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Користени кратенки 

 

ДЗР  Државен завод за ревизија 

ДИК  Државна изборна комисија 

ДКСК  Државна комисија за спречување на корупцијата 

РСМ  Република Северна Македонија 

УЈП  Управа за јавни приходи 

 

1. Вовед  

 

 За парламентарните избори во Северна Македонија, јуни/јули 2020-та година, 

Здружението „Импетус“1 изработи интерактивна онлајн мапа и анализа на политичкото 

рекламирање на билбордите за време на изборната кампања, кои се достапни на 

официјалната интернет страница на проектот2. Потоа достави до ДКСК конкретни 

препораки и предлози за попрецизно регулирање на овој вид рекламирање во изборното 

законодавство, врз основа на направените истражувања и наодите од истото.   

Билбордите се медиуми за надворешно рекламирање, реклами на отворено, 

поставени на најфреквентните сообраќајници/рути на движење/патни правци на граѓаните 

и возилата, привлекувајќи го вниманието, комерцијален рекламен простор за маркетинг кој 

се користи и во изборната кампања.   

Закупување на локацијата за реклама се спроведува според утврдени правила како 

и секоја друга постапка за јавна набавка. Локациите определени од страна на општините и 

Градот Скопје им се доделуваат на концесионерите (правните субјекти/маркетинг 

агенциите/компаниите). Тие на овој начин генерираат приход, бидејќи концесионерите 

плаќаат извесна сума како надоместок за закуп.  

Пред да почне изборната кампања, концесионерите доставуваат понуда (со пакети 

на локации во сите општини) до Државата изборна комисија, во која треба да понудат само 

половина од вкупниот број на нивни/закупени локации за билборди, за да се користат за 

платено политичко рекламирање. ДИК, по пат на ждребка, врши распределба на 

понудените пакети со локации за учесниците во изборната кампања, по основ на веќе 

утврдени проценти во Изборниот законик. 

Целта на ова истражување е да ги набљудува, согледа и провери активностите на 

учесниците во изборната кампања на локалните избори 2021 година, поврзани со 

надворешното рекламирање, да ги идентификува предизвиците што произлегуваат од 

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

членот 78-а од Изборниот законик3. 

Овој извештај ги презентира резултатите од мониторирањето на локациите и 

содржината на рекламните паноа/билборди за време на изборната кампања за локалните 

избори, октомври 2021 година.  

                                                
1 https://impetus.mk  
2 https://www.political-billboards.mk  
3 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, 42/20, 74/2021 и 
215/2021  

https://political-billboards.mk/
https://political-billboards.mk/category/publikacii/
https://political-billboards.mk/category/publikacii/
https://impetus.mk/
https://www.political-billboards.mk/
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2. Дефиниции  

 

За целите на ова истражување користиме неколку дефиниции4:  

 

Изборна содржина на билборди – се смета за содржина која е изработена за целите на 

платено политичко рекламирање и учество во изборна кампања, претставувајќи го 

кандидатот, слоганот и бројот на гласачкото ливче на учесникот во изборната кампања. 

Истата треба да содржи и назив на огласувачот, т.е име на нарачателот на таа содржина. 

Изборната содржина се користи исклучиво за време на изборна кампања.  

 

Партиска содржина на билборди – се смета за содржина која има за цел комуникација на 

партијата со јавноста и промоција на партијата, но не е наменета за целите на платено 

политичко рекламирање и на никаков начин не е поврзана со изборната кампања. 

Партиската содржина се рекламира надвор од периодот на времетраење на изборна 

кампања.  

 

Црна кампања на билборди – се смета за содржина која има за цел да оцрни, наклевети, 

деградира, наштети. Истата се појавува за време на изборна кампања, не отсликувајќи 

ничија репрезентативност, ниту пак нарачател.  

 

Локација на билборд – физичка адреса каде што се наоѓа физички поставениот технички 

дел од билбордот, вклучувајќи ја и Страна А и Страна Б на истиот билборд.  

 

Страна А/Б – место каде што е поставена содржината на билбордот. Негде се искористени 

двете страни за платено политичко рекламирање, а некаде само едната страна на истата 

локација на билбордот.   

 

Што е билборд? 

 

Изборниот законик во член (чл. 78-а) користи израз „Рекламни паноа и билборди“, 

но никаде не постои точно разграничување во правна смисла за дефиницијата што е 

билборд, а што ситилајт или рекламно пано.  

Некои од рекламните агенции имаат поставено описни дефиниции и димензии:  

 

Рекламни табли – Билборди5 

 

Осветлување:    Предно осветлување и без осветлување 

Формат:              4,00 x 3,00 m и 5,04 x 2,38 m 

Постер:               Хартија 

Билбордите се рекламни паноа, погодни за кампањи во широки размери.  

 

 

                                                
4 Овие дефиниции ги срочи ИМПЕТУС и ќе ги користи во своите истражувања 
5 http://screenmedia.mk/new/?page_id=4045&lang=mk  

http://screenmedia.mk/new/?page_id=4045&lang=mk
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Мегалајт6 

 

Осветлување:    Backlight, осветлени со помош на лед-светилки  

Димензии:          4,60 x 2,60 m, 8 x 3 m, 4m x 3m 

Постер:               ПВЦ 

 

Бигборд 7 

Осветлување:     Предно и задно осветлување 

Формат:               8 x 3 m, 10 x 4 m, 10 x 5 m, 12 x 3 m, 12 x 5 m, 14 x 4 m 

Постер:                Хартија и ПВЦ 

 

Имајќи предвид дека истите се разликуваат во форма, големина и изработка, ги 

земаме тие карактеристики како основа за утврдување на дефинициите.8 За целите на овој 

извештај и за подобро разбирање ги користиме податоците дадени во пакетите на 

понудувачите за локалните избори 2021, па според дадените димензии и називи 

утврдуваме за каков рекламен медиум се работи. Утврдивме кои димензии може да се 

сретнат под одредени називи и кои суми се дадени во пакетите за локалните избори 2021:   

