00 34,517,575.00 

СÈ 10,550,567.00 16,508,606.00 4,089,606.00 3,368,935.00  
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 Од табелата 3 се согледуваат податоците за финансиските средства за користени 

услуги - рекламирање на билборди по политички партии/коалиции и концесионери/правни 

субјекти за време на изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 

година (во денари). Па така, може да се извлечат следните констатации: 

- Пет политички партии/коалиции целосно ги исполниле обврските кон 

концесионерите/правните субјекти од кои користеле услуги (рекламирање на 

билборди): АА и А - Алијанска на Албанците и Алтернатива, ДПА - Демократска 

партија на Албанците, Единствена Македонија, ГДУ - Граѓанско-демократска унија 

и Левица. 

- Шест политички партии/коалиции должат на концесионерите/правните субјекти од 

кои користеле услуги (рекламирање на билборди): Глас за Македонија, Интегра, 

СДУ - Социјал-демократска унија, ДУИ - Демократска унија за интеграција, 

Коалиција Можеме и Коалиција Обнова за Македонија. 

- Најмногу пари за рекламирање на билборди потрошила коалицијата Обнова за 

Македонија - вкупно 15,028,054.00 денари. 

- Најмногу пари за рекламирање на билборди од политички партии/коалиции ќе 

собере Акцент Медиа.  

 

8.2. Податоци за финансирање на политичките партии 

 

Во понатамошниот дел од анализата ќе биде истражен бројот на политичките 

партии кои го изгубиле правото на исплата на буџетски средства за редовно годишно 

финансирање. Со барање за слободен пристап до информации од јавен карактер се 

обративме до Министерството за правда48, како институција која е задолжена за 

донесување одлуки за суспензија на ова право на политичките партии, со цел да се добијат 

релевантни и веродостојни податоци. На овој начин, се создава можност да се утврди дали 

има политички партии кои го изгубиле правото на финансирање, но сепак реализираат 

изборна кампања (самостојно или во коалиција). Така, неминовно ќе се постави 

прашањето, на кој начин ја финансираат политичката кампања и од каква сметка ги 

подмируваат трошоците за кампањата.  

Инаку, политичките партии имаат право на располагање на два вида финансиски 

средства, а со тоа и сметки: за општо финансирање, како и за финансирање на изборната 

кампања. Со оглед на претходно наведеното, за потребите на ова истражување, анализата 

е насочена кон вториот вид.  

Овие податоци се особено корисни за Државната комисија за спречување на 

корупцијата, која има за задача да го проверува и следи финансирањето на политичките 

партии. 

Последно донесена и јавно достапна е Одлуката за запирање на исплата на 

средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија 

                                                
48 Решение на Министерство за правда УП1 бр. 19-1724/2020, од 17.07.2020 по однос на Барање за 
слободен пристап до информации од јавен карактер поднесено електронски на 29.06.2020 
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на политички партии (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 167/2020) 

донесена од Министерот за правда на 22.06.202049.  

Според Одлуката е запрена исплатата на средствата за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на следните политичките 

партии: 

1. ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: годишна сметка); 

2. ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на примени 

донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај); 

3. МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА (не е доставено: извештај од регистар на примени 

донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај); 

4. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА (не е доставено: извештај од 

регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај); 

5. УНИТЕТИ (не е доставено: извештај од регистар на примени донации, годишна 

сметка и годишен финансиски извештај); 

6. БОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ (не е доставено: годишен финансиски 

извештај); 

7. ГЛАС ЗА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: годишна сметка); 

8. ГРАЃАНСКО ДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не е доставено: извештај од регистар на 

примени донации); 

9. ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не е доставено: 

извештај од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски 

извештај); 

10. ПОПУЛИ (не е доставено: извештај од регистар на примени донации, годишна 

сметка и годишен финансиски извештај); 

11. ИНТЕГРА МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА (не е доставено: извештај 

од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски извештај); 

12. АЛТЕРНАТИВА (не е доставено: годишен финансиски извештај); 

13. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА (не е доставено: 

извештај од регистар на примени донации, годишна сметка и годишен финансиски 

извештај). 

Вакви одлуки се носат секоја година од страна на Министерот за правда. Притоа, 

штом некоја политичка партија ги исполни законски одредби и тоа го докаже пред 

Министерството за правда и релевантните институции, суспензијата за неа престанува да 

важи, за што Министерот за правда донесува нова одлука, со која ја трга таа политичка 

партија од листата на суспендирани политички партии.  

Правото на редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна 

Македонија, за период од три месеци го губи политичката партија која во пропишаниот рок 

нема да го објави годишниот финансиски извештај. Ваквата одлука на предлог на 

Државниот завод за ревизија ја донесува министерот за правда и таа се објавува во 

“Службен весник на Република Северна Македонија“ (чл. 27-в). Во однос на овој услов, 

Државниот завод за ревизија нема доставено предлог до Министерството за правда 

за 2020 година. 

