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1. ВОВЕД 

  

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

Здружението ИМПЕТУС изработи интерактивна онлајн мапа1 и анализа2 на политичкото 

рекламирање преку билборди за време на изборната кампања, кои се достапни на 

официјалната веб-страница на проектот. Исто така достави до ДКСК и конкретни препораки 

и предлози за попрецизно регулирање на овој вид рекламирање во изборното 

законодавство, врз основа на спроведените истражувања и сознанија во 2020 и 2021 

година. Бидејќи оваа област се покажа како интересна за ИМПЕТУС, следењето на 

политичките реклами и изборниот процес, продолжи и за локалните избори 2021 година. 

Билбордите се сметаат за медиуми за надворешно рекламирање, поставени на 

најфреквентните патишта/сообраќајни правци привлекувајќи го вниманието на 

возачите/пешаците, а како комерцијални рекламни објекти се користат и во изборната 

кампања.  

Давањето под закуп на рекламниот сајт/локација се врши според утврдени правила 

во општините, како и секоја друга постапка за јавна набавка. Локациите што ги 

определуваат општините и градот Скопје им се доделуваат на концесионерите (правни 

лица/маркетиншки агенции/фирми). Тие остваруваат приходи на овој начин, бидејќи 

концесионерите плаќаат одредена сума како надомест за кирија. 

Пред да започне изборната кампања, маркетинг агенциите поднесуваат понуда (со 

пакети локација/цена) до Државната изборна комисија (ДИК). Максималниот број билборди 

што можат да се користат за политичко рекламирање е 50% од вкупниот број билборди на 

територијата на одредена општина, градот Скопје, односно на територијата на која 

управува одредено правно лице. ДИК со ждрепка ги дели понудените пакети со локации за 

учесниците во изборната кампања. Бројот на билборди што ќе ги користи 

кандидатот/политичката партија е веќе утврден во проценти во Изборниот законик. Доколку 

политичка партија, коалиција или независен кандидат не го искористи вкупниот процент на 

билборди дадени со ждрепката, други политички партии и независни кандидати имаат 

право да ги дадат под закуп. ИМПЕТУС ги објави своите наоди од анализата на 

                                                
1 https://political-billboards.mk  
2 https://political-billboards.mk/category/publikacii/  

https://political-billboards.mk/
https://political-billboards.mk/category/publikacii/
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имплементацијата на член 78-а од Изборен законик и даде свој придонес во подготовка на 

заклучоци и препораки за измени на ИЗ.3 

Оваа анализа е дел од проектот наменет за мониторинг на кампањата и учесниците 

во изборната кампања, особено во делот на рекламирањето на билборди и се надоврзува 

на првиот извештај.4 Целта на оваа анализа е да се проценат и проверат активностите на 

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

надворешното рекламирање, да се идентификуваат предизвиците кои произлегуваат од 

законската рамка и начинот на спроведување на член 78 - а од Изборниот законик и член 

85, што се однесува на вкупните финансиски извештаи, но во делот на рекламирање на 

билборди.  

Оваа анализа ги прикажува поконкретно податоците објавени од финансиските 

извештаи на партиите/учесниците во изборниот процес за локалните избори во октомври 

2021 година во Северна Македонија. Анализата ќе се користи за континуирано следење на 

отчетноста на партиите/учесниците во изборните процеси, проверка на транспарентноста 

на институциите, подготовка за препораки за измени на Изборниот законик, како и следење 

на имплементација на Законот за финансирање на политичките партии, заедно со 

објавената Анализа на критериумите за транспарентност на ИМПЕТУС.5 

 

2.  Законски рокови 

 

Отворените трансакциски сметки на политичките партии со назнака “за изборна 

кампања“, односно заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, 

согласно член 71, став 11 од Изборниот законик се затвораат во рок од 45 дена од денот 

на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори6. Пред да се направи 

оваа измена на 16.09.2021, овој рок беше 60 дена. 

Конечните изборни резултати од одржаните локални избори 2021 година беа 

објавувани во текот на месеците октомври и ноември 2021 година од страна на Државната 

изборна комисија. Во некои општини градоначалници беа изгласани уште во првиот 

изборен круг на 17.10.2021 - конечните резултати беа објавени на 23 и 26.10.20217, во други 

                                                
3 https://political-billboards.mk/reklamiranjeto-na-politichkite-partii-i-kandidati-na-bilbordi-izbori-2021/  
4 https://political-billboards.mk/reklamiranjeto-na-politichkite-partii-i-kandidati-na-bilbordi-izbori-2021/  
5 https://political-billboards.mk/category/publikacii/  
6 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик, Службен весник на Република Северна 
Македонија бр. 215/2021 од 16.09.2021 
7 https://drive.google.com/file/d/16KaXCqC_3KMr27wqpshnbypeZ-iT4m_2/view 
https://drive.google.com/file/d/1lCRhM-h5rtzd8TrHaGozCShzA5PLdx3r/view  

https://political-billboards.mk/reklamiranjeto-na-politichkite-partii-i-kandidati-na-bilbordi-izbori-2021/
https://political-billboards.mk/reklamiranjeto-na-politichkite-partii-i-kandidati-na-bilbordi-izbori-2021/
https://political-billboards.mk/category/publikacii/
https://drive.google.com/file/d/16KaXCqC_3KMr27wqpshnbypeZ-iT4m_2/view
https://drive.google.com/file/d/1lCRhM-h5rtzd8TrHaGozCShzA5PLdx3r/view
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во вториот изборен круг на 31.10.2021 - конечните резултати беа објавени на 03.11 и 

05.11.20218, а во една општина, Дебар, после одржано прегласување на 14.11.2021 - 

конечните резултати беа објавени на 24.11.20219. 