 

Категорија  Димензии кои 

може да се сретнат 

за одреден назив 

Движење на цена за 

закуп, без ддв, во денари  

Цена на 

печат/монтажа, 

без ддв  

Билборд  

 

 

 

4 x3 m 17.000 3.000 денари 

5m x 2.4 m / / 

6 x 4 m 

8 x 4m9 

24.500 

29.500 

6.500 денари 

7.800 

Билборд на мост 5 x 2  
10 x 210 

12.000 
20.000 

6.000 
11.000 денари 

Мега Лајт  2.40 x4 11 

4 x 3m 

27.500 4.960 денари 

4.6 m x 2.6 m   

4.36 m x 2.37 m  Од 350 -450 евра, без ддв 75 евра  

                                                
6 http://screenmedia.mk/new/?page_id=4040&lang=mk  
7 http://screenmedia.mk/new/?page_id=4049&lang=mk  
8 За различните предизвици околу именувањето и дефинициите види на Анализата за 
парламентарните избори, 2020, овде https://political-billboards.mk/analiza-politichko-reklamiranje-na-
bilbordi-vo-severna-makedonija/  
9 https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-okmedia.pdf  
10 https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-okmedia.pdf  
11 Локација „Бул.Кузман Ј.Питу под нова Железничка станица столб кон Аеродром“ 
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket3-Izbori2021-okmedia.pdf  

http://screenmedia.mk/new/?page_id=4040&lang=mk
http://screenmedia.mk/new/?page_id=4049&lang=mk
https://political-billboards.mk/analiza-politichko-reklamiranje-na-bilbordi-vo-severna-makedonija/
https://political-billboards.mk/analiza-politichko-reklamiranje-na-bilbordi-vo-severna-makedonija/
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-okmedia.pdf
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-okmedia.pdf
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket3-Izbori2021-okmedia.pdf
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4.40 X 2.40m  Цената варира од 20.500 

до 29.500, зависно од 

локацијата  

4.960 денари12  

5.6 X 2.74m   

10x3 m 33.900 17.500 денари 

Биг Борд  8m X 4m 

10 X 5m 

10X4 m 

 

 

39.500 

 

 

21.600 денари 

Билборд - церада 5 X 2.5    

Мега Борд 14.8 m X 7.3 m    

Ѕидна површина со 

димензија од две 

церади 

4.05 X 27.60 m 

4 X 10m  

7.34x 14.40 

 

 

81.50013 денари 

 

 

47.000 денари 

 

НАОДИ: 

 

1. Најкористена димензија - најчеста во понудите е Мегалајт (4.40 X 2.40m) 

2. Во понудите на понудувачите, објавени јавно на нивните веб страни14, постојат два 

различни називи за иста димензија: и мегалајт и билборд имаат иста димензија (4x3m), 

но различна цена. Но, разликата е во изработката: дали од ПВЦ или хартија.   

3. Понудените цени се исти за истата димензија и назив (мегалајт 4.40 X 2.40m)15 кај два 

различни понудувачи: ЛЕАД16 и ОК Медиа17, што од една страна е добро, бидејќи не 

создава конкурентност на пазарот за учесниците во изборна кампања, но 

конкурентноста е во локацијата.  

4. Постои различна цена за иста димензија (4.40 X 2.40m) кај ист назив (мегалајт) кај 

понудувачот, но цената варира и е во зависност од тоа каде се наоѓа и во кое зонско 

подрачје е поставен мегалајтот. Цената е повисока доколку се наоѓа во поцентрално 

градско подрачје, особено на булеварите. Истата разлика во цена ја има кај двата 

понудувачи.  

5. Истите локации, со истата шифра, истата димензија и назив, имаат различна цена за 

време на парламентарните избори18 и повисока цена во овие локални избори, т.е оваа 

година. Како за илустрација - за парламентарните избори локацијата (ул. „Митрополит 

Теодосиј Гологанов“ семафори пред бившо Мекдоналдс (Веро Маркет) чинела 27.810 

денари и 4.330 денари за печат и монтажа. Додека за овие локални избори истата 

                                                
12 ЛЕАД Пакет 4 https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket4-Izbori2021-lid.pdf  
13 ЛЕАД Пакет 1 https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-lid.pdf  
14 ОК Медиа Пакет 1 https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-okmedia.pdf 
15 ЛЕАД Пакет 3 https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket3-Izbori2021-lid.pdf 
16 ЛЕАД Пакет 2 https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-lid.pdf  
17 ОК Медиа Пакет 3 https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket3-Izbori2021-okmedia.pdf  
18 Веб страница на ДЗР, извештаи на понудувачи https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-
07/86_OkMedia_Partii.pdf 
 

https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket4-Izbori2021-lid.pdf
https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-lid.pdf
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-okmedia.pdf
https://lead.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket2-Izbori2021-lid.pdf
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket3-Izbori2021-okmedia.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/86_OkMedia_Partii.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/86_OkMedia_Partii.pdf
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локација чини 29.500 денари и 4.960 денари за печат и монтажа. Тоа значи дека 

локацијата станала поскапа за 6% за овие избори и за 14% поскапело печатењето и 

монтажата. (види слики подолу) 

 

Извор: Веб страница на ОК Медиа Пакет 1 https://okmedia.mk/wp-

content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-okmedia.pdf 

 

Извор: Веб страница на ДЗР - https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-

07/86_OkMedia_Partii.pdf  

 

 

3. Постапка на понуда и распределба на локации  

 

Пред отпочнувањето на изборната кампања за локалните избори во 2021 година, на 

ден 16.09.2021 година Државната изборна комисија објави Соопштение во врска со членот 

78-а (рекламни паноа и билборди) став 5 и 6 од Изборниот законик19. Соопштението е од 

информативен карактер и ги повикува правните лица кои стопанисуваат со рекламните 

паноа и билборди, да достават понуди за рекламни паноа и билборди со локации и 

                                                
19 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zN2JfYXBhVUpCT3M/view 

https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-okmedia.pdf
https://okmedia.mk/wp-content/uploads/2021/08/Paket1-Izbori2021-okmedia.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/86_OkMedia_Partii.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2020-07/86_OkMedia_Partii.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zN2JfYXBhVUpCT3M/view
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ценовници до ДИК, согласно Упатството за распределба на рекламни паноа и билборди по 

пат на ждрепка, објавено на веб страната на ДИК, и тоа најдоцна до 20.09.2021.  

