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1. ВОВЕД 

 

Отворените трансакциски сметки на политичките партии со назнака “за изборна 

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

кампања, согласно член 71 од Изборниот законик се затвораат во рок од 60 дена од денот 

на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори. 

Конечните изборни резултати од одржаните предвремени парламентарни избори 

2020 година беа објавени на 25.07.2020 година од страна на Државната изборна 

комисија.1 

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 трансакционата сметка за изборната кампања до 

завршувањето на трансакциите на таа сметка. 

При пребарувањето и анализирањето на извештаите во текот на изборната 

кампања, најажурни беа од Државниот завод за ревизија, кои редовно и навремено ги 

објавуваа извештаите на нивната веб страница и тоа поделени во неколку категории:  

- вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и 

расходите (од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската 

сметка за изборна кампања),  

- извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на 

трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на нејзино отворање до 

завршување на првиот изборен круг),  

- извештаи за рекламниот простор искористен од секој од учесниците во изборната 

кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа,  

                                                 
1 https://drive.google.com/file/d/1d_ByEudB7wgYvRnJRyOD67_TXGRJud7V/view  

https://drive.google.com/file/d/1d_ByEudB7wgYvRnJRyOD67_TXGRJud7V/view


- извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на 

изборна кампања (од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на 

десеттиот ден од изборната кампања), 

- извештаи за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на 

изборна кампања (од единаесеттиот ден од изборната кампања до завршувањето 

на изборната кампања).   

На веб страната на ДИК се објавени два вида финансиски извештаи:  

- финансиски извештаи прв дел (за првите десет дена од изборната кампања) и 

- финансиски извештаи втор дел (од единаесеттиот ден до завршувањето на 

изборната кампања).  

Вкупните финансиски извештаи на политичките партии не се објавени на веб 

странта на ДИК.  

На веб страната на ДКСК, пак, се објавени само вкупните финансиските извештаи 

на политичките партии. 

2. НАОДИ  

На предвремените парламентарни избори 2020 година согласно изборните листи 

доставени до Државната изборна комисија2 учествуваа вкупно 15 политички 

партии/коалиции.  

При пребарувањето и анализирањето на вкупните (но и другите) финансиски 

ивештаи на политичките партии и податоците во нив, објавени на веб страните на ДКСК и 

ДЗР се констатира следното: на веб страната на ДКСК има 10, а на веб страната на ДЗР 

има 11 вкупни финансиски извештаи (истите кои ги има на ДКСК плус вкупниот 

финансиски извештај од партијата МОРО). Но, со анализа на извештаите кои се 

однесуваат од денот на отворање на сметката до завршување на првиот изборен круг 

(друга категорија извештаи кои се наоѓаат во друг дел на веб страната на ДЗР), се 

појавуваат уште 2 финансиски извештаи (на партијата Единствена Македонија и 

коалицијата Алијанса за Албанците и Алтернатива) кои се всушност вкупни.    

Оттука, се констатира дека 87.8 % од нив (односно 13) ја исполниле законската 

обврска за поднесување на вкупниот финансиски извештај најдоцна 90 дена после 

објавувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија. 

Поднесувањето на ваквиот финансиски извештај значи дека овие политички партии ги 

                                                 
2 https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view 

https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view


затвориле наменски отворените трансакциски сметки за целите на изборната кампања. 

Останатите политички партии/коалиции (ДПА и Народна партија на Ромите) не поднеле 

ваков вкупен финансиски извештај, при што не може да се констатира дали ги затвориле 

нивните трансакциски сметки. Притоа, законодавецот не предвидел конкретна санкција, 

односно некаква глоба за политичките партии и овластените лица, доколку истите во 

предвидениот рок не ги затворат трансакциските сметки наменети за финансирање на 

изборната кампања. Затоа, потребно е да се изврши дополнување на одредбите на 

Изборниот законик во делот на санкците/глобите со цел овие пропишани активности во 

Изборниот законик да станат обврзувачки. 

