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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

179. 
Врз основа на 84 став 4 од Законот за рибарство и 

аквакултура („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/08), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ ОДНОСНО БРИШЕЊЕ ОД 

РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистар на организации 
на производители, како и постапката за запишување 
односно бришење од регистарот. 

 
Член 2 

Регистарот на организации на производители се во-
ди во форма на книга со тврд повез во темно сина боја 
во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски 
листови на бела хартија. 

 Стр. 
182. Исправка на Правилникот за содр-

жината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжител-
ното здравствено осигурување............. 32

183. Правилник за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време 
на изборна кампања................................... 32
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На првата страна на книгата е аплициран грбот на 

Република Македонија и под него стои натпис „Репуб-
лика Македонија, Министерство за земјоделство, шу-
марство и водостопанство“, а на средината стои натпис 
„Регистар на организации на производители“. Натписи-
те се со бела боја. 

На евиденциските листови од став 1 на овој член се 
запишуваат следниве податоци: 

- реден број и страна; 
- назив, седиште и ЕМБС на организацијата; 
- архивски број и дата на регистрација; 
- форма на организирање; 
- број на членови; 
- обем на производство и 
- други специфични податоци за организацијата. 
Формата и содржината на регистарот на организа-

ции на производители е дадена во прилог кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Регистарот на организации на производители се во-
ди во пишана или електронска форма. 

Број 7             Год. LXV Петок, 16 јануари 2009 Цена на овој број е 150 денари
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Член 4 
Концесионерите и одгледувачите на риби се запи-

шуваат во регистарот на организации на производите-
ли по претходно доставено барање до Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Барањето ги содржи следните податоци: 
- назив, седиште и ЕМБС на организацијата; 
- општи податоци за организацијата; 
- форма на организирање; 
- број на членови и 
- обем на производство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Организациите на производители се бришат од ре-

гистарот на организации на производители по нивно 
барање или доколку престанат да исполнуваат некој од 
условите пропишани во член 84 став 3 од Законот за 
рибарство и аквакултура. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 17340/1                                Министер  

26 декември 2008 година        за земјоделство, шумарство  
             Скопје                       и водостопанство, 

      Ацо Спасеноски, с.р. 
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Д Р Ж А В Н А  И З Б О Р Н А  К О М И С И Ј А  
180. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

181. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи („Службен вес-
ник на РМ” бр.94/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 16  јануари  2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ  

ОД 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Продажната цена на природниот гас во првиот 

квартал од 2009 година се определува да изнесува 
22,5115 ден/нм3. 

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 
на овој член, содржани се трошоците сврзани со наба-
вката на природниот гас (набавната цена се состои од 
увозна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 22,3338 ден/нм3 и цена за тргови-
ја и снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1777 ден/нм3. 

Во продажната цена од став 1 на овој член, не  е со-
држана цената  за  пренос и управување со системот за 
пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/нм3, 
која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на 
системот за пренос е должен да ја плати за вршењето 
на овие услуги. 

Во продажната цена од став 1 на овој член и во це-
ната за преносот и управување со системот за пренос 
на природниот гас од став 3 на овој член не е содржан 
данокот на додадена вредност во вкупен износ од  
4,4511 ден/нм3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 1, 3 и 4  на овој член, во првиот квартал од 2009 
година изнесува 29,1796 ден/нм3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 46,3391 денари за еден 
САД долар. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

           
   Бр. 02-140/1    

16 јануари 2009 година                       Претседател, 
       Скопје                            Славе Ивановски, с.р. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

182. 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржината и начинот на остварување 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување, објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 164 од 2008 година, направена е 
техничка грешка, поради што се врши следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВР-
СКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Во членот 1 од Правилникот, наместо: „член 58 

став 1“ треба да стои: „член 53 став 1“. 
 
                Од Фондот за здравствено осигурување 
                         на Македонија 

_____________ 
183. 

 Врз основа на чл. 75 од Изборниот законик („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 40/06 и 136/08), а во согласност 
со член 37 став 1 точка 5 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07 и 
103/08), Советот за радиодифузија, на својата 3-та сед-
ница одржана на 16.01.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ВО МЕДИУМ-
СКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗ-

БОРНА КАМПАЊА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 
Со овој правилник се утврдуваат условите за при-

стап до облиците на изборно медиумско претставува-
ње, времетраењето на изборното медиумско претставу-
вање, принципите за избалансирано медиумско покри-
вање на изборите и начинот на известување за време на 
изборниот молк во програмите на радиодифузерите за 
време на изборните кампањи за избор на:  

- претседател на РМ; 
- пратеници во Собранието на РМ; 
- членови на Советите на општините и Советот на 

градот Скопје и градоначалници на општините и градо-
началник на градот Скопје. 