Според Упатството за распределба на рекламни паноа и билборди по пат на 

ждрепка20 (согласно член 78-а од Изборниот законик), доставените пакети на секој од 

понудувачите се распределуваат согласно нивната понуда во една кутија согласно членот 

4 од Упатството, според кој: 

 

✓ Пакет 1 - 40% од локациите се наменети за двете најголеми политички партии од 

власта кои на последните парламентарни избори добиле најмногу гласови; 

✓ Пакет 2 - 40% од локациите се наменети за двете најголеми политички партии од 

опозицијата кои на последните парламентарни избори добиле најмногу гласови; 

✓ Пакет 3 - 10% од локациите се достапни на политичките партии кои немаат 

пратенички групи во Собранието на РСМ; 

✓ Пакет 4 - 10% од локациите се достапни на вонпарламентарните партии и независни 

кандидати во РСМ 

 

Согласно записниците21 од извршената ждрепка за доделување на локации на 

рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање, понуди до ДИК доставиле 

следните понудувачи: 

 

1. ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

2. ФОТОМАК БИГ ПРИНТ ДООЕЛ Штип 

3. ОК МЕДИА ДОО 

4. ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес 

5. АЦГ ДИЗАЈН 

6. ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ Скопје 

7. НИКОЛИС 2017 ДООЕЛ Битола 

8. РИЧОТИ ДООЕЛ Струга 

9. РЕДИВИДЕР ДООЕЛ Струмица 

10. МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД ДООЕЛ 

11. ФИКА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 

12. 2С МЕДИА ДООЕЛ Скопје 

13. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

14. АКЦЕНТ-МЕДИА ДООЕЛ 

15. СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ Кочани 

16. МАЈ ПЛЕЈС ДОО Охрид 

17. БУСТ ДООЕЛ Скопје 

 

                                                
20 https://drive.google.com/file/d/1PVYIZD9O6ZPPtaV0W6OEUR2soiEypZVb/view  
21 https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view  

https://drive.google.com/file/d/1PVYIZD9O6ZPPtaV0W6OEUR2soiEypZVb/view
https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view
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За споредба, според официјалните записници од извршената ждрепка за 

доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање22, на 

локалните избори во 2017 година понуди доставиле вкупно 9 компании и тоа: 

1. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ 

2. АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 

3. Стефановски МЕДИА 

4. ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје 

5. СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ 

6. КАЛА ПЛАКАТ ДООЕЛ Скопје 

7. ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје 

8. ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ 

9. ФОТОМАК БИЛБОРДИ Штип. 

 

Споредбено со претходните локални избори од 2017 година, овие локални избори октомври 

2021-ва, бројот на понудувачи е зголемен на 17, или има зголемување во понудувачката 

од 89%. Дополнително треба да се провери дали некои од овие понудувачи се ќерки – 

фирми на некои од досегашните понудувачи во 2017 година.  

 

 

Графикон 1: Компаративен приказ на бројот на понудувачи/правни субјекти за политичко 

рекламирање на билборди на изборните циклуси во периодот 2016-2021 година 

 

 
 

Од извршената проверка на интернет страната на ДИК, понудите, односно пакетите 

на локации на билборди на секој понудувач не се јавно објавени на страната на ДИК. Ова 

е особено важно и претставува почетна точка од каде може да се утврдат цените за 

користење на билбордите кои им се нудат на учесниците во изборната кампања, кои 

локации се понудени, дали се отстапуваат двете страни од билбордите, страна А и страна 

Б, кои се и дали има разлики во цените по страна на билборд, итн. Кај некои од 

понудувачите јавно беа објавени понудените пакети со локации и цени, но не кај сите. 

Некои од понудувачите немаат ни соодветна веб страница.  

                                                
22 https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zVktUUjhRLXgwYUk/view?resourcekey=0-
t_O81KyH_dVIyrueOKHnIw  

9 9 9
11

17

2016 2017 2019 2020 2021

Број на понудувачи 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zVktUUjhRLXgwYUk/view?resourcekey=0-t_O81KyH_dVIyrueOKHnIw
https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zVktUUjhRLXgwYUk/view?resourcekey=0-t_O81KyH_dVIyrueOKHnIw
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Графикон 2: Од теренската работа добиени се следните податоци за користени 

билборди/локации за платено политичко рекламирање/по градови за локални избори 2021  

Графикон 3: Компаративен преглед на број на локации, број на искористеност за време на 

Локални избори 2021 

 

општина Искористени локации  

Локални избори 2021 

(извор: ИМПЕТУС) 

Парламентарни избори 

202023 

(извор: ИМПЕТУС) 

Скопје 331 457 

Тетово 42 34 

Куманово 36 24 

Охрид 35 27 

Битола 26 23 

Струмица 24 18 

Гостивар 19 17 

Штип 17 20 

Прилеп 16 16 

Гевгелија 15 7 

                                                
23 Извор графикон: Билборди по град https://political-billboards.mk/  
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Велес 8 6 

Маврово-Ростуше 5 / 

Кочани 4 6 

Виница 4 4 

Кавадарци 4 4 

Кичево 4 9 

Дебар 3 2 

Неготино 3 4 

Дојран 3 5 

Валандово 3 2 

Богданци 3  

Ресен 2 2 

Радовиш 2 2 

Свети Николе 1 1 

Кичево  4 7 

Делчево 1 5 

Берово  2 

Крива Паланка   1 

Патен правец   52 

ВКУПНО 61524 757 

 

 

Има евидентно намалување во бројката на користење на билборди за платено политичко 

рекламирање, но од друга страна се зголемија бројките во делот на поставени мегаборди 

на поголеми/станбени објекти, катни гаражи, поставени висечки банери, итн, т.е локации 

кои не се регулирани според Изборниот законик.  