Според членот 189 став (1) од Изборниот законик, политичката партија, 

коалицијата, односно независниот кандидат која нема да достави вкупен финансиски 

извештај за финансирање на изборната кампања, следува глоба од 9,000 евра во 

денарска противвредност, а глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката 

партија, коалицијата односно независниот кандидат ќе му се изрече на овластеното лице 

на политичката партија, коалицијата односно независниот кандидат за прекршокот од 

ставот 1 

Од тринаесетте политички партии кои ја исполниле оваа законска обврска, десет 

(Алијанса за Албанците и Алтернатива, ДУИ, Единствена Македонија, СДУ, Интегра, 

Левица, ГДУ, Глас за Македонија, коалиција Можеме и коалиција Обнова на Македонија) 

користеле билборди како форма на платено политичко надворешно рекламирање, а 

останатите три (Демократи, МОРО - Работничка партија и Твоја партија) не користеле 

ваква форма на рекламирање и затоа воопшто не се појавуваат во првичната анализа 

(табелите, споредбите) за политичкото рекламирање на билборди.  

Иако политичката партија ДПА користела услуги за рекламирање на рекламни 

паноа и билборди и до надлежните институции не поднела вкупен финансиски извештај, 

сепак истата до Државниот завод за ревизија има поднесено финансиски извештај со 

спецификација на трошоците за приходите и расходите на политичките партии на 

трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на отворање до завршување на 

првиот изборен круг). Меѓутоа, останува неисполнета обврската за доставување на 

вкупниот финансиски извештај. 

 

2.1. Анализа на податоците од вкупните финансиски извештаи со 

спецификација на трошоците за приходи и расходи во изборната кампања од денот 

на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања 



Политичката партија на Демократска унија за интеграција на ден 01.08.2020 година до 

Државниот завод за ревизија доставила Финансиски извештај со спецификација на 

трошоците за приходите и расходите на политичките партии на трансакциската сметка за 

изборната кампања (од денот на отворање до завршување на првиот изборен круг). 

Претходно беше утврдено дека политичката партија ДУИ по основ на изнајмување на 

билборди и рекламни паноа има има платени обврски кон СКРИН МЕДИА износ од 

1,805,598.00 денари и неплатени обврски во износ од 284,184.00 денари. Кон АКЦЕНТ 

МЕДИА има платени обврски во износ од 934,302.00 денари, додека неплатени обврски 

останале 123,241.00 денари. Од поднесениот финансиски извештај до ДЗР од 22.10.2020 

година, во точката 7.7 наменета  за детална спецификација на издатоците за реклама и 

пропаганда, утврдено е дека на ден 07.07.2020 година платени се обврски кон АКЦЕНТ 

МЕДИА износ од 934,302.00 денари, додека кон СКРИН МЕДИА износ од 1,805,598.00 

денари. Воедно се констатира дека неплатените обврски кон овие правни лица претходно 

утврдени и наведени, не се специфицирани во финансискиот извештај. Оттука, не е 

јасно дали обврските кон овие правни лица се платени од други сметки во сопственост на 

политичката партија. 

 

Политичките партии Алијансата на Албанците и Алтернатива на ден 04.08.2020 година 

до Државниот завод за ревизија доставиле Вкупен финансиски извештај со 

спецификација на трошоците за приходи и расходи во изборна кампања од денот на 

отворање до денот на затворање на трансакционата сметка за изборна кампања. Оттука, 

можеме да констатираме дека обврската согласно Изборниот законик е исполнета. 

Претходно беше утврдено дека оваа Коалиција има платени обврски за користење на 

билборди и рекламни паноа кон СКРИН МЕДИА во износ од 149,494.00 денари, кон 

АКЦЕНТ МЕДИА има платени обврски во износ од 310,510.00 денари. Според Вкупниот 

финансиски извештај, овие обврски се платени на ден 23.06.2020 година. 

 

Политичката партија Граѓанско демократска унија на ден 04.08.2020 година до 

Државниот завод за ревизија доставила Финансиски извештај со спецификација на 

трошоците за приходите и расходите на политичките партии на трансакциската сметка за 

изборната кампања (од денот на отворање до завршување на првиот изборен круг). 