                                                
49 https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapiranje-na-isplata-na-sredstva-za-redovno-godishno-finansiranje-
od-budjetot-na-republika-severna-makedonija-na-politichki-partii-1 

https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapiranje-na-isplata-na-sredstva-za-redovno-godishno-finansiranje-od-budjetot-na-republika-severna-makedonija-na-politichki-partii-1
https://dejure.mk/zakon/odluka-za-zapiranje-na-isplata-na-sredstva-za-redovno-godishno-finansiranje-od-budjetot-na-republika-severna-makedonija-na-politichki-partii-1
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Доколку политичките партии повеќе од двапати во текот на годината направат 

прекршок утврден во Законот за финансирање на политичките партии, истите нема да 

добијат од предвидените буџетски средства во траење од една година (чл. 32). 

Министерството за правда не располага со вакви податоци, со оглед дека надлежен орган 

за постапување по прекршоците е основниот суд според седиштето на политичката 

партија. 

Врз основа на податоците од Регистарот на национална класификација на 

дејности50, сите политички партии се регистрирани како непрофитни организации според 

посебна шифра 94,92 „Активност на други политички партии“. Според јавно достапните 

податоци, вкупно 92 политички партии се активни во државата.51 

На предвремените парламентарни избори 2020 година согласно изборните листи 

доставени до Државната изборна комисија52 учествуваа следните политички партии: 

1. Демократска партија на Албанците 

2. Политичка партија Демократи 

3. Коалиција Можеме (Социјалдемократски сојуз на Македонија - СДСМ, Политичка 

партија Движење беса – Беса, Нова социјалдемократска партија – НСДП, 

Либерално-демократска партија – ЛДП, Партија за европска иднина – ПЕИ, 

Обединета партија за еднаквост на Ромите – ОПЕР, Партија за движење на Турците 

во Македонија – ПДТ, Демократски сојуз на Власите од Македонија – ДСВМ, Нова 

алтернатива – НА, „Партија за економски промени 21“ – ПЕП 21, Партија за 

општествен и економски напредок – ПОЕН, Демократски сојуз – ДС, Политичка 

партија Достоинство ППД, Демократска партија на Турците на Македонија, Српска 

странка во Македонија – ССМ, Бошњачки демократски сојуз, Партија на пензионери 

– ПП, Партија за демократски просперитет на Ромите – ПДПР, ВМРО-народна 

партија – ВМРО-НП, Демократска обнова на Македонија – ДОМ, Обединети за 

Македонија – ОМ, Партија за целосна еманципација на Ромите од Република 

Северна Македонија – ЦЕР од РСМ и Сојуз на Ромите од Македонија) 

4. Политичка партија Левица 

5. Алијанса за Албанците и Алтернатива 

6. Политичка партија Глас за Македонија 

7. Граѓанско демократска Унија – ГДУ 

8. Интегра – Македонска конзервативна партија 

9. Демократска унија за интеграција – ДУИ 

10. СДУ Скопје 

11. Единствена Македонија 

12. МОРО – Работничка партија 

13. Народна партија на Ромите 

14. ВМРО-ДПМНЕ и коалиција „Обнова за Македонија“ 

15. Твоја партија. 

                                                
50 Државен завод за статистика, Национална класификација на дејности - НКД Рев.2, согласно Одлука на 

Владата од 2013 година, http://195.26.131.244/KlasifikaciiNomenklaturi.aspx?id=2 
51 https://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=90 
52 https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view 

http://195.26.131.244/KlasifikaciiNomenklaturi.aspx?id=2
https://www.crm.com.mk/DS/default.aspx?MainId=1&CatID=90
https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view
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Врз основа на оваа листа, како и Одлуката за запирање на исплата на средства за 

редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија на 

политички партии (22.06.2020 година), како и од претходно анализираните извештаи за 

финансиски средства за рекламирање на билборди, се констатира дека на четири 

политички партии: Глас за Македонија, Интегра, Граѓанско-демократска унија и 

Алтернатива им била запрена исплатата на средствата за редовно годишно 

финансирање, но, сепак, учествувале на предвремените парламентатни избори 2020 

година и вршеле уплати (или, пак, сеуште должат) на концесионерите/правни лица 

од кои користеле услуги за рекламирање на билборди.  

 

9. Заклучоци и препораки  

 

Од спроведената анализа беа констатирани извесни недоследности, правни 

недоречености, но и непочитувања на правната регулатива, при што се извлекуваат 

следните заклучоци:  

- Новината која се воведе во критериумите врз основа на кои политичките партии 

имаат право на закуп за политичко рекламирање на рекламните паноа и билборди 

(сооднос 40-40-10-10, но ограничен на по две политички партии од власта и од 

опозицијата), не овозможува конкурентност и не дава доволно простор за 

рекламирање на останатите помали политички партии кои се дел од власта или 

опозицијата. 