 

4. Идентификувани состојби - теренски наоди 

 

➢ Како и на претходните избори (парламентарните избори од 2020 година)25, се појавија 

рекламни паноа, билборди или големи плакати поставени на станбени објекти – згради 

и/или катни гаражи за кои е спорно дали воопшто локациите подлежат на законските 

одредби од изборното законодавство кои се однесуваат на надворешно рекламирање. 

Останува прашањето и дали воопшто се регулирани некаде. На пример, Законот за 

домување не содржи одредби за отстапување на надворешните ѕидови од 

зграда/станбен објект за домување на правни лица за целите на платено политичко 

рекламирање.  

➢ Во Изборниот законик постојат одредби во член 78 кои се однесуваат на изборните 

плакати. Според ова дозволено е да се истакнуваат изборни плакати, без надоместок, 

на места што ги утврдува општината, односно градот Скопје, претходно обележани, за 

                                                
24 Бројката е согласно наодите од агенцијата која го вршеше мониторингот 
25 https://political-billboards.mk/analiza-politichko-reklamiranje-na-bilbordi-vo-severna-makedonija/  

https://political-billboards.mk/analiza-politichko-reklamiranje-na-bilbordi-vo-severna-makedonija/
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секој подносител на листи одделно. Но вакви утврдени места/локации од страна на 

општините или градот Скопје не се јавно обележани, ниту пак некаква листа со 

овие места/локации беше некаде јавно објавена.26  

➢ Општините и градот Скопје можат да утврдат и дополнителни места за истакнување 

изборни плакати со надоместок, а дел од средствата, непосредно по завршувањето на 

изборите, се должни да ги искористат за отстранување на сметот направен за време на 

изборната кампања. Вакви дополнителни места не беа констатирани, обележани, 

ниту пак јавно објавени од страна на општините или градот Скопје27.  

➢ Тие се должни да ги објават условите за добивање право на користење на местата за 

истакнување изборни плакати, најдоцна 50 дена пред одржувањето на изборите, при 

што се должни да обезбедат еднакви услови за сите организатори на изборната 

кампања при истакнувањето на плакати на утврдените места. Вакви места за време 

на локалните избори не беа утврдени.28  

➢ Според став 7 од овој член изборни плакати може да се истакнуваат и на станбени или 

други приватни објекти, со претходна согласност од сопственикот на објектот. Притоа 

понатаму подетално не е уреден начинот на добивање согласност од сопственикот, 

особено ако се работи за станбена зграда (дали дозвола треба да даде куќниот совет, 

дали треба да постои консензус од сите станари или пак управителот на зградата, дали 

се плаќа изнајмувањето, или можеби е скриена донација, итн.).  

Во увидот од понудените пакети со локации од страна на понудувачите овие локации 

се понудени како билборди на ѕид – ѕидна површина.  

   
Извор на фотографии: „Импетус“  (од лево кон десно, хоризонтално): 

1 Станбена зграда на плоштад,  

2 Станбена зграда меѓу ТЦ Мавровка и плоштад Скендербег,  

3 Станбена зграда на Рекорд 

 

                                                
26 Проверка на веб сајт на Град Скопје 
27 Проверка на веб сајт на општините  
28 Ibidem 
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4 Станбена зграда кај Собрание,  

5 Станбена зграда во Кисела Вода, Скопје и  

6 Станбено деловна зграда плоштад во Прилеп.  

 

Забелешка: За плакатот од слика бр. 1, Импетус и во објавената анализа за 

парламентарните избори 2020 година утврди дека е во сопственост на Скрин Медиа, дека 

се води како билборд за време на парламентарните избори 2020 кога чинеше 401,811.00 

денари (со вклучен ДДВ)29. Истиот не е назначен како локација во Програмата за 

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

2012-2027 година30. Но ја има како локација понудена на веб страната на рекламната 

агенција. Во секој случај, согласно оваа Програма, за зона 1 (централно градско подрачје 

на Град Скопје), односно централното градско подрачје воопшто не е предвидено 

поставување билборди, освен ситилајтови и ЛЦД панели, но овде се работи за билборд на 

ѕидна површина, што е различно од само „билборд“.  

 

➢ За време на овие локални избори беа забележани случаи во кои огромни билборди беа 

поставени на објекти во сопственост на јавни претпријатија, како на пример на катната 

гаража кај Судска палата и катната гаража Илинден во Аеродром, кај ТЦ Бисер. Ваквите 

реклами се мегаборд, кој се поставува или на станбен објект или над истиот.31 

Проблемот е што форматот за рекламирање не е пропишан во Изборниот законик, со 

што ќе може да се направи класификација на формат/величина и да се следи износот 

кој се плаќа по основ на форматот/димензијата.   

 

                                                
29 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 
30 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 
31 Формат на мегаборд http://www.akzentmedia.com.mk/megaboard.html  

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
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
http://www.akzentmedia.com.mk/megaboard.html


15 
 

Инаку катната гаража Судска палата е првата катна гаража во сопственост на општина 

Центар, односно на ЈП Паркинзи на општина Центар - ПОЦ32. По завршување на првиот 

круг од локалните избори, овие плакати беа отстранети. 

