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1. ВОВЕД
Овој извештај ги содржи наодите, оценките и препораките на Граѓанската асоцијација МОСТ
произлезени од спроведувањето на проектот “Домашно набљудување на локалните избори 2013”.
Претседателот на Собранието на Република Македонија ги распиша локалните избори на 11-ти
јануари 2013-та година.
Првиот изборен круг се одржа на 24-ти март, а вториот на 7-ми април. Изборите беа спроведени
согласно Изборниот законик донесен во 2006-та г., којшто досега е изменет и дополнет во 4
наврати, еднаш во 2008-ма година1, 2 пати во 2011-та г.2, и еднаш во 2012-та г.3. Изборниот
законик исто така беше 2 пати променет во текот на изборниот процес4, но овие измени се
однесуваа само на веќе одржаните локални избори.
Во Избирачкиот список беа запишани 1.743.403 избирачи5, односно 77.719 избирачи помалку во
однос на Предвремените парламентарни избори одржани во 2011-та година, со оглед на тоа што
во текот на 2012-та година беше извршена административна проверка и прочистување на
Избирачкиот список.
За првпат на овие локални избори се избираа градоначалници и советници во 81 единица на
локалната самоуправа, бидејќи од овие избори стапи на сила измената на Законот за
територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија 6, според која
општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј се припојуваат кон општина Кичево.
Градоначалниците се избираат според мнозински изборен модел во два круга, а советниците се
избираат според пропорционален модел со затворени листи при што резултатите се пресметуваат
според Донтовата формула.
Кандидатски листи за градоначалник поднесоа 13 политички партии, 3 коалиции и 28 групи
избирачи. Кандидатски листи за советници поднесоа 15 политички партии, 2 коалиции и 81 група
избирачи7. На изборите учествуваа 350 кандидати за градоначалници и 8.528 кандидати за
советници на 480 советнички листи за 1.347 советнички места 8.
Изборите беа набљудувани од страна на 8.781 домашен набљудувач, од кои Граѓанската
асоцијација МОСТ имаше акредитирано 4.010 граѓани, 410 странски набљудувачи и 7 странски
новинарски екипи9.

1

Сл. весник на РМ бр. 136/08.
Сл. весник на РМ бр. 44/11 и 51/11.
3
Сл. весник на РМ бр. 142/12
4
Сл. весник на РМ бр. 31/13 и 34/13
5
Државна изборна комисија, Информација во врска со заклучување на Избирачкиот список,
http://sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=102 (10.05.2013)
6
Сл. весник на РМ бр. 55/04, 12/05, 98/08 и 106/08
7
Државна изборна комисија, Утврден редослед на потврдените листи на кандидати за членови на советите на општините и
советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот Скопје, за локални избори 2013,
http://sec.mk/images/lok2013/utvrden%20redosled.doc (10.05.2013)
Државна изборна комисија, Утврден редослед на дополнително поднесените и потврдени листи на кандидати за членови
на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на градот
Скопје, за локални избори 2013, http://sec.mk/Lokalni2013/tab%20redosled.doc (10.05.2013)
8
Државна изборна комисија, http://sec.mk/images/lok2013/BrojNaKandidati.pdf (10.05.2013)
9
Државна изборна комисија, http://sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=102 (10.05.2013)
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2. ПРОЕКТОТ “ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013”
Граѓанската асоцијација МОСТ ги набљудуваше локалните избори во рамките на проектот
“Домашно набљудување на локалните избори 2013”, кој се спроведе како дел од стратешката цел
на МОСТ да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во демократијата
во Македонија на национално и локално ниво.
Главната цел на проектот беше зголемување на транспарентноста на изборниот процес и
придонес кон почитување на владеењето на правото преку вклучување на граѓаните во истиот
како домашни набљудувачи и непартиско набљудување на сите сегменти од изборите.
Во рамките на проектот беа спроведени следните активности:
Воспоставување на мрежата за имплементација на проектните активности - За успешно
спроведување на проектните активности на терен во сите општини во Македонија, активни беа 18
регионални канцеларии во Куманово, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, Битола, Прилеп,
Кавадарци, Велес, Гевгелија, Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Делчево, Крива Паланка, како и
една канцеларија во Скопје која ги спроведе проектните активности во општините во градот и
неговата околина. Во овие канцеларии кои се локални граѓански организации, партнери на МОСТ,
ангажирани беа 31 координатор и 27 волонтери кои беа задолжени за спроведување на
активностите на терен.
Редовни брифинзи со регионалните координатори – Со цел да се воспостави канал за
комуникација во текот на спроведувањето на проектот и размена на информации и искуства
помеѓу проектниот тим и локалните координатори, беа спроведени три брифинг сесии.
Набљудување на предизборниот период и изборната кампања – Во рамките на периодот
пред почетокот на изборната кампања и во текот на истата набљудувани беа активностите на
политичките субјекти за промоција на нивните кандидати и програми. Набљудувачите на МОСТ
проследија вкупно 271 настан - митинзи, јавни собири и други настани организирани од
учесниците во изборната кампања.
Регрутирање, тренинг и распоредување на набљудувачи - За набљудување на изборниот
процес, МОСТ акредитираше 4.010 граѓани/волонтери. Граѓаните беа повикани преку јавен повик
да се пријават за набљудувачи. Сите набљудувачи присуствуваа на задолжителна обука која
беше спроведена во секоја општина. На обуките, формуларите за известување од набљудувањето
беа објаснети и поделени на набљудувачите. Исто така, набљудувачите го потпишаа и Кодексот
за набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ кој е подготвен врз основа на два документи
кои МОСТ ги има потпишано: Загрепската декларација за домашни набљудувачи 10 и
Декларацијата за универзални принципи за непартиско набљудување на изборите од страна на
граѓански организации11.
Набљудување на предвременото гласање - спроведено на 23-ти март, односно 6-ти април. Во
првиот круг беа ангажирани 99 набљудувачи кои ја следеа работата на 157 избирачки одбори
(ИО) при што беше набљудувано гласањето на 1.756 болни и немоќни лица, додека 16
набљудувачи го следеа гласањето во 10 казнено-поправни установи. За вториот изборен круг беа
ангажирани 63 набљудувачи кои ја следеа работата на 117 ИО при што беше набљудувано

10
11

http://www.osce.org/odihr/elections/16808 (25.06.2013)

http://www.gndem.org/sites/default/files/declaration/Declaration%20of%20Global%20Principles%20%28as%20of%204.3.12%2
9.pdf (25.06.2013)
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гласањето на 1.117 болни и немоќни лица, додека 10 набљудувачи го следеа гласањето во 7
казнено-поправни установи.
Набљудување на изборниот ден – МОСТ го следеше првиот изборен круг на 24-ти март со
3.313 набљудувачи кои покрија околу 50% од вкупниот број на избирачки места (2.976) во сите
општини и градот Скопје. Од вкупниот број, 2.936 беа статични набљудувачи, распоредени на
избирачките места во две смени во текот на изборниот ден. Покрај статичните набљудувачи, беа
распоредени и 177 мобилни набљудувачи, додека пак 85 набљудувачи ја набљудуваа работата на
општинските изборни комисии. За вториот изборен круг на 7-ми април беа распоредени вкупно
1.973 набљудувачи кои покрија 55-60% од избирачките места во општините каде се спроведе
втор круг и градот Скопје, а беше набљудувано и прегласувањето на првиот круг на едно
избирачко место во општина Долнени и на три избирачки места во Струмица. Бројот на статични
набљудувачи изнесуваше 1.765, бројот на мобилни набљудувачи - 90, додека пак работата на
ОИК ја набљудуваа 45 набљудувачи. За прегласувањето од вториот изборен круг на 21-ви април
беа ангажирани вкупно 102 набљудувачи, кои беа распоредени на сите избирачки места во кои
имаше прегласување во општините Ѓорче Петров, Центар и Струга. Од вкупниот број, 91 беа
статични набљудувачи, 8 мобилни набљудувачи и 3 набљудувачи во ОИК.
Набљудување на работата на Државната изборна комисија (ДИК) и општинските
изборни комисии (ОИК) – седниците на Државната изборна комисија и на општинските изборни
комисии беа предмет на набљудување во текот на целиот процес. Беа набљудувани 20 од
одржани вкупно 21 седница на ДИК и 156 седници на општинските изборни комисии. Предмет на
набљудување беше и спроведената обука за целата изборна администрација. Покрај тоа, беше
набљудуван и процесот на поднесување на приговори и тужби за постапката на гласање,
сумирање и утврдување на резултатите од гласањето.
Донатори на проектот и поддршка
Проектот беше спроведен со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка,
Амбасадата на Сојузна Република Германија, Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика
Британија и Северна Ирска, Амбасадата на Кралството Холандија и Амбасадата на Кралството
Норвешка од Белград.
Граѓанската асоцијација МОСТ изразува благодарност до сите поддржувачи на нејзините
активности, посебно до граѓаните кои како волонтери/набљудувачи дадоа свој придонес кон
транспарентноста и отвореноста на изборниот процес.
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3. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ
Последните локални избори се одржаа во 2009-та година. На овие избори коалицијата на ВМРОДПМНЕ освои 56 градоначалнички и 460 советнички места, коалицијата на СДСМ - 7
градоначалнички и 282 советнички места, ДУИ освои 15 градоначалнички (1 во рамките на
коалиција) и 179 советнички места, ДПА – 1 градоначалничко и 52 советнички места.
Исто така, коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ е на власт на национално ниво од 2006-та г., а оттогаш
победи на два последователни предвремени парламентарни избори, во 2008-ма и 2011-та година.
На последните претседателски избори во 2009-та г., победи кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге
Иванов.
По завршувањето на предвремените парламентарни избори во 2011-та година владата повторно
беше формирана од страна на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Еден од клучните проекти на оваа влада е
проектот “Скопје 2014” кој предвидува изградба на повеќе згради и споменици во Скопје,
односно во општина Центар. Еден од аргументите за спроведувањето на овој проект е дека во
време на финансиска криза градењето ќе ја стимулира економијата, затоа што преку
градежништвото би се активирале и другите стопански гранки. Изградбата на спомениците
официјално е во надлежност на општина Центар (во која што до овие избори градоначалникот и
мнозинството во советот ги имаше ВМРО-ДПМНЕ), а за останатите објекти надлежни се и
Министерството за култура и Службата за општи и заеднички работи при Владата на РМ. Овој
проект беше критикуван поради неговата моноетничка природа, со оглед на тоа што најголем дел
од спомениците претставуваат личности од историјата на македонскиот народ. Исто така, беше
критикуван од одредени општествени фактори – одредени граѓански организации и опозициски
партии – поради тоа што, според нив, предизвикува поделба во општеството, претставува
трошење на огромни финансиски средства и ги влошува односите со Грција во однос на
прашањето со името на Република Македонија.
На почетокот на летото во 2012-та година СДСМ започна серија на митинзи низ целата земја, (т.н.
работно лето) чија цел беше промоција на идните кандидати за претстојните локални избори во
2013-та г. ВМРО-ДПМНЕ одговори со прес-конференции кои беа окарактеризирани со негативна
кампања кон противникот. Сето ова придонесе кон создавање на впечаток дека изборната
кампања е веќе започната, иако изборите се одржуваа дури следната година.
На изборите им претходеше една од најсериозните политички кризи со кои воопшто се соочила
Македонија во текот на своето постоење. Имено, во текот на постапката на донесување на
Буџетот на РМ за 2013-та г. опозицијата поднесе 1.225 амандмани. Според законските одредби,
пред да биде разгледан на пленарна седница, Буџетот мора да биде разгледан и на седница на
работните тела кои се надлежни за негово донесување. Поради фактот што на седниците на
Законодавно-правната комисија и Комисијата за финансирање и буџет не беа дискутирани сите
1.225 амандмани, пратениците од опозицискиот фронт – “Сојуз за иднината”12 на 24-ти декември
одлучија да ја блокираат работата на Собранието, односно седницата на која требаше да се гласа
Буџетот. Во напната и тензична атмосфера тие, заедно со новинарите беа отстранети од
законодавниот дом. Процедурата за одржување на редот на седниците е регулирана со два акти -