Правилникот не навлегува во уредувачката полити-
ка, во самостојноста и во независноста на радиодифу-
зерите.  

 
Поимник 

 
Член 2 

Одредени поими во овој правилник го имаат след-
ново значење: 

1. Организатори на изборна кампања се кандида-
ти, политички партии, коалиции или групи избирачи 
кои ја организираат и/или учествуваат во изборната 
кампања; 
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2. Облици на изборно медиумско претставување се: 
дневно-информативните емисии, програмите што им 
овозможуваат директен пристап на организаторите на 
изборната кампања до публиката/гласачите, и посебни-
те информативни емисии; 

3. Дневно-информативни емисии се сите изданија 
на вестите, и радио и телевизиските дневници; 

4. Директен пристап до публиката/гласачите се об-
лиците на бесплатно политичко претставување и на 
платено политичко рекламирање, преку кои организа-
торите на изборна кампања слободно ги промовираат 
своите програми, ставови и кандидати; 

5. Бесплатно политичко претставување е директен 
пристап на организаторите на изборната кампања до 
публиката/гласачите, преку кој слободно и без паричен 
надоместок се промовираат изборните програми, ста-
вовите и кандидатите; 

6. Платено политичко рекламирање е директен при-
стап на организаторите на изборна кампања до публи-
ката/гласачите, преку кој за паричен надоместок се 
промовираат изборните програми, ставовите и канди-
датите. Видови платено политичко рекламирање се: ог-
ласи, соопштенија, политички изборни спотови, музич-
ки спотови што функционираат како химни на органи-
заторите на изборната кампања, преноси или снимки 
од митинзи, средби и други настапи на организаторите 
на изборна кампања; 

7. Посебни информативни програми се:  
a) програми наменети за информирање на граѓаните 

за начинот и за техниката на гласањето и за остварува-
њето на избирачкото право; и  

б) информативно-политички програми жанровски 
реализирани како интервјуа, дебати или тв/радио соо-
чувања: 

- актуелно-информативни програми,  
- актуелно-информативни програми со документа-

ристички пристап, 
- тематски специјализирани информативни програми.  
 

Општи принципи 
 

Член 3 
Јавниот радиодифузен сервис и оние трговски ради-

одифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-
рите, должни се тоа да го прават на правичен, на изба-
лансиран и на непристрасен начин во својата вкупна 
програма. 

 
Член  4 

Без оглед на јазикот на кој го емитуваат својот про-
грамски сервис, радиодифузерите се должни за време 
на изборната кампања на организаторите на кампањата 
да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите 
облици на изборно медиумско претставување, во сог-
ласност со овој Правилник. 

 
Член 5 

Покрај облиците на изборно медиумско претставу-
вање наведени во овој Правилник, радиодифузерите 
имаат уредувачка слобода и други свои програми да 
користат во функција на изборите. Во таков случај, мо-
ра да го почитуваат принципот на избалансираност, и 
на сите организатори на изборната кампања да им обез-
бедат рамноправен медиумски пристап.  

Од ова правило се изземаат програмите наменети за 
малолетната публика. 

Член 6 
Радиодифузерите ќе овозможат избалансирано по-

кривање на  изборите во сите облици на изборно меди-
умско претставување во согласност со: 

- принципот на пропорционалност за локалните и за 
парламентарните избори, според бројот на утврдени ли-
сти на кандидати за градоначалници, за членови на сове-
тите на општините и/или на кандидати за пратеници, 

- принципот на еднаквост за претседателските избо-
ри, за сите кандидати за претседател.  

Од принципот на пропорционалност, односно една-
квост, се иззема платеното политичко рекламирање.  