Согласно член 85 од Изборниот законик учесникот во изборната кампања е должен 

веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на затворање на трансакциската сметка 

(отворена за целите на изборната кампања) да поднесе вкупен финансиски извештај со 

спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната кампања. 

Финансискиот извештај се поднесува до Државната изборна комисија, Државниот 

завод за ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Собранието на 

Република Македонија. Првите три наведени институции јавно ги објавуваат на своите веб 

страници. Понатаму, Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на 

поднесувањето на извештајот е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува 

од денот на отварањето на трансакциската сметка за изборната кампања до завршувањето 

на трансакциите на таа сметка. 

 

3. Наоди од анализата на тековните состојби на понудувачите  

 

На овие локални избори вкупно 17 правни лица понудија локации за изнајмување рекламни 

паноа и билборди10. Во рамките на истражувањето беше составена листа на компаниите 

по датум на основање (табела 1).   

 

Табела 1: Датум на основање на компаниите – понудувачи на рекламни паноа и 

билборди 

Ред. 

бр.  
Назив на компанија Датум на основање 

1.  АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје 08.05.1995  

2.  АЦГ ДИЗАЈН ДООЕЛ Куманово 15.08.2019 

3.  БУСТ АДВЕРТАЈЗИНГ Ј.С. ДОО Скопје 24.04.2020 

4.  БУСТ ДООЕЛ Скопје 14.02.2020 

                                                
8 https://drive.google.com/file/d/1Eabo7xcvdzlyxUHIyQB6w-nLme9FgIW-/view 
https://drive.google.com/file/d/1e1hXnRlTi5xv10Ui-2LmHeI5bVFVTQyu/view 
https://drive.google.com/file/d/1oZZ80zngNCD3rQHioXwB8Cb93o0j8Dg_/view 
https://drive.google.com/file/d/1GGKl2Iya_mZ9GrBUyA89v-z2RARhqkYB/view  
9 https://drive.google.com/file/d/1rSvmV3nGiJLxe5iL1cd4pQiA5agfuTcl/view  
10 https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view 

https://drive.google.com/file/d/1Eabo7xcvdzlyxUHIyQB6w-nLme9FgIW-/view
https://drive.google.com/file/d/1e1hXnRlTi5xv10Ui-2LmHeI5bVFVTQyu/view
https://drive.google.com/file/d/1oZZ80zngNCD3rQHioXwB8Cb93o0j8Dg_/view
https://drive.google.com/file/d/1GGKl2Iya_mZ9GrBUyA89v-z2RARhqkYB/view
https://drive.google.com/file/d/1rSvmV3nGiJLxe5iL1cd4pQiA5agfuTcl/view
https://drive.google.com/file/d/1UFJPI09k1k78CI8BWCcJ7sGOEcqWNe0x/view
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5.  ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес 07.05.2009  

6.  ИН МАЈ ПЛЕЈС ДООЕЛ Богданци 20.06.2013 

7.  ЛИД КОМУНИКЕЈШН ДОО Скопје 15.08.2013 

8.  МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД ДООЕЛ Скопје 30.03.2017 

9.  НИКОЛИС 2017 ДООЕЛ Битола 12.07.2017 

10.  ОК МЕДИА ДООЕЛ Скопје 20.06.2006 

11.  РЕДИВИДЕР ДООЕЛ Струмица 07.11.2018 

12.  РИЧОТИ ДООЕЛ Струга 29.03.1995 

13.  СКРИН МЕДИА Тетово 13.08.2008 

14.  СТРИТ ЊУЗ ДООЕЛ Кочани 14.03.2016 

15.  ТЕХНОМАКС – Р ДООЕЛ Скопје 20.04.2006 

16.  ФИКА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје 29.03.2019 

17.  ФОТОМАК БИГ ПРИНТ ДООЕЛ Штип 28.07.2021 

 

Може да се забележи дека само една компанија, ФОТОМАК БИГ ПРИНТ ДООЕЛ Штип, е 

регистрирана во текот на 2021 година, непосредно пред започнување на изборниот циклус 

за локалните избори 2021 година. Ова правно лице е основано од еден сопственик, со 

седиште во Штип, со основна главнина изразена во паричен влог во износ од 310,000.00 

денари. 