12

Сојузот за иднината го сочинуваа следните парламентарни партии: СДСМ, НСДП, Либералната партија на Македонија,
Движење за национално единство на Турците во Македонија (ДНЕТ), Партија за целосна еманципација на Ромите, Партија
за европска иднина (ПЕИ), Српска напредна странка во Македонија (СНСМ) и Демократската партија на Србите во
Македонија. Во Сојузот учествуваа и неколку вонпарламентарни партии.
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Деловникот на Собранието на Република Македонија13 и Законот за Собранието на Република
Македонија14, но во двата акти е дефинирана на различен начин.
Имено, Деловникот предвидува дека за одржување на редот на седницата се грижи претседателот
на Собранието и за повреда на редот на седницата тој може да му одземе збор на пратеник.
Доколку по одземањето на зборот пратеникот се уште го нарушува редот на седницата,
претседателот на Собранието го отстранува пратеникот од седницата. Доколку претседателот на
Собранието не може да го одржи редот на седницата, ќе одреди краток прекин на седницата. За
одржување на редот во Собранието се грижи посебна служба која постапува по одобрение на
претседателот на Собранието.
Законот за Собрание, пак, предвидува дека за одговорноста за нарушување на редот во
Собранието одлучува претседателот на Собранието, по претходна консултација со
потпретседателите и координаторите на пратеничките групи.
Буџетот истиот ден беше донесен во Собранието, а опозицијата започна со протести низ целата
држава и побара одржување на предвремени парламентарни избори.
На 9-ти јануари 2013-та г., само 2 дена пред Претседателот на Собранието да ги распише
локалните избори, Сојузот за иднината постави неколку услови за негово учество на претстојните
избори: заедно со локалните, да се одржат и парламентарни избори; тие да бидат спроведени од
страна на влада која ќе биде составена од сите парламентарни партии, со ограничен мандат за
периодот од распишување до завршување на изборите и со задача да го спроведе изборниот
процес; министерствата за правда, внатрешни работи и финансии и јавниот сервис МРТВ да бидат
раководени од личности со кредибилитет; измена на Изборниот законик во согласност со
препораките на ОБСЕ/ОДИХР и целосно прочистување на Избирачкиот список 15.
Претседателот на РМ и премиерот повикаа на прекин на бојкотот, но опозицијата не ги прифати
овие повици.
На 15-ти февруари, на само 1 ден пред истекување на рокот за поднесување на кандидатските
листи, СДСМ излезе со предлог за надминување на политичката криза кој се состоеше од 2 точки:
со цел да се овозможи учество на опозицијата и да се донесат измени на Изборниот законик
согласно со препораките на ОБСЕ/ОДИХР, локалните избори да се одложат за 1 месец и да се
одржат на 28-ми април; доколку на овие избори здружената опозиција “Сојуз за иднината“ освои
барем еден глас повеќе од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ на советничките листи да се одржат
предвремени парламентарни избори на 29-ти септември16. Овој предлог беше одбиен од страна на
ВМРО-ДПМНЕ кој предложи измена на Изборниот законик со цел да се продолжи рокот за
поднесување на кандидатски листи до 3-ти март. Собранието ги изгласа овие измени на 26-ти
февруари без присуство на пратениците од “Сојузот за иднината”. Ова не ја промени одлуката на
опозицијата да ги бојкотира локалните избори.
Сите овие настани придонесоа на 1-ви март државата да ја посети делегација составена од
комесарот за проширување и соседска политика во Европската комисија, Штефан Филе,
пратеникот во Европскиот парламент и известувач за Република Македонија, Ричард Ховит и
поранешниот претседател на Европскиот парламент, Јиржи Бузек. Овие претставници остварија
средби со лидерите на најголемите политички партии што резултираше со потпишување на
13

Сл. весник на РМ бр. 91/08, 14/10, 119/10, 23/13
Сл. весник на РМ бр. 104/09
15
Прес-конференција на СДСМ, Локални избори само со парламентарни, а парламентарни само ако се фер и демократски,
09.01.2013, http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=7824 (10.05.2013)
16
Прес-конференција на СДСМ, Избори на 28 април, а дотогаш да се измени Изборниот закон, 15.02.2013,
http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=7954 (10.05.2013)
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договор за надминување на политичката криза и прекин на бојкотот на локалните избори од
страна на “Сојузот за иднината”. Договорот, меѓу другото, ги содржи и следниве точки: враќање
на сите партии во парламентот и учествување на локалните избори; свикување на ад хок анкетна
комисија за настаните околу 24 декември 2012-та г.; изборна реформа по локалните избори,
вклучувајќи го Избирачкиот список и останатите препораки на ОБСЕ/ОДИХР и продолжување на
дискусиите по локалните избори, во добра волја, за сите опции, и без прејудицирање во
дефинирањето на временската рамка за следните парламентарни избори, врз база на
спроведувањето на препораките на ОБСЕ/ОДИХР 17.
На 2-ри март беше изгласана дополнителна измена на Изборниот законик (овој пат со гласовите
на опозицијата) со цел повторно да се продолжи рокот за поднесување на кандидатски листи до
8-ми март.

17

Заедничка изјава на Комесарот за проширување и добрососедска политика, Штефан Филе, известувачот на Европскиот
парламент за Република Македонија, Ричард Ховит, и поранешниот претседател на Европскиот парламент, Јиржи Бузек, во
текот на нивната мисија во Скопје, 0103.2013. http://ec.europa.eu/commission_20102014/fule/headlines/news/2013/03/20130301_en.htm (25.06.2013)
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4. ГЕНЕРАЛНА ОЦЕНКА
Локалните избори беа спроведени во генерално мирна атмосфера, која беше делумно нарушена
во текот на вториот изборен круг и прегласувањето на истиот, во околности во кои се покрена
прашањето околу квалитетот на Избирачкиот список и довербата во него. Незначителното
намалување на нерегуларностите во спроведувањето на процедурата на гласање, изразено
зголемениот број на пријавени болни и немоќни лица, како и неконзистентноста на Државната
изборна комисија во процесот на одлучување по приговорите за гласањето, се карактеристики
кои имаат негативно влијание врз квалитетот на целокупниот изборен процес.
Административната ревизија на Избирачкиот список спроведена во 2012-та г. со која во истиот
беа запишани само оние избирачи кои поседуваат биометриски лични документи (лична карта
или пасош) се покажа како недоволна за прочистување на истиот и суштински не придонесе кон
подобрување на неговиот квалитет и зголемување на довербата во него, а со тоа и во изборниот
процес во целина. Ова придонесе прегласувањето во вториот круг во општина Центар, да помине
во тензична атмосфера која не придонесува кон градење на демократска култура и позитивен
имиџ за изборниот процес во Република Македонија.
Изборите се спроведоа според Изборниот законик кој последен пат беше изменет во 2012-та г.
Иако Изборниот законик можеби поставува добра основа за спроведување на фер и слободни
избори, постоењето на одредени нејасни одредби, непрецизно дефинирани или воопшто
недефинирани поими, како и неинкорпорирањето на сите препораки од извештајот на
ОБСЕ/ОДИХР за изборите во 2011-та г. придонесува за постоење на сива зона која на
политичките субјекти им овозможува да го оправдаат недостатокот на политичка волја за
спроведување на фер и слободни избори.
Поради политичката криза која се создаде после случувањата на 24 декември 2012-та г.,
Изборниот законик за првпат беше променет во текот на изборниот процес во 2 наврати, со кои
на два пати беше поставуван дополнителен рок за поднесување на кандидатските листи. Овие
измени не им овозможија на групи избирачи да го искористат дополнителниот рок за доставување
на кандидатски листи, односно тој важеше само за политичките партии или коалициите. Ова е во
спротивност со членот 23 од Уставот на РМ 18 и членовите 7.5 и 7.6 од Документот на ОБСЕ од
Копенхаген19, кои на секој граѓанин му го гарантираат правото да биде избран на јавна функција.
Политичките субјекти почнаа со своите промотивни активности уште пред потврдувањето на
кандидатските листи, а овие активности продолжија и по потврдувањето, со што тие повторно
предвреме ја започнаа изборната кампања. Оваа практика е присутна на повеќе изборни
циклуси, што го покажува отсуството на политичка волја за почитување на изборните правила и
спроведување на фер избори. Државната изборна комисија ја продолжи негативната практика од
изборите во 2011-та г. и повторно не поведе постапка против политичките субјекти кои
предвреме ја започнаа изборната кампања, иако овој пат беа поднесени над 400 претставки од
страна на политичките партии за овој вид на прекршок.
Изборната кампања се карактеризираше со голем степен на политичка поларизираност, негативна
кампања, злоупотреба на државни и јавни ресурси, односно користење на службени возила,
присуство на малолетници на митинзите на политичките партии, говор на омраза, а по подолго
време беше забележана зголемена употреба на националистичка реторика. Учеството на владини
функционери во изборна кампања во текот на работното време ја доведува во прашање
одвоеноста на државата и партиите, дефинирана во членот 5.4 од Документот на ОБСЕ од
18
19

Сл. весник на РМ бр. 52/91, 01/92, 31/98, 91/01, 84/03, 107/05, 03/09
Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, p. 6
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Копенхаген20. Исто така, забележлива беше поддршката на кандидатите од владејачките партии
од страна на централната власт. Иако ова не е во спротивност со законот, сепак ја доведува во
прашање суштината на локалната самоуправа.
На изборниот ден во првиот и вториот изборен круг, како и прегласувањето на вториот изборен
круг, набљудувачите најчесто известуваа за неправилности од типот на групно/семејно гласање,
непочитување и злоупотреба на процедурата за гласање на лица кои не можат да гласаат сами,
некористење на УВ ламбата, фотографирање на гласачките ливчиња, читање на глас на имињата
на избирачите и евидентирање на гласачите од страна на партиските набљудувачи на самото
гласачко место. Исто така, имаше повеќе случаи во кои избирачите не можеа да се пронајдат во
Избирачкиот список, иако поседуваа важечки биометриски лични документи.
Овие избори исто така се карактеризираа со рекорден број на пријавени болни и немоќни лица за
предвремено гласање - 14.11121, за разлика од 2011-та г. кога беа пријавени 10.749 лица. Мора
да се констатира дека растечкиот тренд на вакви случаи за кој политичките субјекти не
реагираат, укажува на евентуална злоупотреба на ова право од страна на политичките субјекти,
што ја доведува во прашање тајноста на гласот на овие лица.
Државната изборна комисија не беше на задачата на највисок изборен орган кој треба да се
грижи за законитоста во спроведувањето на изборите. Имено, при одлучувањето по приговорите
ДИК не беше доследна и конзистентна во донесувањето на одлуките и дел од нив беа донесени не
земајќи ги предвид одредбите во Изборниот законик, туку произлегуваа од тесните политички
интереси.

20

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, p. 4,
http://www.osce.org/odihr/elections/14304 (13.05.2013)
21
Според податоците на општинските изборни комисии доставени до регионалните координатори на МОСТ.
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5. ПРАВНА РАМКА
Правната рамка за избор на градоначалник и советници во општините и градот Скопје се состои
од уставните одредби што се однесуваат на избирачкото право и на изборите, одредбите од
Законот за локална самоуправа и одредбите од Изборниот законик.
Членовите 22 и 23 од Уставот на Република Македонија го гарантираат правото на граѓанинот да
избира и да биде избран, Законот за локална самоуправа го одредува бројот на советници во
општините и мандатот на градоначалникот и советниците, додека пак Изборниот законик го
уредува начинот на избор на градоначалникот и советниците.
Изборниот законик ги уредува:










начинот и условите за избор на градоначалници и советници во општините и градот
Скопје;
изборната администрација и нејзините надлежности;
евиденцијата на избирачкото право;
водењето на Избирачкиот список;
постапката за кандидирање;
изборната кампања и финансирањето на изборната кампања;
постапката за заштита на избирачкото право;
постапката за поништување и повторување на гласањето;
изборните единици, постапката за утврдување, менување и објавување на избирачките
места, како и условите за функционирање на истите.

Изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година во втората
половина на месец март, истовремено во сите општини и градот Скопје. Изборите за
градоначалник се одржуваат според мнозинскиот изборен систем во два изборни круга. За
градоначалник на општината во првиот круг е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови
од избирачите коишто гласале, доколку на изборите излегле најмалку 1/3 од вкупниот број
избирачи запишани во Избирачкиот список за соодветната општина. Ако во првиот круг не се
исполнети условите за избор на градоначалник, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати
коишто добиле најмногу гласови. Во вториот круг на гласање за градоначалник е избран
кандидатот кој освоил поголем број гласови.
Изборите за членови на советите се спроведуваат според пропорционалниот изборен систем со
затворени листи. Бројот на освоени советнички места во општината се утврдува според бројот на
гласовите што ги добиле листите на кандидати за членови на совет одделно, со примена на
Донтовата формула.
Во ноември 2012-та г. беше донесена измена на Изборниот законик 22, која беше дел од
Пристапниот дијалог на високо ниво со Европската комисија и со која требаше да се
имплементираат препораките од Конечниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за предвремените
парламентарни избори во 2011-та г.23. Предлог-законот беше подготвен од работна група во која
учествуваа
претставници
на
релевантните
државни
институции,
претставници
од
парламентарните политички партии, како и Граѓанската асоцијација МОСТ. Работата на
работната група ја следеа претставници од меѓународната заедница и Мисијата на ОБСЕ во
Скопје. Иако дел од учесниците во работната група, вклучувајќи го и МОСТ, доставија повеќе

22

Сл. весник на РМ, бр. 142/12
Конечен извештај на Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР – Предвремени парламентарни избори 2011,
http://www.osce.org/mk/node/84061 (13.05.2013)
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предлози за подобрување на Изборниот законик, голем дел од нив не беа прифатени. Од вкупно
28 препораки содржани во Извештајот на ОБСЕ/ОДИХР, 3 препораки се однесуваат на гласањето
во странство (кое не беше дел од овие измени), 4 препораки не се поврзани со измени во
Изборниот законик (што значи дека и тие не беа дел од овие измени), 3 препораки се поврзани со
имплементација на веќе постоечки одредби или се однесуваат на донесување на подзаконски
акти, а 1 препорака е веќе имплементирана со поранешните измени на Изборниот законик.
Откако ќе се изземат овие препораки, остануваат 17 препораки кои беа предмет на овие измени
на Изборниот законик. Од нив, 3 препораки се имплементирани, 5 препораки се делумно
имплементирани, а 9 препораки не се имплементирани.
Во однос на препораката за развивање на механизми за заштита кои ќе осигурат доволно
одвојување на државата од партијата, беше вметнат нов член кој всушност ги содржи истите
одредби како и членот 11 од Законот за спречување на корупцијата, донесен уште во 2002-ра
г.24. Исто така, вметната е и одредба за “забрана за вонредно исплаќање на плати, пензии,
социјална помош или други исплати од буџетски средства или средства од јавни фондови” која
веќе се содржи во членот 74 од Изборниот законик, воведен со претходните измени пред
изборите во 2011-та г. Дополнително, воведени се пониски санкции за прекршување на овие
одредби. Имено, во Законот за спречување на корупцијата глобата изнесува од 1.000 до 2.000
евра, додека пак во Изборниот законик глобата изнесува од 500 до 1.000 евра. Определувањето
на различни санкции за исти прекршочни одредби е недозволиво зашто сериозно ја доведува во
прашање правната сигурност.
Со оваа измена на политичките субјекти им се овозможува да отворат сметка за изборна кампања
веднаш по распишувањето на изборите, но не се предвидува рок во кој оваа сметка би била
затворена, што може да создаде проблеми при вршењето на ревизијата. Исто така се
предвидуваат санкции во врска со финансирањето на изборната кампања, и тоа: делумно губење
на надоместокот на трошоците за изборна кампања, целосно губење на надоместокот на
трошоците за изборна кампања и забрана на исплата на надоместокот на трошоците за изборна
кампања.
Одредбите за регулирање на финансиските текови на сметките на партиите оставаат можност за
понатамошни злоупотреби на финансирањето на изборната кампања. Во оваа насока придонесува
и одредбата од 2011-та г. со која правните лица имаат право да донираат до 5% од вкупниот
годишен приход, што ги става во нееднаква позиција и учесниците во изборите и донаторите на
политичките субјекти. Всушност една од препораките од Конечниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за
предвремените парламентарни избори во 2011-та г. кои не беа имплементирани се однесува на
разликата во начинот на кој се утврдени максималните износи на донациите за изборната
кампања за физички и правни лица25. Имено, максималниот износ за донации од страна на
физички лица е утврден во апсолутен износ од 5.000 евра, додека пак максималниот износ за
донации од страна на правни лица е утврден со процентуален износ и изнесува 5% од вкупниот
годишен приход на правните лица. Ваквата разлика во видот на максималните износи за донации
од страна на физички и правни лица не е во согласност со меѓународните стандарди во врска со
ова прашање.
Кривичните дела поврзани со изборите, како и казнените одредби за истите се регулирани во
Кривичниот законик, и беа предмет на изменување и дополнување во септември 2009-та
година26. Во рамките на работната група за изменување на Изборниот законик МОСТ предложи да
се вратат одредбите од членовите 159, 160 и 161 од Кривичниот законик кои предвидуваа дека
24