 
Член 7 

 За време на изборната кампања и во периодот на 
изборниот молк, радиодифузерите не смеат да емиту-
ваат огласи и реклами финансирани од Буџетот на Ре-
публика Македонија, од буџетите на општините и на 
градот Скопје, и на сите други лица на кои со закон им 
е доверено вршење јавни овластувања.  

 
Член 8 

Уредници, новинари, водители на програма и пре-
зентери, ангажирани во подготвување програми на ради-
одифузерите, не можат да учествуваат во подготовки и 
во реализирање на изборна кампања. Доколку се опреде-
лат за активност во функција на нечија изборна кампа-
ња, нивниот ангажман во програмите на радиодифузери-
те треба да мирува сé до завршувањето на изборната 
кампања, како и во деновите на изборниот молк. 

 
Член 9 

Јавниот радиодифузен сервис и оние трговски ради-
одифузни друштва кои ќе ги покриваат изборите со кој 
било од облиците на изборно медиумско претставува-
ње, се должни во рок од пет дена од денот на стапува-
њето на сила на овој Правилник, во согласност со него-
виот текст, да донесат сопствени правила за изборно 
медиумско претставување.  

Правилата за изборно медиумско претставување, 
радиодифузерите се должни да ги објават на своите 
програми во ударен термин и да му ги достават на Со-
ветот за радиодифузија. 

 
Член 10 

Трговските радиодифузни друштва што ќе емитува-
ат платено политичко рекламирање се должни во рок 
од пет дена од денот на распишување на изборите  во 
согласност со овој Правилник да утврдат ценовници за 
платено политичко рекламирање и да му ги достават на 
Советот за радиодифузија. 

 
Член 11 

Радиодифузерите се должни да го снимаат излезниот 
сигнал на својата програма за време на изборната кампа-
ња, за време на изборниот молк и на денот на одржува-
ње на изборите, а снимките од целокупната програма да 
ги чуваат најмалку 30 дена по завршување на изборите.   

На барање на Советот за радиодифузија, радиоди-
фузерите се должни најдоцна во рок од 48 часа од до-
бивањето на барањето, на Советот да му достават 
снимки од бараната програма, како и други документи, 
податоци и информации наведени во барањето. 

 
Времетраење на изборната кампања 

 
Член 12 

Изборната кампања започнува 20 дена пред денот 
определен за одржување на изборите. 

Изборната кампања завршува 24 часа пред денот на 
изборите.  
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МРТ 
 

Член 13 
Јавниот радиодифузен сервис (МРТ) е должен да ја 

следи изборната кампања, односно да објавува инфор-
мации за целината на изборниот процес, за законската 
регулатива за изборите, за активностите на сите учес-
ници во изборната постапка, како и за текот на гласа-
њето и за резултатите од изјаснувањето на граѓаните.  

Јавниот радиодифузен сервис е должен без надоме-
сток во соработка со ДИК да ги информира граѓаните 
за начинот и техниката на гласање. 

МРТ има обврска да обезбеди редовно информира-
ње за изборниот процес и за лицата со оштетен слух.  

 
II. ОБЛИЦИ НА ИЗБОРНО МЕДИУМСКО  

ПРЕТСТАВУВАЊЕ 
 

1. ДНЕВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЕМИСИИ 
 

Член 14 
Уредувачката одговорност за изборното медиумско 

претставување во дневно-информативните емисии ја 
имаат радиодифузерот и одговорното лице во радиоди-
фузерот. 

 
Член 15 

Воден од професионалните новинарски принципи и 
стандарди при известувањето од изборната кампања за 
локалните и за парламентарните избори, радиодифузе-
рот е должен во дневно-информативните емисии да 
обезбеди избалансирано покривање на активностите на 
организаторите на изборна кампања, согласно со прин-
ципот на пропорционалност утврден во членот 6 од 
овој Правилник. 

При утврдувањето на избалансираноста на покрива-
њето на изборите ќе се има предвид интензитетот на 
активностите во рамките на кампањите на организато-
рите на изборна кампања. 

 
Член 16 

Воден од професионалните новинарски принципи и 
стандарди при известувањето од изборната кампања за 
претседателските избори, радиодифузерот е должен во 
дневно-информативните емисии да обезбеди избалан-
сирано покривање на активностите на организаторите 
на изборна кампања, согласно со принципот на една-
квост утврден во членот 6 од овој Правилник. 