 
Слика бр. 7: Катна гаража Судска палата. Извор: Импетус 

 
Слика бр. 8: Катна гаража Илинден, Аеродром. Извор: Импетус 

 

➢ Секој учесник во изборната кампања е одговорен за медиумското претставување. И 

овој пат некои од учесниците користеа билборди на кои прикажуваа одредена содржина 

за оцрнување на политичкиот противник и додворување кон гласачите, иако беше 

потпишан Кодексот за фер и демократски избори33. На ваквите билборди, слика бр. 9 и 

10, не е јасно назначено кој е нарачател на ваквото политичко претставување, а 

не е познато ниту дали овие локации за билборди се понудени/закупени при процесот 

на распределба на билборди на кои е дозволено политичко рекламирање за време на 

изборната кампања.  

                                                
32 https://poc.mk  
33 https://mk.voanews.com/a/6242635.html  

https://poc.mk/
https://mk.voanews.com/a/6242635.html
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Слика 9 – Мегалајт на бул. Илинден кај фонтаната Лотос, 

 
Слика 10 Мегалајт на бул. Филип Втори, спроти „Холидеј Ин“. Извор: Импетус 
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Слика 11 - Мегалајт спроти Влада, извор ИМПЕТУС 

 

➢ Притоа, останува отворена дилемата дали некој државен орган смее и дали воопшто 

следи и проверува какви содржини се поставуваат на билбордите од страна на 

учесниците во изборната кампања. Овие аспекти не се регулирани во изборното 

законодавство. Инаку за време на изборната кампања во вториот круг од изборите низ 

Скопје се забележаа и прелепени изборни билборди, како последица на засилувањето 

на црната кампања кон независната кандидатка поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, Данела 

Арсовска. Па така, наместо „За модерно Скопје“ пишуваше „Кмет на Петрич“ (слика бр. 

12).  

 
Слики бр. 12 Билборд на бул. „Илинден“ кај фонтаната Лотос. Извор: Сител34 

 

➢ И повторно, како и низ минатите изборни циклуси, во време на изборна кампања, низ 

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

забележуваа залепени плакати на несоодветни места за тоа, како на пример на објекти 

                                                
34 https://sitel.com.mk/analiza-koj-dobiva-koj-gubi-od-crnata-kampanja  

https://sitel.com.mk/analiza-koj-dobiva-koj-gubi-od-crnata-kampanja
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од јавната инфраструктура, столбови, градилишта итн, што ја прикажуваа грдата слика 

на изборниот натпревар меѓу учесниците. 

  
Слики бр. 13 и 14: Залепени плакати на градежната ограда на црквата на ул. Македонија. 

Извор: Импетус 

 

Импетус констатираше дека, 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. Минатата година за ова 

пишуваа и медиумите35 при што утврдија 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.  

 

➢ Притоа, ниту една институција не води евиденција колку и каде постои ваков тип 

на рекламирање. Инаку, ваквиот начин на рекламирање воопшто не е регулиран во 

Изборниот законик, ниту пак постојат одредби кои го забрануваат. И по завршувањето 

на гласањето во првиот круг кога во некои општини беше избран градоначалник и 

советници во советот, ваквите банери сè уште стоеја на забележаните локации. 

 

                                                
35 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/


19 
 

  

   

  



20 
 

 

 
Слики бр.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 банери поставени во неколку скопски општини. 

Извор: Импетус 

 

Банерите не се предмет на оваа анализа, но сепак се нотирани на повеќе места од 

првичното теренско набљудување од страна на проектниот тим. Претпоставуваме дека 

има и повеќе локации со банери од информациите од приложената табела, но засега се 

ставени како првичен наод.  

 

ГРАД  ПАРТИЈА / КОАЛИЦИЈА / ДВИЖЕЊЕ БАНЕР 

Богданци ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БОРИС ВАНЧЕВ  

БАНЕР  УЛ. МАРШАЛ ТИТО,ПРАВЕЦ КОН 

ЦЕНТАР,ПОСЛЕ МЛАЗ БОГДАНЦИ 

Богданци 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  

БАНЕР  УЛ. МАРШАЛ ТИТО,ПРАВЕЦ КОН 

ЦЕНТАР, ДО МАРКЕТ КУМ 

Богданци 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  

БАНЕР  УЛ. МАРШАЛ ТИТО,СПРОТИ 

ПЕЧАТНИЦА СОФИЈА 

Скопје 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  Банер на мостот подвожњак 

Скопје Движење БЕСА  Банер висечки реклами на улица 
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Скопје 

ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА 

МАКЕДОНИЈА“ Банер висечки реклами на улица 

Скопје 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  Банер на мост на бул. Србија кон Цементара  

Скопје Движење БЕСА  

Банер над ул Крсте П Мисирков на 

пешачкиот  

Скопје Движење БЕСА  Банер на мостот на Сарај кон Шишево  

Скопје Движење БЕСА  Банер на мостот на Сарај кон Ѓорче 

Гевгелија 

ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА 

МАКЕДОНИЈА“ 

Банер   УЛ. СЛОБОДАН МИТРОВ ДАНКО,ПРЕД 

MOZZART КЛАДИЛНИЦА 

Гевгелија 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  

Банер   УЛ. 7 МИ НОЕМВРИ, ПРЕД ПИЦЕРИЈА 

УНО 

Гевгелија 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА 

ОПШТИНА“ предводена од СДСМ  

Банер  БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА ,ПРАВЕЦ КОН 

ИЗЛЕЗОТ НА ГРАДОТ, ПОСЛЕ 

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА 

Гевгелија 

ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА 

МАКЕДОНИЈА“ 

Банер   БУЛЕВАР ГЕВГЕЛИЈА НА ВЛЕЗОТ НА 

ГРАДОТ 

 

➢ На поедини локации низ градот (железничкиот мост над бул. Трета Македонска Бригада 

- слика бр. 23, како и надвозникот кај Бит пазар, над бул. Крсте Мисирков, забележани 

се билборди на мост. Имено, за билбордите поставени на железничкиот мост не е 

пронајдена информација за сопственикот. Согласно направената проверка од 

доставените податоци од ДИК (по барање), за локации на билборди од страна на Град 

Скопје, ваков вид реклами од страна на четирите компании не се пријавени, 

бидејки истите имаат обврска да поставуваат билборди само на јавни површини 

под надлежност на градот Скопје. Имајќи предвид дека главната железничка станица 

во Скопје е сопственост на Јавното претпријатие Македонски железници, постои 

можност рекламниот простор да биде сопственост на ова јавно претпријатие.  