Сл. весник на РМ бр. 28/02
Конечен извештај на Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР – Предвремени парламентарни избори 2011,
стр. 26. http://www.osce.org/mk/node/84061 (13.05.2013)
26
Сл. весник на РМ бр. 114/09
25
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обидот за извршување на овие дела е казнив, но овој предлог не беше прифатен од страна на
предлагачот.
Изборниот законик поставува добра основа за спроведување на фер и слободни избори, но сепак
постојат одредени нејасни одредби, непрецизно дефинирани или воопшто недефинирани поими.
Таков е на пример периодот од распишувањето на изборите до потврдувањето на кандидатските
листи и дејствијата кои се дозволени во тој период. МОСТ неколку пати препорачувал да се
регулира овој период. Фактот што овој период не е опфатен во законот, и на овие избори им
овозможи на политичките субјекти да вршат промотивни активности и со тоа фактички предвреме
да ја започнат изборната кампања.
Поради политичката криза која се создаде после случувањата на 24 декември 2012-та г., за
првпат Изборниот законик се промени во текот на изборниот процес, односно по распишувањето
на локалните избори и тоа во два наврати27, со кои на два пати беше поставуван дополнителен
рок за поднесување на кандидатските листи. Според Кодексот на добри практики за изборни
прашања на Венецијанската комисија, доколку изборниот закон се менува почесто, “…граѓаните
можат да заклучат, точно или погрешно, дека изборниот закон едноставно е алатка во рацете на
моќните и дека нивните гласови имаат мала важност во одлучувањето за резултатите од
изборите”28. Мора да се истакне дека овие измени не им овозможија на групи избирачи да го
искористат дополнителниот рок за доставување на кандидатски листи, односно тој важеше само
за политичките партии или коалициите. Ова е во спротивност со членот 23 од Уставот на РМ 29 и
членовите 7.5 и 7.6 од Документот на ОБСЕ од Копенхаген30, кои на секој граѓанин му го
гарантираат правото да биде избран на јавна функција.
Исто така, со оглед на тоа што изборната кампања започна на 4-ти март, а дополнителниот рок за
поднесување на кандидатски листи, утврден со втората измена на Изборниот законик, беше на 8ми март, дел од кандидатите за изборите се уште не беа потврдени, со што тие беа ставени во
нерамноправна положба. Оттука, неопходно беше да се одложи и датумот на започнување на
изборната кампања, со цел изборната кампања и процесот на кандидирање да не течат
истовремено.

27

Службен весник на РМ бр. 31/13 и 34/13
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Code of Good Practice in Electoral Matters, p. 26,
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD%282002%29023rev-e.aspx (13.05.2013)
29
Сл. весник на РМ бр. 52/91, 01/92, 31/98, 91/01, 84/03, 107/05, 03/09
30
Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, p. 6
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6. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Од сите сегменти на целокупниот изборен процес, во рамките на овој извештај даден е осврт на
оние делови кои беа предмет на набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ во рамките на
проектот “Домашно набљудување на локалните избори 2013”.

ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЈА
Согласно Изборниот законик, органи за спроведување на локалните избори се: Државната
изборна комисија, 80 општински изборни комисии, Изборната комисија на град Скопје и 2.976
избирачки одбори.

Државна изборна комисија (ДИК)
Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и 5 членови.
Претседателот, потпретседателот и членовите на ДИК функцијата ја вршат професионално, со
мандат од 4 години со право на повторен избор 31.
Работата на ДИК генерално беше јавна и транспарентна, а законските рокови за спроведување на
изборните дејствија во најголем дел беа почитувани. Согласно измените на Изборниот законик,
Државната изборна комисија треба да ги објавува записниците од одржаните седници на својата
интернет-страница. Сепак, од одржани 21 седница, ДИК ги објави записниците само од 13
седници, затоа што записниците од останатите седници не беа усвоени.
Во носењето на одлуките на ДИК можеше да се забележи гласање по партиски и етнички линии.
При одлучувањето по приговорите ДИК не беше конзистентна во донесувањето на одлуките, а дел
од нив беа донесени не земајќи ги предвид одредбите во Изборниот законик. При дискусиите по
приговорите членовите на ДИК, наместо да се држат до предметот на расправа често пати држеа
политички говори и застапуваа политички ставови, што е недозволиво за ваков орган.
Државната изборна комисија ја продолжи негативната практика од изборите во 2011-та г. и
повторно не поведе постапка против политичките субјекти кои предвреме ја започнаа изборната
кампања, иако овој пат беа поднесени над 400 претставки од страна на политичките партии за
предвремен почеток на изборната кампања.
Исто така, ДИК не поведе прекршочни постапки за необјавувањето на местата за плакати и
непочитувањето на законски предвидениот рок за оваа обврска од страна на општините.
Позитивно е тоа што ДИК разреши 13 избирачки одбори 32 и ОИК Чаир33 поради тоа што беше
прифатен приговор за сумирање на резултатите за избор на градоначалник на општина Чаир.
Сепак, фактот што ДИК не реагираше во сите случаи на непочитување на одредбите од Изборниот
законик го доведува во прашање кредибилитетот на оваа институција, којашто е задолжена да
обезбеди законитост во спроведување на целокупниот изборен процес.
Во однос на едукацијата на членовите на изборната администрација повторно се појави проблем
во Прирачникот за избирачките одбори во однос на гласањето на болни и немоќни лица. Имено,
31

Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 26
Државна изборна комисија, Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на избирачките
одбори на општина Чаир, за избирачките места 2928, 2939, 2893, 2880, 2879, 2889, 2940, 2896, 2944, 2941, 2898, 2900,
2894. http://www.sec.mk/images/Lok2013/razresuvanje%20IO%20Cair.pdf (20.05.2013)
33
Државна изборна комисија, Одлука за разрешување на претседателот, членовите и нивните заменици на општинска
изборна комисија Чаир. http://www.sec.mk/Lokalni2013/Odluka_cair1.pdf (20.05.2013)
32
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Упатството за примена на член 111 од Изборниот законик донесено од ДИК за овие избори 34 и
Прирачникот предвидуваат дека неупотребените гласачки ливчиња при овој вид на гласање се
поништуваат. Според Упатството, болните и немоќни лица кои одбиле да гласаат или не биле
најдени во својот дом на денот пред изборите, не смеат да гласаат на денот на изборите, но
според Прирачникот овие лица имаат право да гласаат на денот на изборите. Неусогласеност меѓу
Прирачникот и законските или подзаконските одредби постоеше и на изборите во 2011-та г., така
што во иднина треба повеќе да се внимава при неговата подготовка.
ДИК, како дел од своите обврски, спроведе кампања за едукација на гласачите за начинот на
гласање, а исто така беше спроведена и кампања за добивање на биометриски лични документи,
со оглед на тоа што поседувањето на биометриски личен документ е услов за граѓанинот да биде
запишан во Избирачкиот список.
Државната изборна комисија на својата интернет страница сукцесивно ги објавуваше првичните
резултати од изборите, добиени по електронски пат, веднаш по сумирањето на гласовите во
општинските изборни комисии. При објавувањето на резултатите беше објавуван и процентот на
гласови кој го добиле кандидатите од важечките гласачки ливчиња што доведе до непрецизно
информирање на јавноста во врска со тоа во кои општини беше избран градоначалник во првиот
круг. Имено, дел од кандидатите имаa процент повисок од 50%, но според Изборниот законик, за
градоначалник е избран оној кандидат кој освоил мнозинство од вкупниот број на избирачи кои
гласале, а не од вкупниот број на важечки ливчиња, така што овие проценти немаа никаква
важност во определувањето на резултатите од изборите. Подоцна оваа грешка беше исправена со
објавување на точниот процент. Резултатите добиени врз основа на податоците од записниците
на општинските изборни комисии ги објави во законскиот рок од 12 часа. Конечните резултати од
изборите исто така беа објавени во законскиот рок, односно најдоцна 24 часа по завршувањето
на сите постапки поврзани со изборните дејствија.
Во законски предвидениот рок, од страна на ДИК беа издадени 8.781 акредитација за домашни
набљудувачи, 410 акредитации за странски набљудувачи и 7 акредитации за странски
новинарски екипи35.

Општински изборни комисии (ОИК) и Изборна комисија на град Скопје (ИКГС)
Општинските изборни комисии и Изборната комисија на град Скопје се составени од претседател,
четири членови и нивни заменици. Претседателите, членовите и нивните заменици, се избираат
од вработените во државната, општинската и администрацијата на град Скопје, со високо
образование, по случаен избор, за време од 5 години.36 Овој состав на ОИК беше избран пред
парламентарните избори во 2011-та година.
При спроведувањето на локални избори, покрај општите надлежности, ОИК и ИКГС ги имаат и
следниве надлежности: утврдуваат дали кандидатските листи се поднесени во согласност со
Изборниот законик, ги потврдуваат кандидатските листи, го чуваат изборниот материјал и ги
утврдуваат резултатите од гласањето во општините и градот Скопје и на избраните кандидати им
издават уверение за изборот.
На овие избори се формираа нови избирачки одбори од страна на ОИК со оглед на тоа што на
претходните, формирани во 2009 година, им истече мандатот. Членовите на ИО и нивните
заменици од редот на вработените во државната, јавната, општинската и администрацијата на

34

Државна изборна комисија, Упатство за примена на член 111 од Изборниот законик.
http://www.sec.mk/Lokalni2013/upatstvo_za_primena_na_clen_111_od_izborniot_zakonik.pdf (14.05.2013)
35
Државна изборна комисија, http://sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=102 (10.05.2013)
36
Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 34

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013

15

Финален извештај
градот Скопје се избираат по случаен избор, за време од 4 години37. МОСТ го набљудуваше
процесот на формирање на ИО од страна на 25 ОИК, при што кај 18 ОИК е констатирано
нецелосно спроведување на принципот на случаен избор, односно при изборот на членовите на
ИО се земаа предвид и други критериуми, како на пример: образованието, личното познанство со
членовите на ОИК, роднинските врски помеѓу членовите на ИО итн., иако ниту еден од овие
критериуми не е наведен во Изборниот законик. Ваква практика е регистрирана и на изборите во
2009-та година.
Како и на претходниот изборен процес, дел од ОИК повторно се соочија со проблеми во однос на
финансирањето и неопходните просторни услови за нормално функционирање. Така на пример,
Изборната комисија на град Скопје дозволи присуство на овластен набљудувач од МОСТ на само
1 седница со изговор дека не постојат просторни услови за тоа. Проблемите со финансирањето се
уште позначајни ако се има предвид дека во најголем дел ОИК се надлежни за спроведување на
локалните избори. За спроведување на локалните избори средства се обезбедуваат од буџетот на
општината и градот Скопје и со нив располага ОИК, односно Изборната комисија на градот
Скопје, а средства за изборниот материјал се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и
со нив располага Државната изборна комисија38.
До 8-ми март, 16 дена пред изборите, 14 ОИК ја информираа МОСТ дека се соочуваат со
проблеми при финансирањето, при што: 2 општини имаа блокирана сметка (Градско и Пласница)
а 1 ОИК се уште немаше отворено посебна наменска сметка (Свети Николе). Исто така имаше и
ОИК кои се уште немаа добиено средства на сметките, ОИК со префрлени делумни износи од
предвидените, како и 1 ОИК на којашто предвидените средства од страна на општината не и беа
доволни за спроведување на нејзините активности (Чашка). Откако на 8-ми март МОСТ одржа
прес-конференција на која ја информираше јавноста за овие проблеми ситуацијата се подобри и
2 ОИК добија финансиски средства. Сепак, на само 6 дена пред првиот изборен круг останатите
12 ОИК немаа добиено финансиски средства (Делчево, Пехчево, Карбинци, Неготино, Демир
Капија, Ранковце, Демир Хисар, Струга, Пласница, Гостивар, Брвеница, Липково), додека пак ОИК
Свети Николе се уште немаше отворено посебна наменска сметка.
Што се однесува до работата на ОИК, тие не секогаш одржуваа седници, туку работни состаноци
за кои набљудувачите не беа известувани, со што не можеа во целост да ја следат нивната
работа. Забележано беше и дека ОИК немаат унифициран начин на водење на записниците од
седниците.
Поради недоволната техничка опременост на ОИК процесот на сумирање на резултатите беше
вршен со техничка помош од ДИК. Процесот на сумирање на резултатите во повеќето ОИК беше
изведен на уреден и на транспарентен начин, но кај ОИК Чаир беше забележано несовпаѓање
помеѓу сумираните резултати за избор на градоначалник на општина Чаир и резултатите во
записниците од избирачките места. Поради тоа, ОИК Чаир и 13 избирачки одбори беа разрешени.