 
Член 17 

Коментарите во врска со изборната кампања емиту-
вани во дневно-информативните емисии мора да бидат 
одвоени како посебни аудио-визуелни целини, и да би-
дат означени или со името и презимето на авторот, или 
како редакциски коментар. 

 
Член 18 

Во дневно-информативните емисии емитувани за 
време на изборната кампања и во периодот на изборни-
от молк, известувањето за редовните активности на ор-
гани на власта, на државни институции и организации, 
како и за активностите на правни и на други лица на 
кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, 
не смее да биде во функција на изборната кампања. 

2. ДИРЕКТЕН ПРИСТАП ДО ПУБЛИКАТА  
/ ГЛАСАЧИТЕ 

 
Член 19 

Одговорноста за содржината на директниот меди-
умски пристап до публиката/гласачите ја преземаат ор-
ганизаторите на изборна кампања. 

Одговорноста за емитуваниот директен пристап до 
публиката, како и одговорноста за почитување на 
одредбите од овој Правилник, ја презема радиодифузе-
рот и одговорното лице во радиодифузерот.  

 
Член 20 

Во директниот медиумски пристап до публика-
та/гласачите не е дозволено учество на малолетници. 

 
Член 21 

Радиодифузерите мора да одбијат емитување дире-
ктен медиумски пристап до публиката/гласачите, до-
колку е насочен кон насилно уривање на уставниот по-
редок или кон поттикнување или повикување на воена 
агресија, или кон разгорување национална, расна, по-
лова или верска омраза и нетрпеливост, или доколку во 
директниот пристап до публиката/гласачите учествува-
ат малолетници. 

 
2.1. Бесплатно политичко претставување 

 
Член 22 

Јавниот радиодифузен сервис е должен да емитува 
бесплатно политичко претставување така што ќе обез-
беди избалансирано време за организаторите на избор-
ната кампања, согласно со принципите на пропорцио-
налност, односно еднаквост утврдени во член 6 од овој 
Правилник.  

Трговските радиодифузни друштва кои ќе одлучат 
да емитуваат бесплатно политичко претставување, 
должни се на организаторите на изборната кампања да 
им обезбедат избалансирано време за бесплатно поли-
тичко претставување, согласно со принципите на про-
порционалност, односно еднаквост утврдени во член 6 
од овој Правилник. 

 
Член 23 

Бесплатното политичко претставување мора да би-
де соодветно и видливо означено како „бесплатно по-
литичко претставување“ во текот на целото времетрае-
ње на емитувањето. 

 
Член 24 

Датумот и редоследот за емитување бесплатно по-
литичко претставување на организаторите на изборна-
та кампања се утврдува со ждрепка.  

 
2.2. Платено политичко рекламирање 

 
Член 25 

Јавниот радиодифузен сервис не смее да емитува 
платено политичко рекламирање. 

 
Член 26 

Трговските радиодифузни друштва можат да еми-
туваат 15 минути платено политичко рекламирање на 
еден реален час со тоа што, од нив најмногу две трети-
ни, односно 10 минути на еден реален час можат да од-
војат за еден учесник во изборната кампања. 

Поимот - реален час - го означува времето што из-
минува од почетокот до крајот на еден час сметано 
според часовникот. 
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Член 27 
Времето за платено политичко рекламирање не мо-

же да се собира и да се емитува наеднаш, во континуи-
тет, како вкупно дозволено време за платено политич-
ко рекламирање. 

Дозволеното време за рекламирање на еден реален 
час емитувана програма согласно член 93 став 3 од За-
конот за радиодифузната дејност не може да се кори-
сти за платено политичко рекламирање.  

 
Член 28 

Платеното политичко рекламирање треба да биде 
соодветно и видливо означено како „платено политич-
ко рекламирање“ во текот на целото времетраење на 
емитувањето, и со најавна и со одјавна шпица треба да 
биде јасно издвоено од другиот дел на програмата и од 
другите рекламни спотови, од телешопинг спотовите и 
од другите облици на рекламирање. 

 
Член 29 

Цените за платено политичко рекламирање што ќе ги 
утврдат трговските радиодифузни друштва мора да би-
дат еднакви за сите организатори на изборна кампања. 

 
Член 30 

Во сите облици платено политичко рекламирање 
нарачателот мора да биде јасно означен.  