Претходно беше констатирано дека политичката партија ГДУ има платено обврски за 

изнајмување на билборди и рекламни паноа кон АКЦЕНТ МЕДИА износ од 267,485.00 

денари, кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН износ од 53,973.00 денари и кон ОК МЕДИА износ од 



134,933.00 денари. Од поднесениот финансиски извештај до ДЗР на 03.10.2020 година, во 

точката 7.7 наменета  за детална спецификација на издатоците за реклама и пропаганда, 

утврдено е дека обврските кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН се платени на ден 30.06.2020, 

обврските кон АКЦЕНТ МЕДИА се платени на ден 22.06.2020 и 23.06.2020, додека пак 

обврските кон ОК МЕДИА се платени на ден 10.07.2020 година. Воедно констатирано е 

дека политичката партија ГДУ на ден 02.07.2020 година има платено 26,078.00 денари по 

основ “Изнајмување на билборд пакет 3”, кон правно лице ФОТОМАК ПРИНТ ДООЕЛ, што 

не е наведено во претходно поднесените извештаи. 

 

Политичката партија ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА на ден 05.08.2020 година до 

Државниот завод за ревизија доставила Вкупен финансиски извештај со спецификација 

на трошоците за приходите и расходите на политичките партии на трансакциската сметка 

за изборната кампања. Претходно беше констатирано дека политичката партија 

ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈА има платено обврски за изнајмување на билборди и 

рекламни паноа и тоа кон СКРИН МЕДИА износ од 395,612.00 денари, кон АКЦЕНТ 

МЕДИА износ од 467,593.00 денари и кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН износ од 312,157.00 

денари. Овие плаќања се констатирани и во доставениот Вкупен финансиски извештај, 

што значи дека нејзините обврски се исполнети.  

 

За СДУ претходно беше констатирано дека должи 129,104.00 денари на ЛИД 

КОМЈУНИКЕЈШНС и 191,809,00 денари на ОК МЕДИА, а дека има платено на СКРИН 

МЕДИА (131,846.00 денари) и АКЦЕНТ МЕДИА 64,973.00 денари. И во вкупниот 

финансиски извештај доставен до ДЗР на 10.08.2020 година се совпаѓаат овие бројки. За 

ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС во ставката закуп на простор за истакнување стои неплатен 

износ од 113,776.00 денари и за печатење 15,328.00 денари, што вкупно е долг од 

129,194.00 денари. За ОК МЕДИА се појавува истиот износ од 191,809.00 денари како 

неплатен износ. Кај СКРИН МЕДИА се совпаѓаат податоците наведени претходно, а и во 

овој вкупен финансиски извештај. На оваа компанија СДУ платила 118,064.00 денари за 

ставката закуп на простор за истакнување и дополнителни 13,782.00 денари за печатење. 

За АКЦЕНТ МЕДИА стои дека е платено 61,547.00 денари за закуп на простор за 

истакнување и дополнителни 3.427.00 денари или вкупно 64,974.00 денари. 

 

За ЛЕВИЦА претходно беше утврдено дека комплетните побарувања кон компаниите 

кај кои се рекламирала на билборди се реализирани. Па така, на СКРИН МЕДИА 



платиле 223,366.00 денари, на АКЦЕНТ МЕДИА 384,236.00 денари, на ЛИД 

КОМЈУНИКЕЈШНС 312,157.00 денари и на ОК МЕДИА 199,835.00 денари. Во вкупниот 

финансиски извештај доставен до ДЗР на 07.09.2020 година стои дека за издатоци за 

реклама и пропаганда се издвоени 2,746,007.00 денари, но без понатамошно 

разглобување на која компанија колку се префрлени, така што не постои можност 

од споредба на податоците.    

 

За Глас за Македонија, претходно беше утврдено дека должи 68,257.00 денари на 

СКРИН МЕДИА, што во вкупниот финансиски извештај доставен до ДЗР од 19.10.2020 

година е нотирано дека е платено на 22.06.2020 година. Исто така, во вкупниот 

финансиски извештај стои дека оваа партија закупила рекламен простор од АКЦЕНТ 

МЕДИА за износ од 93.780.00 денари, што е исто така платен на 22.06.2020 година - 

податок кој беше утврден и претходно. Тоа значи дека оваа партија ги исполнила своите 

законски обврски. 