Избирачки одбори (ИО)
Избирачките одбори се составени од претседател, четири членови и нивни заменици.
Претседателот, неговиот заменик и два члена и нивните заменици се избираат од редот на
државната, општинската и администрацијата на град Скопје. Останатите два члена и нивни
заменици се избираат на предлог на политичките партии, еден член и заменик од партиите на
власт, и еден член и заменик од партиите во опозиција. 39

37
38
39

Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 38
Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 88
Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 38
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Со оглед на тоа дека за овие избори беше избран нов состав на избирачки одбори од огромна
важност беше нивното присуство на обуката спроведена од страна на ОИК, со цел ИО да се
запознаат со нивната работа. Сепак, нивото на присуство на обуката не беше задоволително.
Имено, според податоците на МОСТ, на проследените обуки за 1.874 ИО процентот на присуство
бил 51,5%, односно во просек присуствувал само половина од составот на ИО.
На овие избори имаше 58 избирачки места со помалку од 10 избирачи40, а во две од нив немаше
регистрирано ниту еден избирач во Избирачкиот список. Според Изборниот законик, избирачко
место не може да се определува за населено место во кое живеат помалку од 10 избирачи, а
бројот на избирачките места е точно утврден, па за истиот да се промени потребна е законска
измена. Поради тоа, ДИК донесе заклучок да се спроведе гласање и на овие 58 ИМ.
Избирачките одбори како непосредни спроведувачи и организатори на процесот на гласање во
избирачките места, имаат директна одговорност за почитување на процедурата на гласање. Може
да се истакне дека избирачките одбори, кои беа во нов состав, во најголем дел мошне ефикасно
ја извршуваа својата работа. Сепак, на одредени избирачки места беа забележани следните
нерегуларности: групно/семејно гласање, непочитување и злоупотреба на процедурата за
гласање на лица кои не можат да гласаат сами, некористење на УВ ламбата, фотографирање на
гласачките ливчиња, читање на глас на имињата на избирачите и евидентирање на гласачите од
страна на партиските набљудувачи на самото гласачко место.

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК
Еден од сегментите на Пристапниот дијалог на високо ниво со Европската комисија беше и
административната ревизија на Избирачкиот список за што беше формирана работна група во
која учествуваа претставници на релевантните државни институции, претставници од
политичките партии и Граѓанската асоцијација МОСТ. Работата на работната група ја следеа
претставници од меѓународната заедница и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Оваа работна група
одржа 7 состаноци во периодот март-декември 2012-та г. На почетокот на работата беше
одлучено проверката да се насочи кон граѓаните кои немаат извадено нови биометриски лични
документи. Исто така, беше направена проверка на лицата кои последен пат се јавиле пред
административен орган за издавање на нов личен документ во периодот 1981-2012 г. Иако на
почетокот од работата на работната група во март 2012-та г. МОСТ даде предлог да се направи и
теренска проверка на Избирачкиот список, истата не беше спроведена.
Работната група ја заврши својата работа со заклучок дека во Избирачкиот список ќе бидат
запишани само оние државјани на РМ кои имаат важечки биометриски лични документи. Со оглед
на тоа што се работеше за краток период до започнувањето на изборниот процес, ова беше
најефективната мерка што можеше да се преземе. Заклучно со 30 ноември 2012-та г., бројот на
државјани на РМ кои имаат каков било личен документ изнесуваше 1.875.89341. Согласно
заклучокот на ДИК од 21 декември 2012-та г., во Избирачкиот список беа запишани 1.749.038
државјани на РМ42.
Изборниот законик предвидува ажурирање на Избирачкиот список два пати годишно, во
февруари и јули. Во текот на овој изборен процес, согласно Изборниот законик, Избирачкиот

40

Државна изборна комисија, Записник од 29–тата седница на Државната изборна комисија одржана на 28.02.2013 г.
http://www.sec.mk/images/lok2013/zap29.doc (20.05.2013)
41
Во оваа бројка се вклучени и државјаните на РМ кои до крајот на 2012-та г. наполнија 18 години, а се уште немаа
добиено личен документ.
42
Државна изборна комисија, Записник од 7-от работен состанок на работната група за проверка на Избирачкиот список,
21.12.2012.
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список беше ставен на јавен увид на граѓаните и политичките партии во периодот од 26-ти
јануари до 9-ти февруари 2013-та година.
ДИК не издаде соопштените со податоци во однос на целокупното траење на јавниот увид во
Избирачкиот список, односно за тоа колку промени биле направени во истиот, согласно
законските одредби и во законски предвидениот рок. МОСТ на претходните изборни процеси
овие информации ги обезбедуваше од подрачните одделенија на ДИК, но овој пат тие не беа
овластени да даваат такви информации. Поради тоа МОСТ се обрати директно до ДИК за да ги
добие овие податоци, но на ова барање ДИК не одговори. ДИК издаде соопштение само за
периодот 26 јануари - 1 февруари, според кое заклучно со 1-ви февруари 13.142 граѓани ги
провериле своите податоци во Избирачкиот список. Од овие 13.142 граѓани, 4.756 ги провериле
своите податоци во подрачното одделение на ДИК во Битола, што претставува 36,2% од вкупниот
број.
Според Периодичниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за локалните избори43, за време на целокупното
траење на јавниот увид околу 43.633 лица ги провериле своите податоци во Избирачкиот список.
Примени биле вкупно 1.788 барања за запишување во Избирачкиот список од кои 4 биле
одбиени. Биле прифатени и околу 1.173 барања за промени на податоци во име, презиме или
адреса. Покрај тоа, биле усвоени и 3 барања за бришење на лица од Избирачкиот список.
Мора да се истакне дека е недозволиво јавноста овие информации да ги добива од страна на
меѓународна мисија за набљудување на изборите, а притоа истите да не бидат официјално
објавени од страна на Државната изборна комисија.
На неколку дена пред изборите една од политичките партии побара од ДИК да се провери основот
според кој 13.869 избирачи се запишани во Избирачкиот список. ДИК ова барање го проследи до
МВР со оглед на тоа што МВР е надлежен орган за издавање на лични документи. До
објавувањето на овој извештај, оваа институција не одговори на ова барање.
По одржувањето на првиот изборен круг, ОИК Ресен побара мислење од ДИК во врска со
остварувањето на гласачкото право на граѓани кои се идентификуваат со биометриска патна
исправа издадена од МВР, а во која како место на живеење е наведена Република Албанија. ДИК
донесе заклучок да не се дозволи гласање на лица со патни исправи во кои не е наведена адреса
на живеење во РМ. Сепак, со оглед на тоа што според Изборниот законик во Избирачкиот список
се запишуваат сите граѓани кои имаат живеалиште на територијата на Република Македонија,
овој акт претставуваше само појаснување на законските одредби.
Во вториот изборен круг и прегласувањето од вториот изборен круг на одредени избирачки места
во општина Центар се појавија лица за кои имаше сомневање дали живеат во општина Центар и
избирачките одбори имаа дилема дали да им дозволат да гласаат. Овие лица поседувале валидни
биометриски лични карти. Исто така, на одредени избирачки места во општина Кочани во вториот
изборен круг недостасуваа страници од извадокот од Избирачкиот список.
Сите овие настани повторно го покренаа прашањето околу квалитетот на Избирачкиот список и
довербата во истиот.

43

Периодичен извештај на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР – Локални избори 2013, стр. 4.
http://www.osce.org/mk/odihr/elections/100143 (13.05.2013)
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ПОДНЕСУВАЊЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ
Право да поднесат листа на кандидат за градоначалник, односно листа на кандидати за членови
на совет, имаат регистрираните политички партии самостојно, коалиции и група избирачи. Во
случај на поднесување листа на кандидат за градоначалник, односно листа на кандидати за
советници од група избирачи, листата мора да биде поддржана со соодветен број потписи од
запишаните избирачи во изводот на Избирачкиот список, во зависност од бројот на жители на
соодветната општина.
Листата на кандидати се доставува до надлежната општинска изборна комисија или ИКГС,
најдоцна 35 дена пред денот на одржување на изборите44, односно на 16-ти февруари 2013-та г.
ОИК односно Изборната комисија на градот Скопје утврдените единствени листи на кандидати за
членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник ги огласува најдоцна 25 дена
пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на избирачките места
во општината45, односно на 26-ти февруари 2013-та г.
Мора да се укаже на несоодветната одредба пропишана во член 27 од Законот за лустрација 46.
Имено, нереален е рокот во кој Комисијата за верификација на факти требаше да изврши
проверка на кандидатите, односно во рок од 24 часа од приемот на листите од страна на ОИК.
Комисијата не ги обработи сите кандидати во законскиот рок, односно таа постапка заврши на 23ти февруари, откако на 20-ти февруари кандидатските листи беа потврдени од страна на ОИК. По
извршената проверка Комисијата утврди дека 3 кандидати не ги исполнуваат условите да ја
вршат функцијата советник и доколку тие бидат избрани ќе бидат заменети со наредниот
кандидат на советничката листа. Проблемот ќе беше многу поголем доколку не се работеше за
кандидати за советници туку за кандидат за градоначалник, кој, доколку би бил избран, веднаш
би му престанала функцијата, па ќе требаше да се организираат нови избори. Ова покажува дека
при подготвувањето на законите воопшто не се води сметка за нивната синхронизираност.
Поради политичката криза која се создаде пред изборите, на два пати беше поставуван
дополнителен рок за доставување на кандидатските листи. Прво, на 26-ти февруари рокот беше
продолжен до 3-ти март47, а на 2 март рокот беше повторно продолжен до 8-ми март48.
Во овој дополнителен период ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ постигнаа неформален договор за заеднички
настап на изборите во општините Струга и Кичево, по што ВМРО-ДПМНЕ достави барање до ДИК
за повлекување на своите кандидатски листи за советници во овие две општини, со цел своите
кандидати да ги кандидира на советничките листи од СДСМ. Прашањето на повлекување на
кандидатска листа и барање за поништување на решение за потврдување на кандидатска листа
не е регулирано во Изборниот законик. Ова прашање има два аспекти: дали воопшто може да се
бара повлекување на кандидатска листа и, доколку е тоа можно, дали ваквото барање треба да
се достави до ОИК или ДИК, односно која од овие комисии е надлежна за да решава по него.
Во однос на тоа дали воопшто може да се бара повлекување на веќе потврдена кандидатска листа
Изборниот законик предвидува дека за секоја кандидатура е потребна писмена согласност
(изјава) на кандидатот која е неотповиклива. Исто така, листите на кандидати веќе беа објавени
на 26-ти февруари, па нивното повлекување можеше да создаде конфузија кај граѓаните.
Во однос на тоа која комисија е надлежна, Изборниот законик предвидува дека при локални
избори ДИК се грижи за генералното спроведување на процесот и го обезбедува изборниот
44

Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 66
Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 69
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материјал, додека сите активности во врска со поднесувањето на листите и нивното потврдување
се во надлежност на ОИК.
ДИК донесе одлука да ги поништи кандидатските листи за советници на ВМРО-ДПМНЕ за
општините Струга и Кичево, при што членовите на ДИК гласаа по етнички линии. Потоа СДСМ
поднесе кандидатски листи за советници на кои беа и дел од кандидатите за советници на веќе
поништените кандидатски листи од ВМРО-ДПМНЕ. ОИК Кичево и ОИК Струга ги отфрлија овие
кандидатски листи поради утврдени неправилности во истите, односно со образложение дека
листите содржат кандидати кои се веќе кандидирани на листа поднесена од другa политичкa
партија (ВМРО-ДПМНЕ). СДСМ поднесе тужби против одлуките на овие општински изборни
комисии до Управниот суд. Управниот суд ги уважи тужбите и ги поништи решенијата на ОИК
Струга49 и ОИК Кичево50. По овие настани претседателот на Управниот суд поднесе оставка.
Дополнително, до Управниот суд беа доставени уште 9 тужби, со што вкупно беа поднесени 11
тужби, од кои 7 беа отфрлени, а 4 прифатени51.
По завршувањето на постапката за потврдување на кандидатските листи беа потврдени вкупно
350 кандидатски листи за градоначалник и 480 кандидатски листи за советници 52.

ИЗБОРНА КАМПАЊА
Според Изборниот законик изборна кампања претставува јавно собирање и други јавни настани
организирани од страна на организаторот на кампањата, јавно истакнување на плакати, видео
презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на
печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни
органи и нивните програми. Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во
првиот и вториот круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на
изборите.53
Во периодот од распишувањето на изборите, па се до потврдувањето на кандидатските листи на
20-ти февруари, политичките субјекти одржуваа промоции на своите кандидати за изборите и
нивните програми. Во Изборниот законик изборната кампања е дефинирана како претставување
на потврдените кандидати, така што оваа практика не е спротивна на законските одредби. Сепак,
иако формално-правно не станува збор за предвремен почеток на изборната кампања, јавноста
беше сведок дека овие настани всушност претставуваа промовирање на идните кандидати и
нивните програми, без разлика на тоа што тие се уште не беа потврдени од страна на
официјалните органи.
Истата практика продолжи и по потврдувањето на кандидатските листи, со што политичките
субјекти повторно предвреме ја започнаа изборната кампања. Оваа практика е присутна на
повеќе изборни циклуси, што го покажува отсуството на политичка волја за почитување на
изборните правила и спроведување на фер избори. Државната изборна комисија ја продолжи
негативната практика од изборите во 2011-та г. и повторно не поведе постапка против
политичките субјекти кои предвреме ја започнаа изборната кампања, иако овој пат беа
поднесени над 400 претставки од страна на политичките партии за предвремен почеток на
изборната кампања.