 

4. Наоди од анализата на објавени извештаи од понудувачите  

 

На интернет страницата на Државната изборна комисија се објавени извештаи од 

шест компании - понудувачи за доделените локации за рекламните паноа и билборди на 

учесниците од изборната кампања во кои се содржани средствата кои се побаруваат од 

секој учесник, како и средствата кои се наплатени11. Оваа обврска на компаниите – 

понудувачи е во согласност со член 78-а, став 11 од Изборниот Законик. Од увидот во нив 

и анализата произлегуваат следните наоди: 

 

1. АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ – до Државната изборна комисија има доставено два извештаи 

за доделени локации за учесници во изборната кампања, односно посебен извештај за 

првиот изборен круг и посебен извештај за вториот изборен круг. Во првиот изборен круг 

                                                
11 https://www.sec.mk/izbori-2021/#tab-id-50  

https://www.sec.mk/izbori-2021/#tab-id-50
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вкупно 15 учесници во изборната кампања ги користеле услугите (изнајмиле билборди и 

рекламни паноа), додека пак во вториот круг 7 учесници во изборната кампања ги 

користеле услугите за изнајмување на рекламни паноа и билборди. 

 

Табела 2: Корисници на рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен 

круг од Акцент медиа ДООЕЛ 

Бр. 
Учесник во изборна 

кампања 

Број на 

користени 

билборди 

Прв Круг 

(27.09-17.10.2021) 

Број на 

користени 

билборди 

Втор Круг 

(18.10-31.10.2021) 

Наплатено 

(МКД) 

Должи (МКД) Наплатено 

(МКД) 

Должи (МКД) 

1.  ДПА 6 261,797.16      

2.  

Алијанса на 

Албанците и 

Алтернатива 

14 577,922.70  8  20,722.92 

3.  
Единствена 

Македонија 
8 348,576.72     

4.  
Демократска партија 

на Турците 
1 47,765.22     

5.  БЕСА 10 550,576.20  6 197,171.91  

6.  ГРОМ 4 194,707.08      

7.  

За наше Куманово 

Максим 

Димитријевски 

1 34,274.28   4 92,541.00  

8.  ЛЕВИЦА 12 499,164.78      

9.  
За наше Куманово 

Ивана Ѓорѓиевска 
2 63,079.26     

10.  ТМРО 9 376,652.71      

11.  ДУИ 30  1,283,827.02 30  745,283.73 

12.  СДСМ и Коалиција 123  6,413,665.00 82  3,335,806.00 

13.  Данела Арсовска 33 2,314,972.89  21 731,216.24  

14.  
Движење Одлучно за 

промени 

15 + 1 

Постер 
660,326.82     

15.  

ВМРО ДПМНЕ и 

Коалицијата Обнова 

за Македонија 

117 5,778,133.14  33  920,410.26 

ВКУПНО 385 11,707,948.96 7,697,492.02 184 1,020,929.15 5,022,222.91 

  

Според податоците од наведената табела, правното лице АКЦЕНТ МЕДИА на учесниците 

во изборната кампања во првиот изборен круг има издадено вкупно 385 билборди и 
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рекламни паноа и има наплатено вкупно 11,707,948.96 денари, а има ненаплатени 

побарувања во вкупен износ од 7,697,492.02 денари. Во вториот изборен круг на 

учесниците во изборната кампања има издадено вкупно 184 билборди и рекламни паноа, 

при што има наплатено вкупно 1,020,929.15 денари, додека пак за наплата има 

побарувања во вкупен износ од 5,022,222.91 денари. Вкупно, за периодот од двата изборни 

круга, правното лице АКЦЕНТ МЕДИА треба да добие вкупни приходи од 25,448,593.04 

денари. 

 

2. АЦГ ДИЗАЈН ДООЕЛ – до Државната изборна комисија има доставено извештаи за 

закупени рекламни површини билборди, принтови за истите и нивна монтажа, од страна на 

политичките партии кои што учествуваа во изборната кампања. Ова правно лице издало 

по 5 за првиот и вториот изборен круг. Како закупувач на билбордите од двата изборни 

круга е учесникот во изборниот процес “ЗА НАШЕ КУМАНОВО” МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ. 

Според пресметките наведени во извештаите, за првиот изборен круг наплатило вкупно 

203,680.00 денари, додека пак за вториот изборен круг 149,280.00 денари. Вкупно за двата 

изборни круга наплатено е вкупно 352,960.00 денари. 

 

3. БУСТ ДООЕЛ – до Државната изборна комисија има доставено извештај за доделени 

локации на рекламни паноа и билборди за учесници во изборна кампања, во кои се 

содржани средства кои се побаруваат и кои се наплатени од учесници во изборна кампања 

за период од 29.09.2021 до 15.10.2021 година. ВО овој период ова правно лице издало 

само еден билборд на КОАЛИЦИЈАТА “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА” предводена 

од СДСМ, при што треба да наплати 200,509.00 денари. 