 

За коалицијата МОЖЕМЕ, претходно беше утврдено дека должи на СКРИН МЕДИА 

2,249,924.00 денари, должи на АКЦЕНТ МЕДИА 5,948,483.00 денари, платено 

1,232,557.00 денари на ЛИД КОМУНИКЕЈШНС и останато за плаќање 617,836.00 денари и 

платено на ОК МЕДИА 1,015,376.00 денари. Во вкупниот финансиски извештај доставен 

до ДЗР од 19.10.2020 година, на стр. 64 и 65 во точка 7.7. се наведени сите фактури кои 

ги има платено оваа коалиција за билборди. Притоа, се утврдува дека на СКРИН МЕДИА 

биле платени 5 посебни фактури во вкупен износ од 2.249,925.00 денари, што е 

идентична сума со таа која претходно беше утврдена. На АКЦЕНТ МЕДИА биле платени 5 

посебни фактури или вкупно истата сума од 5,948,483.00 денари која претходно беше 

утврдено дека не е платена. На ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС биле платени 3 посебни фактури, 

или вкупно 1,850,393.00 денари, што е истата вкупна сума која била договорена со оваа 

компанија. За ОК МЕДИА, за која претходно беше откриено дека се платени 1,015,376.00 

денари, од вкупниот финансиски извештај се констатира дека се платени 2,866,414.00 

денари преку три посебни фактури (1,851,038.00 денари на 27.07.2020, 162,033.00 денари 

на 27.07.2020 година и 853,343.00 денари на 28.07.2020), така што фактурата од 

1,851,038.00 денари не беше прикажана ниту внесена во претходните податоци. Од 

вкупниот финансиски извештај констатирани се и плаќања кон други правни лица по 

основ користење на рекламни паноа и билборди и тоа: 

- Платени се вкупно 415,662.00 денари кон ФОТОМАК ПРИНТ ДООЕЛ Штип. 



- Кон ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес платено е 711,601.00 денари 

- Кон Медиа Маркетинг ЛТД ДООЕЛ Скопје платено е 1,091,470.00 денари. 

- Кон ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ Скопје, има вкупни обврски во износ од 

1,814,722.00 денари од кои платени се вкупно 1,174,100.00 денари, а неплатени 

обврски се 742,574.00 денари. 

 

Коалицијата ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА на ден 05.08.2020 година до Државниот 

завод за ревизија доставиле Финансиски извештај со спецификација на трошоците за 

приходите и расходите на политичките партии на трансакциската сметка за изборната 

кампања (од денот на отворање до завршување на првиот изборен круг). Претходно е 

констатирано дека Коалицијата ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА има неплатени обврски за 

изнајмување на билборди и рекламни паноа кон СКРИН МЕДИА во износ од 4,848,643.00 

денари, неплатени обврски кон АКЦЕНТ МЕДИА износ од 7,178,930.00 денари, додека 

платени се обврски кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН во износ од 1,279,982.00 денари и кон ОК 

МЕДИА износ од 1,720,499.00 денари. На ден 21.10.2020 година до ДЗР коалицијата 

ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА поднела вкупен финансиски извештај. Од поднесениот 

финансиски извештај, во точката 7.7 наменета  за детална спецификација на издатоците 

за реклама и пропаганда, утврдено е дека Коалицијата ОБНОВА ЗА МАКЕДОНИЈА ги 

користела услугите од следните правни лица: 

- Од АКЦЕНТ МЕДИА  при што платила обврска за закуп на простор за 

истакнување на билборди и рекламни паноа, износ од  7,178,930.00 денари,.  

- Од СКРИН МЕДИА при што платени се обврски во износ од 4,731,600.00 

денари,  

- Исто така наведени се платените трошоци за закуп на простор за истакнување 

на билборди и рекламни паноа и тоа кон ОК МЕДИА износ од 1,720,499.00 

денари и  

- Кон ЛИД КОМУНИКЕЈШН износ од 1,279,982.00 денари. 

Воедно констатирани се дополнителни плаќања за закуп на простор за 

истакнување на билборди и рекламни паноа и тоа кон ИЗИ МЕДИА платен е износ од 

295,817.00 денари, кон ФОТО МАК платен е износ од 228,920.00 денари и кон 2С МЕДИА 

платен е износ од 492,800.00 денари. Овие плаќања во претходните извештаи не беа 

наведени.   