49

Пресуда на Управен суд на РМ, Урп. бр. 236/2013, http://www.sec.mk/Lokalni2013/Odluka1.PDF (14.05.2013)
Пресуда на Управен суд на РМ, Урп. бр. 235/2013, http://www.sec.mk/Lokalni2013/Odluka2.PDF (14.05.2013)
51
Извештај за првичните наоди и заклучоци на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР – Локални избори 2013, стр. 11
http://www.osce.org/mk/odihr/elections/100315 (22.05.2013)
52
Државна изборна комисија, http://sec.mk/images/lok2013/BrojNaKandidati.pdf (10.05.2013)
53
Изборен законик, Сл. весник на РМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12, член 69-а
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Советот за радиодифузија поднесе прекршочни пријави против 8 радиодифузери поради
неизбалансирано известување во текот на изборната кампања.
Повторно беше прекршен членот 78 од Изборниот законик според кој општините и градот Скопје
се должни да ги објават условите за добивање право за користење на местата за истакнување
изборни плакати, најдоцна 50 дена пред одржувањето на изборите.
Со оглед на тоа што изборната кампања започна на 4-ти март, а за оние политички субјекти кои
поднесоа кандидатски листи во дополнителниот рок до 8-ми март изборната кампања започна
подоцна, истите беа ставени во нерамноправна положба. Оттука, неопходно беше да се одложи и
датумот на започнување на изборната кампања, со цел изборната кампања и процесот на
кандидирање да не течат истовремено.
МОСТ преку своите набљудувачи проследи вкупно 271 настан - митинзи, јавни собири и други
настани организирани од политичките субјекти. Карактеристика на оваа изборна кампања беше
поддршката на кандидатите од владејачките партии од страна на централната власт. Во текот на
кампањата за вториот изборен круг беа забележани низа партиски настапи и поддршки за
актуелните кандидати од страна на оние кандидати кои што не успеаја да влезат во вториот
изборен круг. Исто така, ваква поддршка даваа и кандидати кои победија во првиот изборен круг.
Иако поддршката на кандидатите од страна на централната власт не е во спротивност со законот,
сепак ја доведува во прашање суштината на локалната самоуправа.
Во текот на изборната кампања беа регистрирани случаи во кои дел од актуелните
градоначалници изведуваа инфраструктурни зафати во текот на овој период кои беа медиумски
промовирани. Исто така, на митинзите од политичките партии беше забележано присуство на
владини функционери во текот на работното време, а беше забележана и употреба на службени
возила во изборни цели. Ваквото однесување ја доведува во прашање одвоеноста на државата и
партиите, дефинирана во членот 5.4 од Документот на ОБСЕ од Копенхаген 54.
Вокабуларот употребен од страна на политичките субјекти повторно покажа голема нетрпеливост
и поделеност помеѓу припадниците на спротивставените опции, и кај македонскиот, и кај
албанскиот политички блок. Како и на минатите избори, така и на овие, се водеше негативна
кампања со употреба на говор на омраза, а по подолго време беше забележана и зголемена
употреба на националистичка реторика. Исто така, беше забележано и присуство на малолетници
на партиските митинзи, кои носеа партиски симболи.

ПРЕДВРЕМЕНО ГЛАСАЊЕ
Предвременото гласање на болните и немоќни лица, лицата кои се наоѓаат на издржување казна
затвор или се во притвор, како и на внатрешно раселените лица беше спроведено на 23-ти март,
односно 6-ти април 2013-та г. На овие избори имаше рекорден број на пријавени болни и
немоќни лица за предвремено гласање - 14.11155, или 0,76% од вкупниот број на избирачи, за
разлика од 2011-та г. кога биле пријавени 10.749 лица, или 0,59% од вкупниот број на избирачи
за тие избори. Ова значи дека бројот на болни и немоќни лица од 2011-та до 2013-та година се
зголемил за 28%. Растечкиот тренд на вакви случаи за кој политичките субјекти не реагираат,
укажува на евентуална злоупотреба на ова право од страна на политичките субјекти, што ја
доведува во прашање тајноста на гласот на овие граѓани.
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Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, p. 4,
http://www.osce.org/odihr/elections/14304 (13.05.2013)
55
Според податоците кои општинските изборни комисии ги доставија до регионалните координатори на МОСТ.
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Но, она што повеќе загрижува е зголемувањето на бројот на пријавени лица помеѓу првиот и
вториот изборен круг, појава која беше регистрирана и на претседателските и локалните избори
во 2009-та г. Имено, доколку се анализираат податоците од овие избори, земајќи ги предвид
општините во кои се спроведе втор изборен круг, вклучувајќи ги и сите општини во градот
Скопје, може да се забележи дека во првиот изборен круг во овие општини биле пријавени 4.841
лице, додека пак за вториот круг се пријавиле 6.211 лица, што претставува зголемување на
бројот на пријавени лица за 28,3%.
Сепак, одредени општински изборни комисии беа на висината на задачата и мошне внимателно
пристапуваа кон процесот на одобрување на ваквите пријави. Имено, во првиот изборен круг до
ОИК Теарце имало поднесено 49 барања за предвремено гласање, но откако ОИК Теарце најавила
дека ќе врши проверки дали овие лица ги исполнуваат условите за овој вид на гласање, сите
барања биле повлечени. Ако во првиот изборен круг позитивен пример беше само ОИК Теарце, во
вториот изборен круг тоа беше и ОИК Тетово. Имено, при одлучувањето дали ќе ги одобри
барањата за предвремено гласање, ОИК Тетово ангажирала медицинско лице кое ја проверувало
медицинската документација доставена во барањата. По извршената проверка, од поднесени
приближно 324 барања, биле прифатени само 81.
При набљудувањето на гласањето на болните и немоќни лица набљудувачите на МОСТ
забележаа одредени грешки во постапката на гласање. Имено, дел од избирачките одбори не ги
поништувале неупотребените гласачки ливчиња со изговор дека можеби лицата ќе дојдат да
гласаат наредниот ден. Ова јасно покажува дека неусогласеноста на Прирачникот за едукација на
избирачките одбори со Упатството за спроведување на гласањето на болните и немоќни лица
резултираше со неконзистентна примена на одредбите со коишто се регулира овој вид на
гласање. Дел од набљудувачите известија и за следниве нерегуларности: повреда на тајноста на
гласот, гласање без употреба на УВ ламбата и спрејот, гласање без удирање печат на гласачкото
ливче, гласање без да се стават гласачките ливчиња во плик и гласање без гласачка кутија или
неупотребување на истата. Исто така, одреден број на болни и немоќни лица не гласале зашто не
биле запишани во Избирачкиот список.

ИЗБОРЕН ДЕН
Гласање на 24-ти март
Од 1.743.403 избирачи, своето право на глас во првиот изборен круг го остварија 1.164.687
избирачи или 66,81% од вкупниот број на запишани избирачи во Избирачкиот список.56
Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека гласањето беше спроведено во мирна атмосфера, со
голема излезност на граѓаните. Избирачките одбори кои беа во нов состав, во најголем дел мошне
ефикасно ја извршуваа својата работа во текот на гласањето, а во поспецифични случаи бараа
интервенција од општинските изборни комисии кои експресно реагираа и ги решаваа овие
случаи. Ова претставува продолжување на позитивната практика која беше забележана и на
претходните парламентарни избори.
Граѓанската асоцијација МОСТ за првиот изборен круг распореди 2.936 статични набљудувачи
кои покрија околу 50% од вкупниот број на избирачки места (2.976) во сите општини и градот
Скопје.
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Интернет страница на ДИК, http://217.16.84.26/Results.aspx?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=1
(20.05.2013)
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Набљудувачите кои присуствуваа на отворањето на избирачките места, во 69 случаи известија за
истакнат пропаганден материјал пред избирачките места, а во 32 случаи известија дека ИО не ги
поседувал сите потребни материјали. Отворање на избирачкото место по 07:00 часот било
забележано во 39 случаи од избирачките места покриени со набљудувачи од МОСТ, најчесто
поради причини од технички карактер.
И покрај тоа што избирачките одбори ефикасно ја извршуваа својата работа, набљудувачите на
МОСТ ги регистрираа следниве видови на нерегуларности: семејно/групно гласање (3.235 случаи
во кои биле злоупотребени 6.063 гласови), гласање во име на друг (90 случаи и 144 гласови),
повеќекратно гласање (23 случаи и 54 гласови), пропусти во раководењето со Избирачкиот
список57, гласање без соодветна документација (53 случаи), нарушена тајност на гласањето
(1.656 случаи) и гласање без употреба на УВ ламба (596 случаи) и невидлив спреј (220 случаи).
Регистрирани се и појави на фотографирање на гласачките ливчиња со мобилни телефони, како и
читање на глас на името и презимето на избирачите од страна на ИО, а продолжи и практиката
одреден број на гласачи (11.145) да се изјаснуваат како неписмени, па за да го остварат своето
право на глас бараа помош од друг. Овие појави претставуваат обид за индиректен притисок врз
гласачите и нарушување на тајноста на гласањето. Загрижува фактот што ниту една политичка
партија не реагира на ваквата појава.
Во текот на пребројувањето на гласовите и сумирањето на резултатите, на дел од избирачките
места набљудувачите на МОСТ регистрираа одредени недоследности во спроведената процедура.
Имено, на неискористените гласачки ливчиња не им бил откинат долниот десен агол (само 41
случај) и истите не биле сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката кутија (само
84 случаи)58.
На бесплатниот телефонски број 080 080 080 граѓаните најчесто се обраќаа за тоа како да
дознаат на кое избирачко место гласаат, да пријават читање на глас на имињата на гласачите на
гласачките места, да се пожалат дека не се запишани во Избирачкиот список и да пријават
расфрлан пропаганден материјал.
Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на 4 прес-конференции ја информираше јавноста за
случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени информации добиени од
набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и регионалните координатори.

Гласање на 7-ми април
Вториот изборен круг беше одржан во 30 општини во кои не беше избран градоначалник во
првиот круг, вклучувајќи го и градот Скопје. Исто така, набљудувачите на МОСТ го следеа и
прегласувањето на првиот круг на 1 ИМ во општина Долнени, како и на 3 ИМ во општина
Струмица.
Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека гласањето се одвиваше во генерално мирна атмосфера
со незначително намален број на нерегуларности, но во околности во кои се покрена прашањето
околу квалитетот на Избирачкиот список и довербата во истиот.
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73 случаи кога гласачот гласал и покрај тоа што не бил запишан во Избирачкиот список, и 43 случаи кога избирачот не
се потпишал/не оставил отпечаток во Избирачкиот список.
58
За подетални информации види Анекс.
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Имено, на одредени избирачки места во општина Центар се појавија лица за кои имаше
сомневање дали живеат во општина Центар и избирачките одбори имаа дилема дали да им
дозволат да гласаат.
Исто така, на одредени избирачки места во општина Кочани беа забележани проблеми со
изводите од Избирачкиот список, односно недостасуваа една или неколку страници од
Избирачкиот список. Овие ситуации беа надминати со соодветна реакција од страна на ОИК
Кочани.
Гласањето на 7-ми април беше спроведено на 1.649 избирачки места, а МОСТ распореди 1.765
статични набљудувачи со што беа покриени 55-60% од избирачките места во општините каде се
спроведе гласање и градот Скопје.
Најчести нерегуларности за кои известуваа нашите набљудувачи се: семејно гласање,
некористење на УВ ламбата и спрејот, фотографирање на гласачките ливчиња, како и
непочитување и злоупотреба на процедурата за гласање на лица кои не можат да гласаат сами.
Пред неколку ИМ во општина Струмица, невообичаено за овој регион, беа регистрирани три
истрели од автомобил во движење.
Набљудувачите на МОСТ ги регистрираа следниве видови на нерегуларности: семејно/групно
гласање (1.254 случаи и 2.498 гласови), гласање во име на друг (56 случаи и 85 гласови),
повеќекратно гласање (20 случаи и 38 гласови), пропусти во раководењето со Избирачкиот
список59, гласање без соодветна документација (9 случаи), нарушена тајност на гласањето (704
случаи) и гласање без употреба на УВ ламба (350 случаи) и невидлив спреј (153 случаи). Бројот
на гласачи кои се изјасниле како неписмени и побарале помош при гласањето е 4.194.
Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на 4 прес-конференции ја информираше јавноста за
случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени информации добиени од
набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и регионалните координатори.