 

4. ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДОО – до Државната изборна комисија има доставено два 

извештаи за доделени локации за учесници во изборната кампања, односно посебен 

извештај за првиот изборен круг и посебен извештај за вториот изборен круг. Во првиот 

изборен круг, 5 учесници во изборната кампања ги користеле услугите (изнајмиле билборди 

и рекламни паноа), додека пак во вториот круг 3 учесници ги користеле услугите за 

изнајмување рекламни паноа и билборди. 
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Табела 3: Корисници на рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен 

круг од Лид комуникејшнс ДОО 

Бр. 
Учесник во 

изборна кампања 

Број на 

користени 

билборди 

Прв Круг 

(27.09-17.10.2021) 
Број на 

користени 

билборди 

Втор Круг 

(18.10-31.10.2021) 

Наплатено 

(МКД) 
Должи (МКД) 

Наплатено 

(МКД) 
Должи (МКД) 

1.  ГРОМ 8  271,680.00     

2.  ЛЕВИЦА 3 103,380.00     

3.  СДСМ и Коалиција 37  1,222,860.00 7  190,004.00 

4.  Данела Арсовска 8 240,680.00 24,680.00 8 158,120.00  

5.  

ВМРО ДПМНЕ и 

Коалицијата 

Обнова за 

Македонија 

38 1,309,520.00  19  407,218.00 

ВКУПНО 94 1,653,580.00 1,247,540.00 34 158,120.00 597,222.00 

 

Според податоците од наведената табела, ова правно лице на учесниците во изборната 

кампања во првиот изборен круг издало 94 билборди и рекламни паноа и наплатило 

1,653,580.00 денари, а има ненаплатени побарувања во вкупен износ од 1,247,540.00 

денари. Во вториот изборен круг на учесниците во изборната кампања издало 34 билборди 

и рекламни паноа, при што за истото наплатило 158,120.00 денари, додека пак за наплата 

има побарувања во вкупен износ од 597,222.00 денари. Вкупно, за периодот од двата 

изборни круга, ова правно лице треба да добие вкупни приходи од 3,656,462.00 денари. 

 

5. ОК МЕДИА - до Државната изборна комисија има доставено два извештаи за доделени 

локации за учесници во изборната кампања, односно посебен извештај за првиот и посебен 

извештај за вториот изборен круг. Во првиот изборен круг 7 учесници во изборната кампања 

ги користеле услугите (изнајмиле билборди и рекламни паноа), додека пак во вториот круг 

4 учесници во изборната кампања ги користеле услугите за изнајмување рекламни паноа и 

билборди. 
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Табела 4: Корисници на рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен 

круг од ОК медиа 

Бр. 

Учесник во 

Изборна 

кампања 

Број на 

користени 

билборди 

Прв Круг 

(27.09-17.10.2021) 
Број на 

користени 

билборди 

Втор Круг 

(18.10-31.10.2021) 

Наплатено 

(МКД) 
Должи (МКД) 

Наплатено 

(МКД) 

Должи 

(МКД) 

1.  ГРОМ 6  166,760.00     

2.  ЛЕВИЦА 5 145,300.00      

3.  
СДСМ и 

Коалиција 
57  1,720,460.00 11  261,913.00 

4.  Данела Арсовска 6  198,760.00  6 132,868.00  

5.  

ВМРО ДПМНЕ и 

Коалицијата 

Обнова за 

Македонија 

56 1,673,960.00  25  479,729.00 

6.  
ЕДИНСТВЕНА 

МАКЕДОНИЈА 
2 50,920.00      

7.  
ЗА НАШЕ 

КУМАНОВО 
4 50,920.00  50,920.00  4 88,075.00  

ВКУПНО 136 1,921,100.00 2,136,900.00 46 220,943.00 741,642.00 

 

Според податоците од наведената табела, ова правно лице на учесниците во изборната 

кампања во првиот изборен круг издало 136 билборди и рекламни паноа и наплатило 

1,921,100.00 денари, а има ненаплатени побарувања во вкупен износ од 2,136,900.00 

денари. Во вториот изборен круг издало 46 билборди и рекламни паноа, при што 

наплатило 220,943.00 денари, додека пак за наплата има побарувања во вкупен износ од 

741,642.00 денари. Вкупно, за периодот од двата изборни круга, правното лице ОК МЕДИА 

треба да добие приходи од 5,020,585.00 денари. 

 

6. СКРИН МЕДИА ДООЕЛ - до Државната изборна комисија доставило извештај за 

доделени локации на рекламни паноа и билборди за учесници во изборна кампања, заедно 

со средства кои се побаруваат и кои се наплатени од учесници во изборна кампања за 

период од 27.09.2021 до 17.10.2021 година. 
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Табела 5: Корисници на рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен 

круг од Скрин медиа ДООЕЛ 

Бр. 

Учесник во 

Изборна 

кампања 

Број на 

користени 

билборди 

Прв Круг 

(27.09-17.10.2021) 
Број на 

користени 

билборди 

Втор Круг 

(18.10-31.10.2021) 

Наплатено 

(МКД) 
Должи (МКД) 

Наплатено 

(МКД) 
Должи (МКД) 

1.  ДПА 4 149,129.59      

2.  

Алијанса на 

Албанците и 

Алтернатива 

6 258,150.96      

3.  
Единствена 

Македонија 
3 108.292.00      

4.  