 

 
Слика бр. 23:  Билборди на мост/на железничката станица Скопје. Извор: Импетус 
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➢ Во втората воочена ситуација, на надвозникот кај Бит пазар, над бул. Крсте Мисирков 

(слика бр. 24), компанијата Акцент Медиа управува со рекламни билборди на кои има 

поставено содржини од кандидати за градоначалници. Согласно направената проверка 

од доставените податоци за локации на билборди од страна на Град Скопје, ваков вид 

реклами од страна на Акцент Медиа не се пријавени. 

 

 
Слика бр. 24: Висечки билборди на мост на надвозникот кај Бит Пазар во сопственост на 

Акцент Медиа. Извор: Импетус 

 

➢ Од социјалните мрежи беше забележано дека во населбата Кисела Вода било 

отстрането зеленило (дрвја) со цел подобра прегледност на билбордите на улицата 11 

Октомври (слики бр. 25 и 26). Тука постои билборд на кој е поставена рекламна 

содржина на кандидатот за градоначалник на Кисела Вода, Филип Темелковски, кој 

воедно е и актуелен градоначалник на општина Кисела Вода. Веднаш потоа движењето 

Зелен хуман град кое ја поддржува кандидатката Ана Петровска за градоначалник на 

Скопје, а Драгана Велковска за советничка листа за Град Скопје посадија дрво на истото 

место.36 

  
Слики бр. 25 и 26: Пред и по отстранувањето на зеленилото пред билборд на ул. 11 

октомври. Извор: Твитер 

                                                
36 https://nezavisen.mk/zelen-human-grad-zasadi-drvo-na-mestoto-na-isechenoto-shto-go-krieshe-bilbordot-na-
temelkovski/  

https://nezavisen.mk/zelen-human-grad-zasadi-drvo-na-mestoto-na-isechenoto-shto-go-krieshe-bilbordot-na-temelkovski/
https://nezavisen.mk/zelen-human-grad-zasadi-drvo-na-mestoto-na-isechenoto-shto-go-krieshe-bilbordot-na-temelkovski/
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➢ На една локација во општина Центар е забележано е поставување на изборна содржина 

на локација во општина каде што истиот не е кандидат за градоначалник. Оваа 

содржина е нерелевантна оти за овој кандидат не се гласа во оваа општина. Сопственик 

на овој билборд е правното лице ОК Медиа. 

  
Слика бр. 27. Содржина на кандидат за градоначалник на Општина Аеродром поставена 

на билборд во Општина Центар. Извор: Импетус 

 

 

Назначување на нарачателот на политичкото претставување 

 

Во делот VI. Изборна кампања, во член 72, став 3 се наведува дека учесникот во 

изборната кампања е одговорен за содржината на огласите, соопштенијата, рекламите и 

другиот снимен материјал чиј нарачател е, а кои се емитуваат или објавуваат во платеното 

и бесплатното политичко претставување. 

Во втората точка со наслов Медиумско претставување на две места е споменато 

дека нарачателот на политичкото претставување треба да биде јасно означен, и тоа кај:  

член 75-д, став 2 кој се однесува на огласите и соопштенијата за собирање потписи 

за поддршка на кандидатура на група избирачи и  

член 76, став 1 кој посочува дека платеното политичко рекламирање мора да биде 

соодветно и видливо означено како „платено политичко рекламирање" и јасно 

одвоено од другите содржини на медиумите и дека (став 2) во сите облици на 

платено политичко рекламирање нарачателот на рекламирањето мора да биде 

јасно означен.  

➢ Па така, во овој изборен период постоеја содржини на билбордите на кои не можеше 

да се утврди кој е нарачател, како кај билбордите на независниот кандидат за 

градоначалник на Град Скопје, Данела Арсовска (слика бр. 28).  
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Слика бр. 28: Содржина на рекламен билборд на независен кандидат за градоначалник 

на Град Скопје. Извор: Импетус 

 

➢ Билбордите имаат две страни кои може да се користат за рекламирање, при што кога 

се поставени во близина на сообраќајниците, доста често едната страна е повеќе 

видлива за граѓаните во однос на другата. При изборната кампања беа забележани 

билборди на кои беше користена само едната страна за политичко рекламирање, а кај 

други беа користени и двете страни (страна А и страна Б).  

➢ Од вкупно 596 локации: 148 (24.83%) се локации со закуп на двете страни, 286 (47.99%) 

се локации со закуп само на страна А и 162 (27.18%) се локации само со закуп на страна 

Б.  

➢ На дел од билбордите на кои може да се постават содржини од двете страни, беше 

забележано поставување содржина од кандидати за градоначалници спротивно од 

коловозната лента на движење на возилата, како на сликите бр. 29 и 30.  
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Слики бр. 29 и 30: Содржина на рекламирање на билборди поставени во спротивен 

правец од движењето на возилата на коловозната лента. Извор: Импетус 

  

Ова и не е спорно, доколку е со знаење од страна на клиентите/партиите.  

Наша претпоставка е дека се работи за различна цена на закуп на Страна А и Страна Б.  