Гласање на 21-ви април
На 21-ви април се спроведе прегласување од вториот изборен круг на 29 избирачки места во
општина Центар, 9 избирачки места во општина Струга, и 1 избирачко место во општина Ѓорче
Петров. Исто така се спроведе и втор изборен круг во општина Долнени.
Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека гласањето на 21-ви април беше спроведено ефикасно,
но во одредени избирачки места и надвор од нив, во тензична атмосфера која не придонесува кон
градење на демократска култура и позитивен имиџ за изборниот процес во Република
Македонија.
Како и во вториот изборен круг, на одредени избирачки места во општина Центар се појавија
лица за кои имаше сомневање дали живеат во општината. Исто така, во општина Центар беа
забележани случаи на обиди за манипулација на граѓаните за денот на одржување на изборите,
обиди за демотивирање и обесхрабрување на граѓаните да излезат и да гласаат преку саботажи и
методи коишто создаваат впечаток на ниско ниво на демократска политичка култура во
Република Македонија.
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Само 1 случај во кој избирачот гласал и покрај тоа што не бил запишан во Избирачкиот список и 16 случаи во кои
избирачот не се потпишал/не оставил отпечаток во Избирачкиот список.
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Што се однесува до останатите општини во кои се спроведуваше гласање, во општина Долнени е
забележано семејно гласање, додека пак на избирачките места во Струга и Ѓорче Петров
гласањето генерално се одвиваше без нерегуларности. Кандидатот за градоначалник од
опозицијата во општина Ѓорче Петров на еден ден пред гласањето ја извести јавноста дека се
повлекува од изборната трка.
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7. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО
Изборниот законик предвидува различни постапки за заштита на правата на кандидатите и на
избирачите. Во неколку глави Изборниот законик ги регулира постапките за заштита на
избирачкото право и тие се приспособени зависно од тоа дали станува збор за:
- Заштита на правата при евидентирањето во Избирачкиот список;
- Заштита на правата при утврдување валидност на кандидатурите;
- Заштита на правата на кандидатите во текот на изборната кампања;
- Заштита на правата на избирачите во постапката на спроведување на гласањето и
- Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на
резултатите.
Граѓаните имаат право да поднесат барање до Државната изборна комисија за запишување,
дополнување или бришење на податоците во Избирачкиот список. По доставените барања, ДИК
носи решение со кое го прифаќа или одбива барањето. Против решението на ДИК, секој граѓанин
има право со тужба да поведе управен спор пред Управниот суд.60
Во однос на поднесувањето на кандидатски листи до општинските изборни комисии, доколку
истите се отфрлени, подносителите на кандидатските листи имаат право да поднесат тужба до
Управниот суд61. До Управниот суд беа поднесени 11 тужби, од кои 4 беа прифатени.
Кандидатите во изборниот процес имаат право да покренат постапка за заштита на своите права
пред надлежниот основен суд, доколку во текот на изборната кампања истите им се повредени62.
Секој избирач на кого му е повредено избирачкото право во постапката на спроведување на
гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 часа 63.

Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на
резултатите
I изборен круг
Во однос на заштитата на правата при спроведувањето на гласањето, сумирањето и објавувањето
на резултатите, подносителите на кандидатски листи имаат право да поднесат приговор до ДИК.64
Процедурата за постапување по приговорите не е целосно уредена. Имено, останува нејасно дали
основа за прифаќање на приговор е да постои забелешка во записникот бр. 16 од избирачкото
место, или, доколку тоа не е овозможено, забелешка до ОИК65. Ставот на ДИК е дека доколку
нема забелешка во записникот од ИМ или до ОИК, приговорот не може да се прифати.
Изборниот законик не е конзистентен во однос на бројот на приговори во ИМ кои се потребни за
ДИК да изврши увид во изборниот материјал. Во член 31 од Изборниот законик е наведено дека
треба да има 2 приговори во ИМ за ДИК да изврши увид, додека пак член 151 одредува дека ДИК
го поништува гласањето во одредени случаи “по поднесен приговор”.
За првиот изборен круг до ДИК беа поднесени 414 приговори, од кои: СДСМ поднесе 362
приговори, ДОМ – 35, ВМРО-ДПМНЕ – 5, Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР) – 4, ДПА
– 3, Демократска партија на Турците во Македонија (ДПТМ) – 2, и по 1 приговор од ДУИ, НДП и
60
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Народно движење за Македонија (НДМ) 66. Во текот на постапката ОДСР ги повлече своите
приговори, а исто така и СДСМ повлече 2 приговори.
Транспарентноста во одлучувањето по приговорите беше зголемена на тој начин што решенијата
по приговорите беа објавени на интернет страницата на ДИК. Со тоа, секој граѓанин може да види
како одлучувала ДИК по секој од поднесените приговори. Исто така и Управниот суд за првпат ги
објавуваше пресудите на својата интернет страница, така што граѓаните можеа во целост да го
следат процесот на одлучување по приговорите. Пресудите од Управниот суд ги објавуваше и
ДИК на својата интернет страница. Овие чекори претставуваат позитивна практика која треба да
продолжи и во иднина.
ДИК целосно прифати вкупно 6 приговори, од кои: 3 од ВМРО-ДПМНЕ, 2 од ДПА и 1 од СДСМ.
Делумно беа прифатени 18 приговори на СДСМ со кои беше поведена соодветна постапка
(прекршочна или дисциплинска) против членовите на избирачките одбори кај кои беа
констатирани пропусти и неправилности во работата. Како резултат на прифатените приговори на
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и 1 приговор на ДПА беа поништени 3 избирачки места во Струмица, 1 ИМ
во Штип и 1 ИМ во Долнени, соодветно. Поради тоа, на 7-ми април на овие избирачки места беше
спроведено прегласување, освен на ИМ во Штип, затоа што поништувањето не влијаеше врз
вкупните резултати за таа општина. Со останатиот приговор од ДПА беа поништени првичните
резултати на 13 ИМ во општина Чаир, што резултираше со одржување на втор изборен круг во
таа општина.
При одлучувањето по приговорите ДИК не беше конзистентна во носењето на одлуките, а дел од
нив беа донесени не земајќи ги предвид одредбите во Изборниот законик. Исто така, довербата
во процесот беше намалена и од причина што одлуките на ДИК произлегуваа од тесните
политички интереси. Во овој контекст, особено хендикепирани беа помалите политички партии
коишто немаат свои претставници во ДИК.
Иако на почетокот од дискусијата по приговорите, ДИК зазеде став дека приговорите во кои нема
забелешки во записникот бр. 16 за ИМ и нема забелешки до ОИК веднаш ќе се отфрлаат, сепак
подоцна беше прифатен приговор и беше извршен увид во изборниот материјал од одредено
ИМ67, иако немаше доставени забелешки ниту во записникот од ИМ, ниту во ОИК.
За констатирана сосема иста повреда, гласање во име на друг, приговори поднесени од една
партија во кои имаше доставена забелешка во записникот од ИМ беа отфрлени68, или беа делумно
прифатени69, додека пак приговор од друга партија, за сосема истата повреда во кој немаше
доставена забелешка во записникот од ИМ, беше целосно прифатен70. Односно, приговори за кои
имаше доставено докази беа отфрлени или делумно прифатени, додека пак приговор за кој
немаше докази беше целосно прифатен и беше поништено гласањето на тоа ИМ. Останува
нејасно зошто ДИК не го поништи гласањето уште на 4 избирачки места 71 во кои беше
констатирано гласање во име на друг, што според член 151 од Изборниот законик е основа за
поништување на гласањето.
Исто така, нејасно е зошто беше извршен увид во целокупниот изборен материјал од само 1 ИМ
на кое беше поништено гласањето, а од останатите ИМ72 не, кога оваа обврска е експлицитно
66

Државна изборна комисија, Извештај за локални избори 2013, стр. 12-24
http://www.sec.mk/images/lok2013/IZVESTAJ_2013.pdf (27.06.2013)
67
Приговор за ИМ 2955 http://www.sec.mk/images/lok2013/prigovori/DUI-IM2955.pdf (24.05.2013)
68
Приговори за ИМ 2033 и 2270 http://www.sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=95 (24.05.2013)
69
Приговори за ИМ 1672, 1675, 1678, 0306 http://www.sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=95
(24.05.2013)
70
Приговор за ИМ 1730 http://www.sec.mk/images/lok2013/prigovori/1/VMRO-IM1730.pdf (24.05.2013)
71
ИМ 0306, 1672, 1675 и 1678 http://www.sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=95 (24.05.2013)
72
ИМ 1267, 1473, 1727, 1730 и 1734
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наведена во член 151 од Изборниот законик. Доколку причината за ова е одредбата според која
треба да има најмалку 2 приговори за ИМ за да се изврши увид, тогаш зошто беше отворен
изборниот материјал за ИМ73 за кое имаше доставено само еден приговор? Ако ДИК сакаше да
биде доследна, мораше во сите случаи да постапува на ист начин.
Неконзистентноста на ДИК се огледа и во фактот што по одржувањето на првиот изборен круг
донесе одлука дека за вториот круг нема да се дозволи гласање на лица кои во документот за
идентификација имаат адреса надвор од Р. Македонија, иако за првиот изборен круг имаше
приговори кои се однесуваа на вакви случаи, но истите беа одбиени.
Ваквата недоследност и непочитување на одредбите од Изборниот законик во постапувањето по
приговорите во голема мера го доведува во прашање кредибилитетот на оваа институција,
којашто е задолжена да обезбеди законитост во спроведување на изборите.
До Управниот суд беа поднесени 139 тужби против решенијата на ДИК, и тоа: 99 тужби од СДСМ,
35 од ДОМ, 2 од ВМРО-ДПМНЕ, и по 1 тужба од ДУИ, ДПА и ДПТМ 74. Управниот суд прифати само 1
тужба од ВМРО-ДПМНЕ за ИМ 734 во Кичево, но поништувањето не влијаеше врз вкупните
резултати за таа општина.

II изборен круг
За вториот изборен круг до ДИК беа поднесени 387 приговори, од кои: СДСМ поднесе 252
приговори, ВМРО-ДПМНЕ – 113, НДП – 16, ДУИ – 4 и ДПА - 2 приговори. Во текот на постапката
СДСМ повлече 27 приговори.
ДИК целосно прифати 2 приговори од ВМРО-ДПМНЕ за 2 ИМ во општина Струга и делумно
прифати 1 приговор од ВМРО-ДПМНЕ за 1 ИМ во општина Куманово. Како резултат на
прифаќањето на 2-та приговори, гласањето на 2 ИМ во општина Струга беше поништено. При
поништувањето ДИК повторно не изврши увид во целокупниот изборен материјал, иако е должна
да го направи тоа.
ДИК ги разреши членовите на еден Избирачки одбор поради непочитување на Законот за заштита
на личните податоци. Иако преземањето на ваквите мерки за почитување на законите е за
пофалба, сепак загрижува фактот што тоа не се прави конзистентно, па се добива впечаток дека
ваквите мерки се преземаат за да се прикаже пред јавноста дека ДИК се грижи за законито
спроведување на изборниот процес.
До Управниот суд беа поднесени 141 тужба против решенијата на ДИК, од кои: ВМРО-ДПМНЕ
поднесе 72 тужби, СДСМ – 60, а ДУИ 9 тужби. Управниот суд прифати 41 тужба, и тоа: 36 тужби
на ВМРО-ДПМНЕ и 5 тужби на СДСМ. Како резултат на одлуките на Управниот суд и ДИК на 21-ви
април гласањето беше повторено на 29 ИМ во општина Центар и 1 ИМ во општина Ѓорче Петров
за избор на градоначалник на тие општини, како и на 9 ИМ во општина Струга.
Во однос на одлучувањето по приговорите за вториот изборен круг, овој пат Државната изборна
комисија го поправи впечатокот од првиот изборен круг и беше конзистентна во одлучувањето по
истите. Но, истото не може се каже и за Управниот суд. Имено, Управниот суд одлучи да преиначи
дел од одлуките на Државната изборна комисија. Неконзистентноста во начинот на постапување
по тужбите за првиот и вториот изборен круг е нешто што придонесува кон намалување на
довербата во оваа институција, како крајна инстанца во процесот на заштита на избирачкото
право.

73
74

Приговор за ИМ 2955 http://www.sec.mk/images/lok2013/prigovori/DUI-IM2955.pdf (24.05.2013)
Интернет страница на Управниот суд http://www.usskopje.mk/Odluki.aspx (24.05.2013)
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8. ПРЕПОРАКИ
Како резултат од набљудувањето на локалните избори, а во насока на подобрување на изборните
процеси во иднина и намалување на можноста за различно толкување на одредени делови од
Изборниот законик, Граѓанската асоцијација МОСТ ги дава следниве препораки:

Правна рамка


Менувањето на Изборниот законик во текот на изборниот процес е преседан кој во иднина
не смее да се повтори. Иако во конкретниот случај може да се смета како позитивнa мерка,
креирањето на ад хок законски решенија е практика која е надвор од сите меѓународни
стандарди за спроведување на избори.



Да се разгледа можноста за унапредување на изборниот систем преку воведување на
модел на отворени листи, каде освен за политичкиот субјект ќе се гласа и за кандидатите
од листата.



Да се синхронизира Законот за лустрација75 со Изборниот законик во однос на рокот во кој
Комисијата за верификација на факти треба да изврши проверка на кандидатите за
избори.



Да се унифицираат дефинициите за одредени поими во Изборниот законик, како на пример
“изборна кампања” и “организатор на изборна кампања”. Според сегашното решение,
истите термини се дефинирани два пати – првпат во член 2, односно Поимникот, а втор пат
во членот 69-а, односно членот 70 кои ги регулираат соодветните термини. Ова создава
забуна со оглед на тоа што дефинициите не се идентични.



Да се појаснат одредбите во Изборниот законик во однос на определувањето на
избирачките места. Имено, законот од една страна определува фиксен број на избирачки
места (2.976), а од друга страна специфицира дека избирачко место се определува за
населено место со повеќе од 9 избирачи.



Со оглед на тоа што одредени општински изборни комисии се соочија со проблеми при
добивањето на финансиски средства од локалните самоуправи, треба да се разгледа
можноста средствата за надоместоци на членовите на изборната администрација да се
обезбедуваат од Буџетот на РМ, како што впрочем е и препорачано во Кодексот на добри
практики за изборни прашања на Венецијанската комисија.



Да се вратат одредбите во Кривичниот законик кои предвидуваа дека обидот за
извршување на кривични дела против изборите и гласањето е казнив.



Во Изборниот законик се провлекуваат граматички и номотехнички грешки, како резултат
на неколкуте измени и дополнувања. При наредната измена, законодавецот да направи
напор и да ги поправи овие недоследности во текстот.