Демократска 

партија на 

Турците 

1 30,992.70      

5.  БЕСА 7 371,183.16      

6.  ГРОМ 3 136,732.00      

7.  ЛЕВИЦА 8 304,822.32      

8.  ТМРО 7 266,901.84     

9.  ДУИ 40 2,091,460.32     

10.  
СДСМ и 

Коалиција 
41 2,281,427.34     

11.  
Данела 

Арсовска 
19 858,680.00     

12.  

Движење 

Одлучно за 

промени 

9 375,558.60      

13.  

ВМРО ДПМНЕ и 

Коалицијата 

Обнова за 

Македонија 

49 2,458,997,28     

ВКУПНО 197 5,498,469.50     

 

Според податоците од наведената табела, ова правно лице на учесниците во изборната 

кампања во првиот изборен круг издало 197 билборди и рекламни паноа и за истото 

наплатило вкупно 5,498,469.50 денари. Од анализата на извештајот кај учесниците во 

првиот изборен круг, кај политичките партии ДУИ (2,091,460.32 денари) и Коалицијата 

“НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА” предводена од СДСМ (2,281,427.34 денари), во 
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графите за наплатени и ненаплатени побарувања стојат истите суми, па оттука не е 

возможно да се утврди дали побарувањата се наплатени или не.  

 

Табела 6: Распределба на рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен 

круг по понудувачи 

Понудувач 

Број на 

користени 

билборди 

Приходи (МКД) 

АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 569 25,448,593.04 

АЦГ ДИЗАЈН ДООЕЛ Куманово 10 352,960.00 

БУСТ ДООЕЛ Скопје 1 200,509.00 

ЛИД КОМУНИКЕЈШНС ДОО 128 3,656,462.00 

ОК МЕДИА 182 5,020,585.00 

СКРИН МЕДИА ДООЕЛ Желино 197 5,498,469.50 

ВКУПНО 1.087 40,177,578.54 

 

 Според податоците од табелата се пресметува дека просечно еден билборд чинел 

36,961.89 денари.   

 

НАПОМЕНА: Од БУСТ ДООЕЛ и СКРИН МЕДИА ДООЕЛ се достапни само извештаите за 

првиот изборен круг. 

 

5. Наоди од анализа на вкупни финансиски извештаи 

 

Согласно член 85 од Изборниот Законик, учесниците во изборниот процес имаат обврска 

да достават вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и 

расходите во изборната кампања (од денот на отворање до денот на затворање на 

трансакциската сметка). Од јавно достапните податоци, заклучно со 07.02.2022 година, на 

веб страната на Државниот завод за ревизија, објавени се вакви вкупни финансиски 

извештаи од 59 учесници12. Од нив, 19 се политички партии, 3 коалиции, а останатите 37 

се групи на избирачи. Од увидот во нив и анализата, може да се утврдат следните наоди 

                                                
12 https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii  

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


12 
 

за учесниците во изборната кампања кои пријавиле трошоци за закуп на рекламни паноа и 

билборди: 

1. Демократска партија на Турците - користела услуги на правните лица СКРИН 

МЕДИА ДООЕЛ и АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ, односно користела закуп на простор за 

истакнување билборди. За овие услуги, Демократската партија на Турците кон правното 

лице СКРИН МЕДИА ДООЕЛ платила 30,993.00 денари, додека пак кон правното лице 

АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ платила 47,765.00 денари.13 

2. Политичка партија ЛЕВИЦА - користела услуги на правните лица СКРИН МЕДИА 

ДООЕЛ, АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ, ЛИД КОМУНИКЕЈШН Скопје, ОК МЕДИА Скопје и ТАЈМ-

БОРГ Скопје. Имено, од правните лица СКРИН МЕДИА ДООЕЛ и АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ 

користени се услуги на закуп на простор за истакнување рекламни паноа, за што на 

правното лице СКРИН МЕДИА платено е 304,823.00 денари, додека пак на АКЦЕНТ 

МЕДИА платено е 499,165.00 денари. Вкупно за оваа услуга, оваа политичка партија 

платила 803,988.00 денари. Воедно, таа ја користела услугата на закуп на простор за 

истакнување билборди, па на правното лице ОК МЕДИА платила 171,454.00 денари, на 

ЛИД КОМУНИКЕЈШН платила 121,988.00 денари и на правното лице ТАЈМ-БОРГ Скопје 

платила 123,000.00 денари. ТАЈМ-БОРГ Скопје не е евидентирана како понудувач на 

рекламен простор за истакнување рекламни паноа и билборди во официјалните 

извештаи на ДИК. Според пресметката, вкупно за закуп за простор за истакнување на 

билборди, оваа политичка партија платила 416,442.00 денари.14 

3. Партија на обединети демократи на Македонија (ПОДЕМ) - користела услуга за 

закуп на простор за истакнување билборди од компанијата ЗАШЕВ ДООЕЛ. Имено, за оваа 

услуга, платила 3,629.00 денари. Оваа компанија не е евидентирана како понудувач на 

рекламен простор за истакнување рекламни паноа и билборди во официјаните 

извештаи на ДИК.15 

4. Демократска унија за интеграција (ДУИ) - користела услуга за закуп на простор за 