 

Графикон 3: Информации за поставеност на Страна А и Страна Б, од теренското 

набљудување:  

ПАРТИЈА / КОАЛИЦИЈА / ДВИЖЕЊЕ 

БР НА 

ИЗБОРНИ 

ПАНОА (A 

СТРАНИ) 

БР НА 

ИЗБОРНИ 

ПАНОА (Б 

СТРАНИ) 

TOTAL 

СТРАНИ 

% ОД 

TOTALСТРАНИ 

%  A СТРАНИ 

(по партија) 

%  Б СТРАНИ  

(по партија) 

Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА 

МОЈАТА ОПШТИНА“ предводена од 

СДСМ 

150 109 259 36% 58% 42% 

ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА 

„ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА“ 
133 75 208 29% 64% 36% 

Демократска Унија за интеграција – 

ДУИ 
34 31 65 9% 52% 48% 

ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДАНЕЛА 

АРСОВСКА 
33 27 60 8% 55% 45% 

ЛЕВИЦА 17 11 28 4% 61% 39% 

Движење „Одлучно за промени” – 

ЛДП и ДОМ 
21 4 25 3% 84% 16% 

АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И 

АЛТЕРНАТИВА 
10 11 21 3% 48% 52% 

Граѓанска Опција за Македонија-

ГРОМ 
7 9 16 2% 44% 56% 

Движење БЕСА 7 8 15 2% 47% 53% 

ГРУПА ИЗБИРАЧИ МАКСИМ 

ДИМИТРИЕВСКИ - ГРУПА ИЗБИРАЧИ 

-ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА 

6 8 14 2% 43% 57% 

Трајно Македонско Радикално 

Обединување – ТМРО 
3 8 11 2% 27% 73% 

Единствена Македонија ЕМ 6 3 9 1% 67% 33% 

Демократска партија на Албанците – 

ДПА 
5 2 7 1.0% 71% 29% 

Партија на Обединети Демократи 

ПОДЕМ 
1 1 2 0% 50% 50% 

ГРУПА ИЗБИРАЧИ – ФАТМИР 

ЛИМАНИ / ГРУПА ИЗБИРАЧИ – АГИМ 

САДИКУ 

1 1 2 0% 50% 50% 

Демократска партија на Турците на 

Македонија – ДПТМ 
0 1 1 0% 0% 100% 
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ГРУПА ИЗБИРАЧИ МАКСИМ 

ДИМИТРИЕВСКИ 
0 1 1 0.1% 0% 100% 

TOTAL 421 301 722 100% 58% 42% 

 

Во текот на овие избори, за првпат досега, беше констатирана ситуација на 

политичко рекламирање на автобуска постојка. На сликите бр. 30 и 31 се прикажани 

автобуски постојки на кои се поставени рекламни материјали - постери од двајцата 

кандидати за градоначалници на град Скопје кои се натпреваруваа во вториот круг. Со 

рекламирањето на автобуските постојки и автобусите на ЈСП Скопје стопанисува 

компанијата - Маратон37.  

Инаку оваа компанија не доставила понуда со локации за рекламни паноа и 

билборди за платено политичко рекламирање до ДИК, согласно записниците38 од 

извршената ждрепка во ДИК.   

  
Слика бр. 31: Политичко рекламирање на автобуска постојка пред спортската сала во 

Автокоманда. Извор: Импетус 

   

                                                
37 Од веб страната може да се види дека Маратон е маркетинг агенција основана во 1993 година и дека од 2005 
година е единствен концесионер за организирање рекламирање на автобусите на ЈСП СКОПЈЕ - Скопје, 
https://www.maraton.com.mk  
38 https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view  

https://www.maraton.com.mk/
https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view
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Слика бр. 32: Политичко рекламирање на автобуска постојка кај Народна Банка. Извор: 

Импетус 

 

➢ Како и при секои избори, политичките партии пред изборната кампања отвораат 

привремени изборни штабови, чии надворешни ѕидови или прозори ги обложуваат со 

плакати од нивните кандидати и редни броеви за гласање. Притоа, поатрактивни се 

просториите низ центрите на населените места, како што е прикажано на слика бр. 32 - 

привремен изборен штаб за локалните избори сместен во центарот на Скопје, на ул. 

Македонија, во просториите на познато кафуле. Имајќи предвид дека ова кафе 

ресторан плаќа одредена сума на закуп на просторија, останавме во дилема дали 

изнајмувањето на просторот за целите на привремен изборен штаб и несомнено 

поставување на рекламен материјал на просторот ќе биде платен од партијата што го 

изнајмува или е своевидна донација од страна на сопственикот на закупениот простор.  

 

  

  
Слики бр. 33, 34, 35 и 36: Политичко рекламирање на простории кои се користат како 

привремени штабови. Извор: Импетус 

 

➢ За време на овие избори беа забележани и појави на уништување билборди. Така на 

пример, во Прилеп, на денот на гласањето во првиот круг, билбордите во централното 

градско подрачје на кои беа поставени содржини од кандидатите за градоначалници од 

коалициите на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ беа покриени за да не се препознава нивната 

содржина (податоците на кандидатите, редните броеви за гласање, пораките итн). 
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Инаку, ова не е ретка појава во Прилеп - и минатите избори беа забележани случаи на 

уништување билборди39.  

  

 
Слика бр. 37: Уништен билборд на кружниот тек кај судот во Прилеп на денот на 

гласањето во првиот круг. Извор: Импетус 

 

5. Заклучоци  

 

Нерегулираноста на оваа област не обезбедува еднаков и фер натпревар за сите 

учесници во изборната кампања, почнувајќи од процентите како се пресметува ждребката, 

па се’ до моментот кога и покрај понудените пакети и ждребката, доколку учесникот во 

изборна кампања не сака да ги искористи сите добиени локации може да ги предаде на 

друг учесник, без да информира некаде и да има запис за промената на доделената 

локација. Во таа насока се губи смислата на одредените проценти, туку е во договор на 

учесниците во изборната кампања.   

Сето ова не оди во прилог на транспарентноста на изборниот процес и 

финансирањето на кампањите, а не обезбедува ниту еднаков и транспарентен пристап на 

учесниците во изборната кампања до ваквите места за рекламирање.  