- Расходната ставка за издатоци за реклама и пропаганда во финансиските извештаи 

на политичките партии не е расчленета детално, па оттука нејасно е колку средства 

биле искористени за плаќање за рекламни паноа и билборди за претходните 

изборни циклуси. Произлегува потреба за измена на содржината 

(ставките/елементите кои ги содржат) на финансиските извештаи на политичките 

партии со цел да се утврди прецизно секоја расходна ставка согласно одредбите од 

членот 78-а од Изборниот Законик.  

- Дел од понудувачите (правните субјекти/концесионери) немаат јавно објавено 

понуди на пакети за рекламирање на рекламни паноа и билбори, како и локациите 

на рекламните паноа и билборди.  

- Дел од понудувачите воопшто немаат изработено веб страни, па оттука 

дополнително се зголемува индикативноста за транспарентноста и запазувањето 

на одредбите од членот 78- а став 3 од Изборниот Законик. 

- Понудите со различни пакети доставени од понудувачите до Државната изборна 

комисија, во моментот на спроведување на ждрепката, не се објавени на веб 

страната на Државната изборна комисија. 

- Извештаите за доделените локации за секој учесник во изборната кампања и 

средствата кои се исплатени, не се објавени на веб страната на Државната изборна 

комисија, ниту на веб страната на Државата комисија за спречување на корупцијата, 

туку само на веб страната на Државниот завод за ревизија. 

- Постојат два вида содржини на билбордите: партиска и изборна содржина. 

Партиската содржина стои на билбордите подолго време и не беше отстранета за 

време на изборната кампања. Тоа е еден од начините на партиска промоција 
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предвремено, пред официјално да започне изборната кампања, со тоа што, зависно 

од периодот на закуп, таквите содржини може да останат видливи дури и за време 

на изборната кампања, со што се зголемува нелојалната конкуренција на една 

политичка партија, во однос на останатите. Со тоа, не само што се продолжува 

предизборието кога има изборен циклус, туку се создава предизборна атмосфера и 

тогаш кога нема официјално започната предизборна кампања. 

- Дополнително, во делот посветен за медиумско претставување, стои дека „од денот 

на распишување на изборите, па сè до почеток на изборната кампања, 

радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (портали) не 

смеат да емитуваат, односно да објавуваат платено политичко рекламирање“. Во 

изборното законодавство не е посебно и директно нагласено дека од денот на 

распишување на изборите, па сè до почеток на изборната кампања, не смее да се 

објавува платено политичко рекламирање на рекламните паноа и билбордите. Оваа 

правна празнина вешто се користи од страна на политичките партии како главна 

алатка за заобиколување на официјалната изборна кампања и можност за 

политичко себе-рекламирање или оцрнување на политичкиот противник на овој 

начин, надвор од предизборието.  

- Низ фреквентните места, особено низ центрите на градовите и населените места се 

забележуваат залепени плакати на несоодветни места за тоа: јавна 

инфраструктура, столбови, градилишта, пред цркви, на мостови, а не се врши 

надзор и санкционирање од властите за истото.   

- Покрај билборди, за време на изборниот период се забележуваат и други начини на 

рекламирање на јавен простор, како што се банери поставени високо над 

фреквентни раскрсници низ општините, кои ниту се контролирани, ниту пак 

санкционирани од државните и/или локалните институции. Потребно е законско 

регулирање на оваа материја.  

- Постои и рекламирање преку рекламни паноа поставени на станбени објекти - 

згради за кои е спорно дали воопшто подлежат на законските одредби од изборното 

законодавство кои се однесуваат на билборди и рекламни паноа и дали воопшто се 

регулирани на некој начин. 

- Според анализираните извештаи, периодот на закуп на рекламните паноа и 

билборди е за периодот од 24.06.2020 до 15.07.2020 година. Од фактичката состојба 

на терен, утврдено е дека рекламните паноа и билборди со изборна содржина, сѐ 

уште стојат, односно не се отстранети. Тука препорачуваме да се пропише прецизна 

одредба за отстранување на билбордите и рекламните паноа по периодот на нивно 

закупување. Потребна е измена на членот 78-а од Изборниот Законик, односно 

додавање на нов став кој би гласел: “Правните лица кои стопанисуваат со 

рекламните паноа и билборди се должни да ги отстранат поставените содржини од 

учесниците во изборниот процес, во рок од пет дена од денот на завршување на 

изборната кампања”. 

- Објавувањето навредувачки содржини на билбордите не се проверува, гони или 

санкционира по службена должност од страна на органите за кривичен прогон, туку 

само доколку постои пријава од страна на засегнати граѓани. 
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