истакнување билборди од правните лица СКРИН МЕДИА и АКЦЕНТ МЕДИА. За користење 

на оваа услуга ДУИ не ги подмирила обврските, односно не извршила плаќање на правното 

лице СКРИН МЕДИА должи 3,187,872.00 денари, додека пак на АКЦЕНТ МЕДИА платила 

2,029,110.00 денари. Вкупно по основ на користење услуга закуп на простор за 

                                                
13 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-
12/28_Demokratska_partija_Turcite_Makedonija_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf  
14 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/33_Levica_Vkupen_finansiski_ivzestaj_LI2021.pdf  
15 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/34_Podem_Vkupen_finansiki_izvestaj_LI2021.pdf  

https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/28_Demokratska_partija_Turcite_Makedonija_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/28_Demokratska_partija_Turcite_Makedonija_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/33_Levica_Vkupen_finansiski_ivzestaj_LI2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/34_Podem_Vkupen_finansiki_izvestaj_LI2021.pdf
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истакнување билборди за двете правни лица направени се трошоци во вкупен износ од 

5,216,982.00 денари.16 

5. Група избирачи “ЗА НАШЕ КУМАНОВО” ИВАНА ЃОРЃИЕВСКА - користела услуга 

за закуп на простор за истакнување билборди од правните лица АКЦЕНТ МЕДИА и ОК 

МЕДИА. Имено, на правното лице АКЦЕНТ МЕДИА платено е 63,079.00 денари, додека 

пак на ОК МЕДИА платено е 48,380.00 денари. Воедно, на правното лице ОК МЕДИА 

платена е сума во износ од 11,706.00 денари за печатење содржина на билбордите.17 

6. Група избирачи “ЗА НАШЕ КУМАНОВО” МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ - користела 

услуга закуп на простор за истакнување билборди од правните лица АКЦЕНТ МЕДИА, АЦГ 

ДИЗАЈН ДООЕЛ Куманово и ОК МЕДИА. Имено, на правното лице АКЦЕНТ МЕДИА 

платено е 126,815.00 денари, на ОК МЕДИА платено е 113,044.00 денари, додека пак на 

АЦГ ДИЗАЈН Куманово платено е 164,000.00 денари. Воедно, на правното лице ОК МЕДИА 

платена е сума во износ од 35,117.00 денари за печатење содржина на билбордите, а на 

правното лице АЦГ ДИЗАЈН Куманово платено е 79,360.00 денари за печатење содржина 

на билборд.18 

7. ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА - користени се услуги за 

закуп на простор за истакнување билборди од правните лица ОК МЕДИА, АКЦЕНТ МЕДИА, 

СКРИН МЕДИА, ЛИД КОМУНИКЕЈШН и ФОТОМАК БИГ ПРИНТ. Поднесените извештаи 

се делумни, односно не се комплетни и истите се однесуваат само за неколку 

општини. Од податоците наведени во јавно достапните извештаи, ВМРО ДПМНЕ и 

Коалицијата извршила плаќање на компаниите за закуп на простор за истакнување 

билборди и тоа: на ОК МЕДИА платила 2,455,003.00 денари, на АКЦЕНТ МЕДИА платила 

6,698,544.00 денари, на СКРИН МЕДИА платила 2,724,098.00 денари, на ЛИД 

КОМУНИКЕЈШН платила 1,952,452.00 денари и на ФОТОМАК БИГ ПРИНТ платила 228,920 

денари. Според пресметката, вкупно за закуп за простор за истакнување билборди, оваа 

политичка партија платила 14,059,017.00 денари.19  

8. Граѓанска опција за Македонија - ГРОМ - користела услуги за закуп на простор за 

истакнување билборди од правните лица СКРИН МЕДИА и АКЦЕНТ МЕДИА. Притоа на 

правното лице СКРИН МЕДИА платено е 133,763.00 денари, додека на правното лице 

                                                
16https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/DUI_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf   
17 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/Ivana_Gjorgjievska_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf  
18 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/Maksim_Dimitrievski_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf  
19 https://docs.google.com/document/d/1SkSbrzJXk7a-OXHGPUlecyZHVk_-6uTy/edit# и 
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/VMRO_Koalicija_Obnova_na_Makedonija_1.pdf  

https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/DUI_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/Ivana_Gjorgjievska_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2021-12/Maksim_Dimitrievski_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI2021.pdf
https://docs.google.com/document/d/1SkSbrzJXk7a-OXHGPUlecyZHVk_-6uTy/edit
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/VMRO_Koalicija_Obnova_na_Makedonija_1.pdf
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АКЦЕНТ МЕДИА платено е 194,707.00 денари. Според пресметката, вкупно за закуп за 

простор за истакнување билборди, оваа политичка партија платила 328,470.00 денари.20 

9. Движење БЕСА - користела услуги за закуп на простор за истакнување билборди 

од правните лица СКРИН МЕДИА и АКЦЕНТ МЕДИА. Притоа на правното лице СКРИН 

МЕДИА платено е 428,428.00 денари, додека на правното лице АКЦЕНТ МЕДИА платено 

е 607,821.00 денари. Според пресметката, вкупно за закуп за простор за истакнување 