И повторно ова е резултат на недостигот на дефиниции, односно правно 

определување на значењето на употребените термини (формати) во Изборниот законик 

(рекламни паноа, билборди, мегаборд, мегалајт и изборни плакати), па оваа празнина 

политичките партии вешто ја користат за да постават огромни плакати на многу станбени 

згради низ центарот на Скопје и други општини низ државата. 

 

Непостоењето на конкретни дефиниции за изборни плакати, рекламни паноа и билборди и 

понатаму ја отежнува регулацијата на платеното политичко рекламирање и дава слобода 

во толкувањето на постојните правила. Од друга страна постои неусогласеност и со актите 

кои се донесуваат на локално ниво. Па така, Програмите донесени од Град Скопје 

                                                
39 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/  

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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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 термин „рекламни паноа и билборди“ без објаснување што подразбираат 

истите. 

 

Одредбите од Изборниот законик не се доволно прецизни и не прават разлика на 

рекламирањето на рекламни паноа и билборди во изборна кампања за време на локални 

или друг вид избори. Најпрво, соодносот за рекламирање не е доволен и правичен, кога 

станува збор за локални избори. За време на локалните избори во одредени општини има 

поголем број на кандидати и од партиите на власта и од партиите на опозицијата, но и 

независни кандидати и листи, па, оттука, соодносот 40:40:10:10 не овозможува фер и 

еднаков натпревар преку рекламирањето на билборди. Се поставува прашањето за 

релевантноста, оправданоста и одржливоста на тој процент за рекламирање за локални 

избори.  

 

Не е регулирано постапувањето со содржината на билбордите по завршувањето на 

првиот круг гласање. Поконкретно, не е регулирано отстранувањето билборди по 

завршување на првиот круг гласање во општините или градот Скопје доколку биде избран 

градоначалник уште во првиот круг.  

Изборното законoдавство не го пропишува ниту обемот, а ни соодносот во бројот на 

билбордите кој треба да постои за да има еднаков и фер натпревар меѓу двата останати 

кандидати во вториот круг од изборите 

 

Не е јасно прецизирано за да може да се врши мониторинг кога се врши  

отстапување на билбордот на друг учесник во изборната кампања.  

Начинот на распределба и користење на рекламните паноа и билборди од страна на 

учесниците во изборната кампања кои се заинтересирани за нив, а кои не се закупени од 

страна на учесниците во изборната кампања на кои првично им припаднале, не е 

попрецизно пропишан во изборното законодавство. Тоа остава простор за “борба” меѓу 

учесниците во изборната кампања и со концесионерите при закупувањето на ваквите 

билборди, кои се распределуваат по принципот “прв дојден, прв услужен”.   

 

Не се одредени чекорите доколку содржината на билбордот е уништена - дали 

фирмата- концесионер го обновува билбордот, дали за тоа дополнително наплаќа и сл.  

 

Понудите со различни пакети доставени од понудувачите до Државната изборна 

комисија, во моментот на спроведување на ждрепката наменети за Локалните избори 2021, 

не беа објавени на веб страната на Државната изборна комисија.  

 

Од спроведената анализа на понудувачите, дел од нив ги немаат јавно објавени понудите 

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

паноа и билборди на нивните веб страни. Дел од понудувачите воопшто немаат изработено 

веб страни, па оттука дополнително се зголемува индикативноста за недостатокот на 

транспарентност и почитување на одредбите од членот 78-а став 3 од Изборниот законик. 
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Беше констатирано дека општините и градот Скопје немаат објавено и обележано места 

за истакнување изборни плакати согласно чл. 78 од Изборниот законик. 

 

Во оваа изборна кампања евидентни беа два вида содржини на билбордите: изборна 

содржина и содржина со црна кампања. Спорна е содржината со црна кампања, односно 

закупување на билборди на кои не се рекламираат кандидатите и програмите на субјектите 

во изборната кампања, туку се користат за објавување навредувачки содржини заради 

оцрнување на политичкиот противник. Притоа не постои механизам (правен и/или 

институционален) за следење, проверка, гонење и санкционирање на ваквите појави, иако 

Законот за прекршоци против јавниот ред и мир можеби може да одговори на ова.  

 

Забележани беа билборди/мегалајти на кои не беше јасно назначен нарачателот на 

содржината, при што ваквата појава е во спротивност со членот 72 став 3 од Изборниот 

законик. 

 

По завршувањето на гласањето во првиот круг, кога во некои општини беше избран 

градоначалник и советници во советот, билбордите, ниту пак другите форми на 

рекламирање (плакати, висечки билборди, банери и сл.) не беа отстранети од локациите. 

Ова е добро да се дорегулира кој ќе биде задолжен да ги отстрани и во кој рок.  

 

Од теренскиот мониторинг и анализа беа констатирани состојби кои не се регулирани со 

Изборниот законик, како што е поставувањето на висечки реклами (билборди/церади) на 

приватен простор (станбени згради за домување) и објекти во сопственост на јавни 

претпријатија. 

 

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

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

раскрсници низ општините, кои сè уште не се регулираат и контролираат од страна на 

државните и/или локалните институции. 

 

Беа забележани и поставувања содржини на билборди во близина на сообраќајници на 

страната на билбордот која е во спротивност од насоката на движење на возилата на 

коловозот, при што не е во фокусот на видното поле на возачите, туку повеќе само на 

минувачите (пешаците, велосипедистите) кои се движат по тротоарот/велосипедските 

патеки.  

 

Низ фреквентните места, особено низ центрите на градовите и населените места, иако не 

толку често како и на претходните изборни циклуси, сепак, се забележаа залепени плакати 

на несоодветни (необележани) места за тоа, како на објекти на јавната инфраструктура, 

столбови, градилишта, огради итн. 

 

 

 

 