75

Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на
соработката со органите на државната безбедност, Сл. весник на РМ, бр. 86/12
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Изборна администрација


Да се појаснат одредбите во Изборниот законик во врска со изборот на членовите на
Државната изборна комисија. Имено, Изборниот законик предвидува дека членовите на
ДИК имаат мандат од 4 години, со право на повторен избор, а од друга страна тие се
избираат 60 дена по одржувањето на конститутивната седница на Собранието на РМ, па во
случај на предвремени парламентарни избори се појавува конфликт помеѓу овие две
одредби. Исто така, не е јасно колку пати членовите може да бидат избрани.



Да се преиспита начинот на избор на членовите на Државната изборна комисија, со оглед
на тоа што истиот има негативно влијание врз работата и донесените одлуки на овој орган.



Државната изборна комисија да биде конзистентна во носењето на одлуките и да реагира
во сите случаи кога постои прекршување на одредбите од Изборниот законик и другите
закони поврзани со изборниот процес.



При избирањето на членовите на изборните органи да не се земаат предвид критериуми
кои не се наведени во Изборниот законик.



ДИК да донесе упатство со кое подетално ќе се регулира начинот на работа на ОИК,
односно свикувањето и одржувањето на седниците и водењето на записници од истите. Со
цел одбегнување на различно толкување и различна примена на изборните правила, треба
да се разгледа можноста за кодифицирање на сите упатства во еден заеднички правилник.



Со цел обезбедување на транспарентност во работата на ОИК да се разгледа можноста ОИК
да добијат простор на интернет страниците на единиците на локалната самоуправа или на
интернет страницата на ДИК.



ДИК да ги надмине административните и техничките предизвици, и да објавува сеопфатни
информации за резултатите од јавниот увид во Избирачкиот список и бројот на одобрени
барања за гласање на болни и немоќни лица.



Да се стандардизира, унифицира и подобри квалитетот на прирачниците за обука на
изборните органи, како и на информациите кои се презентираат на обуките спроведени од
ДИК и ОИК.



Да се воведе одредба во Изборниот законик со која што присуството на обуките за
изборната администрација, односно членовите од државната и јавната администрација и
членовите од политичките партии, ќе биде задолжително.



Да се воведе одредба во Изборниот законик со која ќе се елиминира можноста членовите
на изборните органи да гласаат воздржано.



Да се утврди неспојливост на функцијата член на совет на општина, или на Советот на
град Скопје со функцијата член на изборен орган.

Евиденција на избирачкото право
 Во периодот што следува да се пристапи кон детална теренска проверка на податоците во
Избирачкиот список.
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Кандидирање


Процесот на давање потпис за поддршка на одредена кандидатура не треба да биде
рестриктивен, односно да се предвиди можност еден граѓанин да може да стави потпис за
поддршка на повеќе кандидати, односно кандидатски листи.

 Во Изборниот законик да се регулира прашањето на повлекување на веќе потврдена
кандидатска листа и да се прецизираат условите за тоа.

 Да се допрецизираат роковите за отстранување на неправилностите во кандидатските
листи. Имено, во истиот рок од 48 часа надлежната изборна комисија го известува
подносителот дека постојат неправилности во листите и во истиот рок подносителот треба
да ги отстрани укажаните неправилности. Јасно е дека вака поставениот рок остава
можност за злоупотреба од страна на надлежната изборна комисија која би можела да го
одложи известувањето до подносителот и со тоа да му остави недоволно време за
отстранување на нерегуларностите.

Изборна кампања
 Да се дефинира периодот од распишувањето на изборите до потврдувањето на
кандидатските листи, и точно да се пропише кои дејствија се дозволени во овој период, а
кои не.
 Да се забрани учеството на државни функционери во изборна кампања во текот на
работното време, и да се утврдат соодветни санкции за прекршување на ваквата забрана.

Финансирање на изборната кампања


Да се предвиди рок во кој треба да се затворат финансиските сметки за изборната
кампања затоа што непостоењето на ваков рок може да создаде проблеми при ревизијата
на финансиските извештаи.

 Да се преиспита можноста медиумите да даваат донации за политичките партии преку
овозможување на попусти во платеното политичко рекламирање, затоа што на тој начин се
заобиколува правото на учесниците во изборниот процес на рамноправен пристап во
платеното политичко рекламирање.

Спроведување на гласањето


Да се допрецизира постапката за спроведување на гласањето во Изборниот законик,
односно проверката со УВ ламбата да се врши на влезот во гласачкото место.



Во член 108 од Изборниот законик да се специфицира дека избирачот го потврдува својот
идентитет со важечки документ за лична идентификација.



Да се вметне одредба во Изборниот законик со која ќе се забрани читање на глас на името
и презимето на гласачот кога пристапува кон ИО.
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Повикувањето на полицијата во гласачкото место е регулирано со членовите 103 и 104 од
Изборниот законик, но останува нејасно кој е надлежен за повикување на полицијата, па
оттаму потребно е попрецизно да се регулира ова прашање.



Во Изборниот законик да се допрецизира постапката за гласање на избирачи кои не можат
да гласаат сами, на тој начин што ќе се утврди дека податоците на лицата кои им помагаат
на овие избирачи се заведуваат во Дневникот од избирачкото место.

 Со оглед на константното зголемување на бројот на болни и немоќни лица, да се разгледа
постапката за добивање на уверение за болно и немоќно лице и доколку е потребно да се
воведат дополнителни механизми против злоупотреба на ваквото право.

Заштита на избирачкото право

32



Ставот на ДИК е дека приговор во кој нема забелешка во записникот во ИМ или до ОИК, не
може да биде прифатен, иако тоа не е експлицитно наведено ниту во Изборниот законик,
ниту во Упатството за решавање по приговори издадено од ДИК. Во таа насока, да се
прецизираат критериумите за одлучување по приговорите, со цел ДИК да биде
конзистентна во носењето на одлуките.



Одредбата со која се предвидува да бидат поднесени најмалку 2 приговори по избирачко
место за ДИК да изврши увид во изборниот материјал ја ограничува заштитата на
избирачкото право. Претходното законско решение со кое ДИК имаше можност да изврши
увид врз основа на само 1 приговор по избирачко место е многу посоодветно и нуди
поголем степен на заштита на избирачкото право.



Во член 151 од Изборниот законик да се предвиди гласањето да биде поништено во случај
кога бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е помал од бројот на избирачите
што гласале затоа што тоа укажува на евентуални неправилности во спроведувањето на
гласањето.
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9. РЕЗУЛТАТИ

Број на освоени градоначалнички места
56

14

ВМРО-ДПМНЕ

ДУИ

4

2

1

1

1

2

СДСМ

ДПА

Сојуз на
Ромите од
Македонија

СНСМ

ДПТМ

Групи
избирачи

Број на освоени советнички места76
548

370

171
98

78
26

ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

ДУИ

ДПА

НДП

56

Други партии Групи избирачи

76

Половина од бројот на освоени советнички места од страна на СДСМ во општините Кичево и Струга се одземени од
вкупниот број на освоени советнички места од СДСМ и се додадени на ВМРО-ДПМНЕ поради неформалната коалиција на
двете партии во овие 2 општини, а кандидатската листа за советници беше формално поднесена од страна на СДСМ.
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Освоени гласови на советнички листи*77
431.971

313.549

137.029
83.226

77.724

45.713

28.565
ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

ДУИ

ДПА

НДП

Други партии Групи избирачи

Освоени гласови на советнички листи - %
38,6%

28,1%

12,3%
7,4%

7,0%
2,6%
ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ

ДУИ

ДПА

НДП

4,1%

Други партии Групи избирачи

*

Во вкупниот број на освоени гласови од страна на политичките субјекти на кандидатските листи за советници не се
земени предвид гласовите освоени за избор на градоначалник и советници на град Скопје.
77
Половина од бројот на освоени гласови на СДСМ во општините Кичево и Струга се одземени од вкупниот број на
освоени гласови на СДСМ и се додадени на ВМРО-ДПМНЕ поради тоа што двете партии во овие 2 општини настапија во
неформална коалиција, а кандидатската листа за советници беше формално поднесена од страна на СДСМ.
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10. ХРОНОЛОГИЈА НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Првите повеќепартиски локални избори се одржаа во 1990-та г., според законодавството
донесено за време на поранешниот систем. Р. Македонија беше поделена на 34 општини од кои
пет - Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, го формираа градот Скопје како посебна
единица на локалната самоуправа. Локалните изборите се одржаа истовремено со
парламентарните. На овие избори не се избираа градоначалници, туку само т.н. општински
одборници (денешните советници), кои ги сочинуваа општинските собранија. Општинското
собрание го избираше претседателот на општината (денешниот градоначалник). Право на глас
имаа 1.371.176 избирачи.
Вторите локални избори во Р. Македонија се спроведоа во 1996-та г. според Законот за
локалните избори78, донесен пред изборите. Градоначалниците се избираа по мнозински модел во
два круга. За да биде избран кандидатот во првиот круг мораше да освои мнозинство од
гласовите на излезените избирачи при што одѕивот мораше да биде најмалку 50%. Ако во првиот
круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови,
кандидатите со освоени 10% од гласовите влегуваа во вториот круг, а доколку само еден
кандидат освоил повеќе од 10% тогаш во вториот круг влегува и второпласираниот кандидат.
Доколку и овој услов не е исполнет во вториот круг влегуваат двата кандидати со најмногу
освоени гласови. Во вториот круг за градоначалник е избран кандидатот со освоено релативно
мнозинство гласови. Бројот на советници во општините беше утврдуван согласно со бројот на
жители во општината и тие се избираа по пропорционален модел при што резултатите се
пресметуваа според Донтовата формула.
Изборите беа спроведени по големата реорганизација на локалната самоуправа и донесувањето
на Законот за територијалната поделба на Република Македонија и определување на подрачјата
на единиците на локалната самоуправа 79. Со овој закон беа утврдени 123 општини, од кои седум Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Шуто Оризари - го формираа
градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа. Право на глас на изборите имаа
1.495.288 избирачи.
На овие избори СДСМ освои 51 градоначалничко место, коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ,
Демократската партија и МААК - Конзервативна партија освои 29, а Социјалистичката партија на
Македонија - 10 градоначалнички места. СДСМ во најголем дел освои градоначалнички места во
помалите општини, а во Скопје победи само во општините Центар и Карпош. Од поголемите
општини СДСМ победи во Битола, Струга, Куманово итн. Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, ДП и МААК
извојува победа на ниво на градот Скопје, во повеќето скопски општини - Гази Баба, Чаир,
Илинден, Кисела Вода, Ѓорче Петров, како и во поголемите општини - Штип, Прилеп, Струмица
итн. Во албанскиот политички блок изборната трка се водеше меѓу ПДП и ПДПА (сегашната ДПА)
при што поголем успех оствари ПДПА.
Третите локални избори беа спроведени во 2000-та г. според истиот закон од 1996-та г., во
123 општини. На овие избори право на глас имаа 1.634.859 избирачи.
На овие избори коалицијата “За промени” на ВМРО-ДПМНЕ и Демократската алтернатива освои 59
градоначалнички места, a коалицијата “За Македонија заедно” предводена од СДСМ, како
опозиција, освои 32 градоначалнички места. ВМРО-ДПМНЕ победи во скопските општини Центар и
Чаир, како и во неколку поголеми градови - Струга, Струмица и Кичево. СДСМ победи во градот
Скопје, како и во Гази Баба, Кисела Вода, Ѓорче Петров и Карпош, а надвор од Скопје во Битола,
78
79
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Охрид, Прилеп, Куманово и во Штип. Во албанскиот политички блок владејачката ДПА освои 13%
од гласовите за градоначалник наспроти 6% на ПДП.
Иако четвртите локални избори беа предвидени да се одржат во октомври 2004-та г., сепак,
заради предвремените претседателски избори и Референдумот за територијалната организација
на единиците на локалната самоуправа во Р. Македонија, периодот најдоцна до 31-ви март 2005та г. беше определен како најповолен за одржување на изборите. Изборите беа спроведени
според Закон за локалните избори од 1996-та г., којшто беше дополнет и изменет врз основа на
одредбите што произлегоа од Охридскиот рамковен договор, уставните измени и пакетот закони
за децентрализација. Беше направена измена во одредбите за избор на градоначалник. Имено, во
првиот круг од гласањето за градоначалник е избран оној кандидат кој добил мнозинство гласови
од избирачите кои гласале, доколку на изборите излегле една третина од вкупниот број на
избирачи запишани во изводот од Избирачкиот список за соодветната општина. Ако во првиот
круг ниту еден кандидат за градоначалник не го добил потребното мнозинство гласови, во
вториот круг се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови. Во
вториот круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој добил поголем број гласови.
На овој начин се избира градоначалникот и според моменталната регулатива.
Исто така, повторно имаше промена во територијалната организација со Законот за
територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија од 2004-та г.80
кој воспостави 84 општини на територијата на Македонија и градот Скопје како посебна единица
на локалната самоуправа. Право на глас имаа 1.711.293 избирачи.
На овие избори коалицијата на СДСМ освои 36 градоначалнички места, коалицијата на ВМРОДПМНЕ – 21, ДУИ - 15, ВМРО-НП – 3, ДПА – 2 и СРМ – 1 градоначалник. Градоначалничко место
освоија и 7 независни кандидати.
ВМРО-ДПМНЕ победи во седум од осум општини на територијата на град Скопје, а независниот
кандидат за градоначалник на град Скопје победи со нивна поддршка. Освен тоа, ВМРО-ДПМНЕ
победи и во некои поголеми општини како Прилеп и Битола. СДСМ победи во Охрид, Штип,
Куманово, Велес, Струмица и др.
Петтите локални избори се одржаа во 2009-та г., истовремено со претседателските избори.
Овие избори се спроведоа според Изборниот законик донесен во 2006-та г81, кој моментално е во
сила. Со донесувањето на Изборниот законик престанаа да важат сите дотогашни посебни закони
кои ги регулираа различните видови на избори и останатите сегменти од изборниот процес и
изборното законодавство беше кодифицирано во еден закон. Сепак, одредбите за избор на
градоначалник и советници не беа променети, односно одредбите од Законот за локалните избори
беа пренесени во Изборниот законик. Право на глас имаа 1.792.082 избирачи.
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ освои 56 градоначалнички места, коалицијата на СДСМ –7, ДУИ 15, а ДПА, Нова Демократија, ДПТМ, СРМ и Радикалната партија на Србите во Македонија освоија
по 1 градоначалничко место. Градоначалничко место освоија и 2 независни кандидати.