 
Член 31 

Платено политичко рекламирање не смее да се еми-
тува во: 

- вести и  други дневно-информативни програми; 
- детски, училишни и образовни програми; 
- директни преноси од верски, спортски, културни, 

забавни и  други настани;  
- посебни информативни програми. 
 
3. ПОСЕБНИ ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМИ 

 
Член 32 

Воден од професионалните новинарски принципи и 
стандарди при медиумското покривање на изборите, 
радиодифузерот кој ќе реализира посебни информатив-
ни емисии, треба да обезбеди рамноправен медиумски 
третман за сите организатори на изборната кампања, а 
времето за овој вид претставување пред публика-
та/гласачите треба да го избалансира согласно со прин-
ципите на пропорционалност, односно еднаквост утвр-
дени во членот 6 од овој Правилник. 

 
Член 33 

Уредувачката одговорност за посебните информа-
тивни емисии како облик на изборно медиумско прет-
ставување ја имаат радиодифузерот и одговорното ли-
це во радиодифузерот. 

 
Член 34 

Со цел публиката/гласачите објективно да се ин-
формираат за текот на изборната кампања, и заради за-
штита на новинарската професија од какво било поли-
тичко влијание за време на изборното медиумско прет-
ставување, посебните информативни емисии не смеат 
да се користат како облик на платено политичко рекла-
мирање.  

III. ОБЈАВУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊА 
НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ 

 
Член 35 

При објавување резултати од испитувања на јавно-
то мислење, радиодифузерите се должни да обезбедат 
доволно информации врз основа на кои јавноста ќе мо-
же да ја процени веродостојноста на испитувањето: 

- да го наведат името на нарачателот кој го побарал 
и го платил испитувањето,  

- да ја наведат институцијата што го извршила 
истражувањето, 

- да ја наведат применетата методологија, 
- да посочат показатели за големината и за структу-

рата на испитаниот примерок,  
- да го наведат датумот, односно периодот во кој е 

спроведено истражувањето. 
 

Член 36 
Резултати од испитување на јавното мислење се об-

јавуваат најдоцна 5 дена пред денот определен за одр-
жување на изборите.  

Резултати од испитувања на јавното мислење спро-
ведени на самиот ден на изборите не смеат да се обја-
вуваат пред 19:00 часот, односно пред затворањето на 
избирачките места. 

 
Член 37 

Радиодифузерите не смеат да објавуваат резултати 
од ненаучни и од нерепрезентативни испитувања на 
јавното мислење, како што се гласање на гледачи или 
на слушатели преку телефон (телевоутинг), анкети 
спроведени на Интернет и слично.         

 
IV. ИЗБОРЕН МОЛК 

   
Член 38 

За време на изборниот молк, кој започнува 24 часа 
пред денот на изборите, а завршува во 19:00 часот на 
денот на изборите, односно со затворањето на избирач-
ките места, престануваат сите облици на изборно меди-
умско претставување на организаторите на изборна 
кампања. 

 
Член 39 

Радиодифузерите и за време на изборниот молк 
продолжуваат да известуваат за изборите. 

 При известувањето во деновите на изборниот 
молк, ќе се смета дека радиодифузерите го прекршиле 
изборниот молк доколку емитуваат: информации и ау-
дио и аудио-визуелни материјали во функција на нечи-
ја изборна кампања, или рекламни пораки преку кои се 
претставуваат партиски програми и партиски симболи, 
при што: 

а) Под „информации и аудио и аудио-визуелни ма-
теријали во функција на нечија изборна кампања“ се 
подразбираат: 

- Какви било информации и аудио и аудио-визуел-
ни материјали во врска со кој било кандидат во избор-
ниот процес, односно со кој било организатор на из-
борна кампања и на нивните изборни штабови; 

- Информации и аудио и аудио-визуелни материја-
ли во врска со политичари, со претставници на органи-
те на власта, со државните институции и организации, 
и со правни и други лица на кои законски им е довере-
но вршење јавни овластувања, како и во врска со други 
субјекти чиј медиумски настап е во функција на избор-
ната кампања и може да влијае врз одлуката на избира-
чите;  
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- Какви било облици на медиумско известување кои 
се, отворено или прикриено, во функција на изборната 
кампања, и можат да влијаат врз одлуката на граѓаните; 