 



За ИНТЕГРА претходно беше констатирано дека има платено на СКРИН МЕДИА 

104,846.00 денари и на АКЦЕНТ МЕДИА 492,820.00 денари, а дека должи на ЛИД 

КОМЈУНИКЕЈШНС 151,701.00 денари и на ОК МЕДИА 106,483.00 денари. Во вкупниот 

финансиски извештај доставен до ДЗР на ден 21.10.2020 година во табелата за расходи 

по основ на примените донации во непарични средства стои дека со АКЦЕНТ МЕДИА на 

24.06.2020 година направиле расход на 492,820.00 денари (истата сума која беше 

назначена за платена, а всушност е донација), како и со СКРИН МЕДИА истиот ден во 

износ од 104,573.00 денари, што е за 273 денари помала донација во однос на платените 

побарувања претходно. Понатаму, оваа политичка партија во табелата расходи навела 

дека имала вкупен износ од 1,828,676.00 денари за издатоци за реклама и пропаганда, кој 

што целосно е платен, но притоа без да го разглоби детално по ставки, така што не 

може да се заклучи колку точно финансиски средства се префлени и на кои 

компании.  

 



Табела 1: Преглед на заклучоците за секоја политичка партија 

 

 ЗАКЛУЧОЦИ 

ДУИ Не содржи детали за претходно утврдените неплатени обврски. 

АА и А Исполнето 

ГДУ 

Регистрирана уплата на ден 02.07.2020 година во износ од 26,078.00 денари по 

основ “Изнајмување на билборд пакет 3”, од ФОТОМАК ПРИНТ ДООЕЛ, која не 

е наведена во претходно поднесените извештаи. 

Един. Мак. Исполнето 

СДУ 
Неплатени износи кон ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС од 129,194.00 денари и ОК 

МЕДИА од 191,809.00 денари. 

ЛЕВИЦА 

Исполнето, но без детално специфицирање на трошоци по ставки, без можност 

да се утврди колку точно финансиски средства се префлени и на кои 

компании. 

Глас за Мак. Исполнето 

МОЖЕМЕ 

За ОК МЕДИА, платена дополнителна фактура од 1,851,038.00 денари која не 

беше прикажана ниту внесена во претходните извештаи.  

Регистрирани се плаќања кон други правни лица по основ користење на рекламни 

паноа и билборди кои не беа наведени во претходните извештаи и тоа: 

- Платени се вкупно 415,662.00 денари кон ФОТОМАК ПРИНТ ДООЕЛ Штип. 

- Кон ИЗИ МЕДИА ДООЕЛ Велес платено е 711,601.00 денари 

- Кон Медиа Маркетинг ЛТД ДООЕЛ Скопје платено е 1,091,470.00 денари. 

- Кон ТЕХНОМАКС-Р ДООЕЛ Скопје, има вкупни обврски во износ од 

1,814,722.00 денари од кои платени се вкупно 1,174,100.00 денари, а 

неплатени обврски се 742,574.00 денари. 

ОБНОВА 

Регистрирани се плаќања кон други правни лица по основ закуп на простор за 

истакнување на билборди и рекламни паноа кои не беа наведени во претходните 

извештаи и тоа:  

- ИЗИ МЕДИА платен е износ од 295,817.00 денари,  

- ФОТО МАК платен е износ од 228,920.00 денари и  

- 2С МЕДИА платен е износ од 492,800.00 денари.  

ИНТЕГРА 
Нема детално специфицирање на трошоци по ставки, без можност да се 

утврди колку точно финансиски средства се префлени и на кои компании. 



2.2.Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на 

трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на нејзино отворање до 

завршување на првиот изборен круг) 

На веб страната на Државниот завод за ревизија3, се објавени и финансиските 

извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на политичките 

партии на трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на отворање до 

завршување на првиот изборен круг). Интересно е тоа што во оваа група се само 

извештатите на единаесет политички партии. Како што беше нотирано претходно, 

извештаите на две од овие единаесет политички партии (Алијанса за Албанците и 

Алтернатива и Единствена Македонија) се всушност вкупни и затоа беа анализирани во 

претходната точка. Од останатите 9 политички партии, осум имаат доставено вкупен 

финансиски извештај, додека единствена партија која нема доставено вкупен финансиски 

извештај од оваа група е ДПА. Како што беше констатирано и погоре во извештајот, 

политичката партија ДПА има поднесено финансиски извештај со спецификација на 

трошоците за приходите и расходите на политичките партии на трансакциската сметка за 

изборната кампања (од денот на отворање до завршување на првиот изборен круг), но 

истата нема поднесено вкупен финансиски извештај до надлежните институции кои имаат 

обврска јавно да ги објават на нивните веб страни. 