80
81
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11. ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ
Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска организација, формирана во
мај 2002-ра година, од страна на претставници на 20 граѓански организации од целата држава.
Мисијата на МОСТ е да работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги користат
своите права со цел зајакнување на демократската култура во Македонија, зголемување на
демократскиот капацитет на граѓанските организации, институции и политички актери, преку
создавање на одржливи партнерства.
Цели на организацијата





Да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во демократијата во
Македонија на национално и локално ниво;
Да се поддржуваат напори и организираат активности за реформирање на институциите и
процесите со цел тие да станат поодговорни, потранспарентни и поотворени кон потребите
на граѓаните;
Да се зајакне капацитетот на граѓанското општество со цел истото да овозможи гласност и
простор за граѓанска акција на одржлива основа.

За остварување на овие цели МОСТ работи во рамките на три востановени програми:


Одговорност и транспарентност;



Отворени институции и



Едукација и вклучување на граѓаните.

Од почетокот на своето постоење, организацијата има значајна улога во домашното набљудување
на изборите, докажувајќи се како добар организатор и достоен лидер во граѓанскиот сектор.
Вклучувањето на граѓани од сите етникуми, религии и политички погледи во активности од
интерес на целото општество претставува значаен успех за граѓанското општество во Македонија.
Базата на податоци со повеќе од 30.000 волонтери, со која располага организацијата, е доволен
доказ за тоа.
Првиот проект на организацијата кој што ги надмина очекувањата беше “Домашно набљудување
на парламентарните избори 2002 година”, што претставуваше пионерски чекор во Македонија.
Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано 9 изборни процеси на национално ниво, 4 изборни
процеси на локално ниво, како и 3 референдуми на национално и локално ниво и претставува
значаен фактор кој придонесува кон нивна поголема транспарентност.
Освен набљудувањето на домашните избори, МОСТ, како членка на ENEMO82, учествувал во
повеќе од 20 набљудувачки мисии во земји од просторите на поранешниот Советски Сојуз и
Централна и Југоисточна Европа. Исто така, МОСТ со свои набљудувачи учествува и во
набљудувачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР.
Во 2003-та г., МОСТ ја потпиша Загрепската декларација за домашни набљудувачи со која се
унифицираа основните начела и принципи на домашното непартиско набљудување на избори на
европско ниво, а во 2010-та г. во Јоханесбург, е потписник на Декларацијата за универзални
принципи за непартиско набљудување од страна на граѓански организации, како и на Кодексот
на однесување за непартиски набљудувачи. Кодексот за набљудување на Граѓанската
асоцијација МОСТ е подготвен врз основа на овие два документи.
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Започнувајќи од 2004-та г., МОСТ е постојан учесник во процесот на подобрување на изборното
законодавство. Во 2006-та г. МОСТ ја фацилитираше работната група која го изработи предлогот
на Изборниот законик, со кој се кодифицира изборното законодавство. Исто така, МОСТ беше дел
од работните групи кои ги подготвија измените и дополнувањата во 2008-ма, 2011-та и 2012-та г.
Мора да се напомене дека МОСТ не бил секогаш целосно задоволен од одлуките на
законодавецот.
Во 2009-та г. МОСТ организираше конференција на тема: “Стандарди за домашно набљудување
на избори”, на која учествуваа претставници од: државните институции, меѓународните
организации, дипломатските претставништва, граѓанскиот сектор, политичките партии и
медиумите. Конференцијата придонесе за изработка на документот “Стандарди за домашно
набљудување на избори” чија цел е да ги регулира основните начела и принципи врз кои треба
да се врши домашното набљудување на избори.
Исто така во 2009-та г. МОСТ, во соработка со ОБСЕ организираше работна група од неколку
домашни и странски експерти на полето на изборната легислатива која подготви Коментар на
Изборниот законик, прва публикација од ваков вид во Македонија. Во неа беа содржани
препораките од повеќе меѓународни организации со цел подобрување на изборното
законодавство. Фактот што Коментарот се цитира од страна на пратениците при собраниските
расправи за изборното законодавство е доволен доказ за неговиот успех.
Паралелно со заложбите за зголемување на транспарентноста на изборниот процес и
подобрување на изборното законодавство, МОСТ работи и на полето на едукација и вклучување
на граѓаните во политичките процеси со што придонесува во зголемувањето и одржливоста на
знаењето на граѓаните за нивните граѓански и политички права и обврски. Преку проектот “Прв
пат гласам”, спроведуван во периодот 2004-2010 г., МОСТ едуцираше повеќе од 23.000
матуранти кои за првпат требаше да го остварат своето право на глас. Со едукацијата тие се
запознаа со демократските институции и процеси, како и со нивните права и обврски како идни
гласачи.
Покрај едукацијата на граѓаните, а со цел дополнителен придонес кон подобри избори, МОСТ се
ангажираше и на полето на јакнење на капацитетите на изборните органи. Така, во 2006-та г. по
идеја на МОСТ се реализираше проектот “Избирачки список на интернет” со кој Македонија стана
прва земја во регионот која на своите граѓани им овозможи пристап до Избирачкиот список преку
интернет. МОСТ ја дизајнираше и креираше веб страната која потоа му беше предадена на
Министерството за правда, кое тогаш беше надлежно за ажурирање на Избирачкиот список. И
овој проект дополнително придонесе кон транспарентноста на изборните процеси.
Во 2008-ма г., МОСТ, во соработка со ДИК подготви прирачник и модул за обука на изборната
администрација. За првпат во изборната историја на Македонија, 30.000 членови и заменици во
избирачките одбори добија прирачник пред денот на изборите, како и унифицирана обука врз
база на развиениот модул. Прирачникот и модулот за обука официјално беа одобрени од страна
на ДИК во 2010-та г.
Сите овие реализирани активности и проекти укажуваат на огромното искуство и експертиза кои
ги има МОСТ во областа на изборите и изборната легислатива, што му даваат за право да биде
значаен фактор кој придонесува кон подобрување на изборните процеси и на изборната
легислатива.
МОСТ и понатаму ќе продолжи со спроведување на активности и проекти кои ќе придонесат кон
подобро функционирање на демократијата во Македонија, со што ќе ја задржи позицијата на
лидер во граѓанскиот сектор.
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Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – 24 март 2013
(*Вкупен број добиен од сите набљудувани избирачки места.)
I. НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте:
I.1 Пропаганден материјал
I.2 Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда
I.3 Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите

ДА
69
43
21

4,63%
2,88%
1,41%

1.422
1.448
1.470

1.448
1.456
1.459
819

ДА
97,12%
97,65%
97,85%
54,93%

43
35
32
672

II. ВНАТРЕ ВО ГМ
II.1 Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми?
II.2 Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?
II.3 Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали?
II.4 Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место?
II.5 Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината:

НЕ
95,37%
97,12%
98,59%
НЕ
2,88%
2,35%
2,15%
45,07%

671*
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање
Друго
1*
ДА
НЕ
II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?
1.452 97,38%
39
2,62%
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа
226
15,16% 1.265 84,84%
партиски ознаки или симболи?
II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за кое
1.378 92,42%
113
7,58%
се овластени да вршат набљудување?
II.10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?
50
3,35% 1441
96,65%

III. ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило?
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот?
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило?
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација?
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)?
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС?
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список?
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило?
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?
ДА
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање?
1.459 97,85%
III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош?
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупен број на случаи

596*
34*
39*
32*
53*
7.663*
7.590*
73*
43*
220*
41*
НЕ
32
2,15%
1656*
11.145*
975*

III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупно гласачи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупен број на случаи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи
III.19 Колку пати гласањето беше прекинувано?
ДА
III.20 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа?
13
0,87%
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот?
1.465 98,26%
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот?
ДА
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?
290 98,98%
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?
11
0,74%
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?
885 59,36%

1.291*

1.478
26

3
1.480
606

3.235*
6.063*
90*
144*
23*
54*
88*
НЕ
99,13%
1,74%
293*
НЕ
1,02%
99,26%
40,64%

IV. ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето?
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето?
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето?
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката
кутија?
IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија?
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите?
IV.9 Колку забелешки имаше?
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот?
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?

ДА
1.386 92,96%
1.450 97,25%

10.349*
8.129*
НЕ
105
7,04%
41
2,75%

1.407

94,37%

84

1.484
34
1.477

99,53%
2,28%
99,06%

7
1.457
14

1.482
306

ДА
99,40%
20,52%

5,63%

0,47%
97,72%
0,94%
505*
411*
6.397*
НЕ
9
0,60%
1.185 79,48%

Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – 7 април 2013
I. НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте:
I.1 Пропаганден материјал
I.2 Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда
I.3 Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите

27
23
6

II. ВНАТРЕ ВО ГМ
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми?
Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?
Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали?
Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место?
Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината:

959
961
960
561

ДА
2,79%
2,38%
0,62%
ДА
99,17%
99,38%
99,28%
58,01%

940
944
961
8
6
7
406

НЕ
97,21%
97,62%
99,38%
НЕ
0,83%
0,62%
0,72%
41,99%

406*
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање
Друго
0*
ДА
НЕ
II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?
956 98,86%
11
1,14%
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа
137 14,17%
830
85,83%
партиски ознаки или симболи?
II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за кое
889 91,93%
78
8,07%
се овластени да вршат набљудување?
II.10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?
31
3,21%
936
96,79%

III. ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило?
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот?
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило?
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација?
5.1 Во колку случаи гласачот гласаше со биометриски документ во кој адресата на живеење не е во Република Македонија?
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)?
6.1 Поседува биoметриски документ за идентификација
6.2 Не поседува биометриски документ (стара лична карта/пасош)
6.3 Не можев да забележам каков документ поседуваше
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС?
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список?
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило?
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?
ДА
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање?
955 98,76%

350*
9*
11*
8*
9*
6*
1.436*
1.269*
97*
70*
1.435*
1*
16*
153*
28*
НЕ
12
1,24%

III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош?
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупен број на случаи
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупно гласачи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупен број на случаи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи
III.19 Колку пати гласањето беше прекинувано?
ДА
III.20 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа?
11
1,14%
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот?
933 96,48%
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот?
ДА
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?
72 88,89%
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?
5
0,52%
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?
524 54,19%

704*
4.194*
278*
932*

956
34

9
962
443

1.254*
2.498*
56*
85*
20*
38*
31*
НЕ
98,86%
3,52%
81*
НЕ
11,11%
99,48%
45,81%

IV. ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето?
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето?
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето?
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката
кутија?
IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија?
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите?
IV.9 Колку забелешки имаше?
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот?
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?

6.543*
4.144*
ДА
932 96,38%
954 98,66%

35
13

3,62%
1,34%

928

95,97%

39

4,03%

962
16
960

99,48%
1,65%
99,28%

5
951
7

ДА
960 99,28%
158 16,34%

НЕ

0,52%
98,35%
0,72%
308*
297*
4.147*
НЕ
7
0,72%
809
83,66%

Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – 21 април 2013
I. НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте:
I.1 Пропаганден материјал
I.2 Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда
I.3 Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите

ДА
2
2
3

3,39%
3,39%
5,08%

57
57
56

59
59
59
26

ДА
100,00%
100,00%
100,00%
44,07%

0
0
0
33

II. ВНАТРЕ ВО ГМ
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми?
Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?
Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали?
Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место?
Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината:

НЕ
96,61%
96,61%
94,92%
НЕ
0,00%
0,00%
0,00%
55,93%

33*
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање
Друго
0*
ДА
НЕ
II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?
59 100,00%
0
0,00%
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа
3
5,08%
56
94,92%
партиски ознаки или симболи?
II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за кое
0
0,00%
59 100,00%
се овластени да вршат набљудување?
II. 10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?
1
1,69%
58
98,31%

III. ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило?
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот?
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило?
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација?
5.1 Во колку случаи гласачот гласаше со биометриски документ во кој адресата на живеење не е во Република Македонија?
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)?
6.1 Поседува биoметриски документ за идентификација
6.2 Не поседува биометриски документ (стара лична карта/пасош)
6.3 Не можев да забележам каков документ поседуваше
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС?
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список?
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило?
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?
ДА
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање?
58
98,31%

0*
0*
1*
1*
0*
3*
56*
52*
4*
0*
46*
10*
0*
1*
2*
НЕ
1

1,69%

III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош?
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупен број на случаи
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
Вкупно гласачи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупен број на случаи
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи
III.19 Колку пати гласањето беше прекинувано?
ДА
III.20 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа?
0
0,00%
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот?
59 100,00%
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот?
ДА
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?
10 100,00%
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?
0
0,00%
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?
32
54,24%

56*
353*
11*
12*
99*
221*
0*
0*
0*
0*
2*
НЕ
100,00%
0,00%
10*
НЕ
0
0,00%
59 100,00%
27
45,76%
59
0

IV. ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето?
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето?
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето?
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката
кутија?
IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија?
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите?
IV.9 Колку забелешки имаше?
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот?
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?

423*
304*
ДА
56
94,92%
59 100,00%

3
0

5,08%
0,00%

57

96,61%

2

3,39%

59
0
59

100,00%
0,00%
100,00%

0
59
0

ДА
59 100,00%
6
10,17%

НЕ

0,00%
100,00%
0,00%
110*
102*
253*
НЕ
0
0,00%
53
89,83%
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