- Партиски ознаки, симболи или друг пропаганден 
материјал, насочени за или против кој било организа-
тор на изборна кампања, односно претставник на орга-
ните на власта, на државните институции и организа-
ции и на правните и на другите лица на кои законски 
им е доверено вршење јавни овластувања; 

- Изјави и соопштенија дадени од или во функција 
на: кандидат во изборниот процес, организатор на из-
борна кампања или политичка партија; 

- Посебни информативни програми во кои учеству-
ваат кандидати во изборниот процес, односно органи-
затори на изборна кампања (политички партии, коали-
ции или групи избирачи со потврдени листи на канди-
дати), претставници на органите на власта, на државни-
те институции и организации и на правните и на други-
те лица на кои со закон им е доверено вршење јавни 
овластувања и други субјекти, поврзано со изборната 
кампања или во функција на изборна кампања; 

- Снимени програми или програми во живо, непо-
врзани со изборите, а во кои учествуваат или се појаву-
ваат кандидати во изборниот процес, односно органи-
затори на изборна кампања и/или претставници на ор-
ганите на власта, на државните институции и организа-
ции и на правните и на другите лица на кои со закон им 
е доверено вршење јавни овластувања; 

- Музички нумери, спотови или друг вид медиум-
ски настапи на уметници кои во исто време се и канди-
дати во изборниот процес. 

б) Под „рекламни пораки преку кои се претставува-
ат партиски програми и партиски симболи“ се подраз-
бираат: 

- Сите облици директен пристап на организаторите 
на изборна  кампања до публиката/гласачите без оглед 
дали е без надомест т.е. бесплатно политичко претста-
вување и/или со надомест т.е. платено политичко рек-
ламирање во кое спаѓаат: огласи, соопштенија, поли-
тички изборни спотови, музички спотови што функци-
онираат како химни на организаторите на изборна кам-
пања, преноси или снимки од митинзи, средби и други 
настапи на организаторите на изборна кампања. 

 
Член 40 

Радиодифузерите можат да известуваат и за непра-
вилности при гласањето како и за евентуални инциден-
ти направени во или надвор од одредено гласачко ме-
сто, при што: 

- Објавуваат само проверени информации од офи-
цијални извори;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Оние елементи на информациите од официјалните 
извори кои претставуваат прекршување на молкот (на 
пример: откривање идентитет на политички субјекти 
и/или на поединци вклучени во изборен инцидент) не 
смеат да се објавуваат до затворањето на избирачките 
места, односно до 19:00 часот; 

- Кандидатите во изборниот процес, односно органи-
заторите на изборна кампања, нивните набљудувачи и 
нивните штабови - не се сметаат за официјални извори;  

- Радиодифузерите треба да внимаваат на можните 
злоупотреби, односно да не бидат самите искористени 
за вршење кампања на денот на изборите, преку извес-
тување за конструирани и за неосновани меѓусебни об-
винувања од страна на кандидати во изборниот процес, 
од организатори на изборна кампања, од политички 
партии, од изборни штабови и од други субјекти;  

- Доколку за одреден настан постојат изјави и сооп-
штенија добиени од кандидати во изборниот процес, од 
организатори на изборната кампања, од набљудувачи, 
од изборни штабови или од претставници на политич-
ки партии, тие изјави треба да се емитуваат по затвора-
њето на избирачките места, односно по 19:00 часот. 

 
Член 41 

На денот на гласањето, пред 19 часот, односно пред 
затворањето на избирачките места, радиодифузерите 
не смеат да емитуваат:  

- Изјави на кандидати во изборниот процес, однос-
но на организатори на изборната кампања, на лидери 
на политички партии, на носители на функции во орга-
ни на власта и на политичари;  

- Изјави на граѓани и на други субјекти во функција 
на изборна кампања. 

 
Член 42 

Одредбите за почитувањето на изборниот молк се 
однесуваат и на објавувањето содржини на телетек-
стот, на РДС-от или на веб-страниците на електронски-
те медиуми.  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

Измени и дополнувања на овој правилник се прават 
во писмена форма. 

  
Член 44 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 03-176/1                      Совет за радиодифузија 

16 јануари 2009 година                     Претседател, 
       Скопје                   Зоран Стефаноски, с.р. 
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