Значи, политичката партија Демократска партија на Албанците на ден 

01.08.2020 година до Државниот завод за ревизија доставила Финансиски извештај со 

спецификација на трошоците за приходите и расходите на политичките партии на 

трансакциската сметка за изборната кампања (од денот на отворање до завршување на 

првиот изборен круг). Претходно беше утврдено дека оваа политичката партија има 

платени обврски за користење на билборди и рекламни паноа кон СКРИН МЕДИА во 

износ од 289,070.00 денари, кон АКЦЕНТ МЕДИА има платени обврски во износ од 

242,253.00 денари. И во поднесениот финансиски извештај, констатирано е дека во делот 

7.7 наменет за детална спецификација на издатоците за реклама и пропаганда, 

прикажани се платените обврски за изнајмување на билборди и рекламни паноа кон 

правните лица СКРИН МЕДИА и АКЦЕНТ МЕДИА. 

. 

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

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


3. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

● На веб страните на Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија и 

Државната комисија за спречување на корупцијата се објавени финансиски 

извештаи за различни фази од изборната кампања. Вкупните финансиски 

извештаи кои се предмет на интерес на оваа анализа се објавени од страна на 

ДЗР и ДКСК, но не се објавени од страна на ДИК. Оттука, укажуваме и потсетуваме 

на законската обврска која постои за сите три институции за јавно објавување на 

финансиските извештаи од политичките партии, на сите три веб страници.  

● 13 политички партии од вкупно 15 кои учествуваа на предвремените 

парламентарни избори ја исполниле законската обврска од поднесување на 

вкупниот финансиски извештај најдоцна 90 дена после објавувањето на конечните 

резултати од страна на Државната изборна комисија. Според изборниот законик, 

двете политички партии подлежат на глоби во износ од 9,000 евра, а нивните 

овластени лица на глоба во износ од 30% од одмерената глоба за политичката 

партија, коалицијата, односно независниот кандидат, доколку не поднесат вакви 

извештаи. 

● Од спроведената анализа, утврдени се неплатени обврски од страна на дел од 

политичките партии и коалициите кон правните лица кои нудат изнајмување на 

билборди и рекламни паноа, при што од финансиските извештаи не може да се 

констатира кога овие обврски ќе бидат платени и од кои сметки. Тука потребна е 

интервенција (дополнување) во Изборниот законик со цел да се предвиди обврска 

на политичките партии во целост да ги подмират своите обврски кон правните 

лица кои нудат услуги за издавање на рекламни паноа и билборди и соодветна 

санкција/глоба доколку тоа не го направат во предвидениот рок.  

● Од некои финансиски извештаи на политички партии/коалиции не може јасно да се 

констатираат обврските спрема компаниите кои нудат закуп на простор за 

рекламирање (билборди) поради тоа што детално не се прикажани ваквите 

обврски по ставки, односно да се изврши подкласификација на обврските за 

користени рекламни паноа и билборди (имајќи ги во предвид различните 

модалитети и типови на билборди и рекламни паноа). На тој начин, прецизно ќе се 

изврши анализа колку политичките партии користеле различни типови на 

билборди и рекламни паноа, која била нивната цена на користење, и колку од 

обврските се платени.   



4. КОРИСТЕНИ ИЗВОРИ 

 

● Заклучок за објавување на конечни резултаи и распределба на мандати за избор 

на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија од гласањето на 

предвремените избори за пратеници од 15 јули 2020 година   

https://drive.google.com/file/d/1d_ByEudB7wgYvRnJRyOD67_TXGRJud7V/view  

● 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 

● Извештаи на политичките партии, Дравен завод за ревизија, 

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

● Извештаи на политичките партии, Дравна изборна комисија, 

https://www.sec.mk/parlamentarni-izbori-2020/?_thumbnail_id=6946# 

● Извештаи на политичките партии, Дравна комисија за спречување на корупцијата, 

https://www.dksk.mk/index.php?id=132 

● Листи на кандидати на предвремените парламентарни избори во Северна 

Македонија, 2020 година, 

https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1d_ByEudB7wgYvRnJRyOD67_TXGRJud7V/view
https://dzr.mk/mk/izvestai-politicki-partii
https://drive.google.com/file/d/1n61MT7PT5JmZpUqr2E9BoYNQNOWQzsbw/view