билборди, оваа политичка партија платила 1,036,249.00 денари.21 

10. Демократска партија на Албанците - користела услуги за закуп на простор за 

истакнување билборди од правните лица СКРИН МЕДИА и АКЦЕНТ МЕДИА. Притоа на 

правното лице СКРИН МЕДИА платено е 149,129.00 денари, додека на правното лице 

АКЦЕНТ МЕДИА платено е 261,797.00 денари. Според пресметката, вкупно за закуп за 

простор за истакнување билборди, оваа политичка партија платила 410,926.00 денари.22 

11. Група Избирачи Данела Арсовска - користени се услуги за закуп на простор за 

истакнување билборди од правните лица ОК МЕДИА, АКЦЕНТ МЕДИА, СКРИН МЕДИА и 

ЛИД КОМУНИКЕЈШН. Притоа извршила плаќање на компаниите за закуп на простор за 

истакнување билборди и тоа: на ОК МЕДИА платила 367,425.00 денари, на АКЦЕНТ 

МЕДИА платила 3,046,188.00 денари, на СКРИН МЕДИА платила 1,150,450.00 денари и 

на ЛИД КОМУНИКЕЈШН платила 442,122.00 денари. Според пресметката, вкупно за закуп 

за простор за истакнување билборди, оваа политичка партија платила 5,006,185.00 

денари. Покрај овие трошоци, Групата избирачи Данела Арсовска ги користела и 

услугите на правното лице МАРАТОН ГРУП ДООЕЛ Скопје за закуп на простор за 

истакнување содржина на “автобуски постојки”. За овие услуги платени биле 

292,790.00 денари.23 Оваа компанија не е евидентирана како понудувач на рекламен 

простор за истакнување рекламни паноа и билборди во официјаните извештаи на 

ДИК. 

12. Коалицијата Најдоброто за мојата општина - предводена од СДСМ - користени 

се услуги за закуп на простор за истакнување билборди од правните лица ОК МЕДИА, 

АКЦЕНТ МЕДИА, СКРИН МЕДИА, ЛИД КОМУНИКЕЈШН, ФОТОМАК БИГ ПРИНТ, 

ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ, ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ, МАЈ ПЛЕЈС ДОО подружница СИТИ ЛАЈТ 

МЕДИА Охрид, РЕДИВИДЕР ДООЕЛ Струмица, БУСТ ДООЕЛ, МЕДИА МАРКЕТИНГ ЛТД и 

ФИКА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје. Притоа извршени се плаќања на компаниите за закуп на 

                                                
20 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/GROM_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf  
21 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/Dvizenje_Besa_LI_2021.pdf  
22 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/DPA_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf  
23 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/Danela_Arsovska_Vkupen_fiansiski_izvestaj_LI_2021.pdf  

https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/GROM_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/Dvizenje_Besa_LI_2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/DPA_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/Danela_Arsovska_Vkupen_fiansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
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простор за истакнување билборди и тоа: на ОК МЕДИА платено 2,292,057.00 денари, на 

АКЦЕНТ МЕДИА платено е 9,764,783.00 денари, на СКРИН МЕДИА платено е 3,385,569.00 

денари, на ЛИД КОМУНИКЕЈШН платено е 1,632,979.00 денари, на ФОТОМАК БИГ ПРИНТ 

платено е 167,580.00 денари, на ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ платено е 475,540.00 денари, на 

ИЗИ МЕДИА платено е 799,568.00 денари, на МАЈ ПЛЕЈС ДОО подружница СИТИ ЛАЈТ 

МЕДИА Охрид платено е 30,267.00 денари, на РЕДИВИДЕР ДООЕЛ Струмица платено е 

798,270.00 денари, на БУСТ ДООЕЛ платено е 200,509.00 денари, на МЕДИА МАРКЕТИНГ 

ЛТД платено е 485,384.00 денари и на ФИКА ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје платено е 

409,900.00 денари. Според пресметката, вкупно за закуп за простор за истакнување 

билборди, платено е 20,442,406.00 денари.24 

13. Алијанса на Албанците и Алтернатива - користени се услуги за закуп на простор 

за истакнување рекламни паноа од правните лица АКЦЕНТ МЕДИА, СКРИН МЕДИА и 

РИЧОТИ ДООЕЛ. Притоа на АКЦЕНТ МЕДИА платено е 785,246.00 денари, на СКРИН 

МЕДИА платено е 514,063.00 денари и на РИЧОТИ ДООЕЛ платено е 36,900.00 денари.25 

 

На табела 7 се прикажани вкупните суми за рекламирање на рекламни паноа и билборди 

за првиот и вториот изборен круг по учесници во изборната кампања. Вкупните расходи на 

сите учесници во изборната кампања во овие локални избори се 49,780,762.00 денари. 

 

Табела 7: Расходи за рекламни паноа и билборди за првиот и вториот изборен круг 

по учесници во изборна кампања 

Учесник во изборна кампања Расходи (МКД) 

Демократска партија на Турците 78,758.00 

Политичка партија Левица 1,220,430.00 

Партија на обединети демократи на Македонија 

(ПОДЕМ) 
3,629.00 

Демократска унија за интеграција (ДУИ) 5,216,982.00 

Група избирачи “ЗА НАШЕ КУМАНОВО” ИВАНА 

ЃОРЃИЕВСКА 
123,165.00 

                                                
24 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-
01/1_Koalicija_Najdobroto_mojata_opstina_Vkupen_finansiski_LI_2021_m_c.pdf  
25 https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-
02/Alijansa_Albanci_Alternativa_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf  

https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/1_Koalicija_Najdobroto_mojata_opstina_Vkupen_finansiski_LI_2021_m_c.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-01/1_Koalicija_Najdobroto_mojata_opstina_Vkupen_finansiski_LI_2021_m_c.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-02/Alijansa_Albanci_Alternativa_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
https://dzr.mk/sites/default/files/partii/2022-02/Alijansa_Albanci_Alternativa_Vkupen_finansiski_izvestaj_LI_2021.pdf
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Група избирачи “ЗА НАШЕ КУМАНОВО” МАКСИМ 

ДИМИТРИЕВСКИ 
518,336.00 

ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата ОБНОВА НА 

МАКЕДОНИЈА 
14,059,017.00 

Граѓанска опција за Македонија – ГРОМ 328,470.00 

Движење БЕСА 1,036,249.00 

Демократска партија на Албанците 410,926.00 

Група избирачи Данела Арсовска 5,006,185.00 

Коалицијата Најдобото за мојата општина - 

предводена од СДСМ 
20,442,406.00 

Алијанса на Албанците и Алтернатива 1,336,209.00 

ВКУПНО 49,780,762.00 

 

На табела 8 компаративно се прикажани вкупните приходи пријавени од страна на 

понудувачите и вкупните расходи пријавени од учесниците во изборната кампања преку 

официјалните извештаи. Разликата е 9,603,183.54 денари. Причините може да бидат тоа 

што: 

- поднесените извештаи на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА 

се делумни, односно не се комплетни и истите се однесуваат само за неколку општини, 

- евидентирани се три правни лица (ТАЈМ-БОРГ, ЗАШЕВ ДООЕЛ, МАРАТОН ГРУП 

ДООЕЛ) од кои три учесници во изборната кампања (Левица, ПОДЕМ и ВМРО ДПМНЕ и 

коалицијата ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА) користеле фирми за рекламирање на рекламни 

паноа и билборди кои не се регистрирани како понудувачи официјално во ДИК. 

 

Табела 8: Приходи и расходи за рекламни паноа и билборди за првиот и вториот 

изборен круг 

 МКД 

ПРИХОДИ НА ПОНУДУВАЧИ 40,177,578.54 

РАСХОДИ НА УЧЕСНИЦИ 49,780,762.00 
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6. Заклучоци и препораки 

 

 Извештаите кои ги поднесуваат учесниците во изборната кампања за приходите и 

расходите во рамките на ставката 7. (издатоци за реклама и пропаганда) имаат две 

потставки:  

7.6. рекламни паноа (дизајн, печатење и закуп на простор за истакнување) и  

7.7. билборди (дизајн, печатење и закуп на простор за истакнување).  

 

➔ Скоро кај сите учесници во изборната кампања, трошоците/сумите се наведени во 

потставките закуп на простор за истакнување без понатамошен детален опис од кој би 

можел да се утврди за што е извршено плаќањето. Заради подобра прегледност и поголема 

контрола на трошоците, потребно е да се бара да се воведе детална спецификација на 

трошоци, односно да се измени/допрецизира Образецот на извештајот, пропишан во член 

84-б, став 5 од ИЗ: за бројот на закупени локации за рекламни паноа и за билборди, колку 

и кои страни од рекламните паноа и билбордите се закупени (страна А и/или страна Б) и 

колку пати содржината/постерот е поставен/сменет на рекламните паноа и билбордите. 

 

➔ Извештаите кои се поднесуваат од страна на учесниците во изборната кампања 

мора да бидат целосни, односно комплетни и да се однесуваат на сите општини во кои се 

рекламирале.  

 

➔ Учесниците во изборната кампања користеле фирми за рекламирање на рекламни 

паноа и билборди кои не се регистрирани како понудувачи официјално во ДИК. 

Не постои санкција во Изборниот законик доколку се користи правно лице кое не е 

регистрирано во ДИК за изнајмување локации за билборди. Ова треба да се измени, 

бидејќи се доведува под прашање процесот на ждребка што се прави од страна на ДИК, 

како и пресметувањето на процентите нормирани во член 78-а, став 4 од Изборен законик. 

Има недостатокот на транспарентност и отчетност, бидејќи ИЗ не ја обврзува ДИК јавно да 

ги објавува понудите со различни пакети на локации/цени. Значи ДИК го објавува само 

записникот со резултатите од ждрепката со бројот на пакетите, но не и локациите и цените. 

Постои потреба од допрецизирање на член 78-а, особено во дел на став 4, за да може тие 

проценти да бидат одржливи, реални и отчетни за понатамошен мониторинг.  

 


