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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 2017”.
Согласно Изборниот законик, локалните избори требаше да се одржат во првата половина
на мај 2017, но поради политичката криза истите беа одложени за првата половина на
октомври1. Претседателот на Собранието ги распиша локалните избори на 6 август 2017
година2.
Првиот изборен круг се одржа на 15 октомври, а вториот на 29 октомври 2017 година.
Изборите беа спроведени согласно Изборниот законик од 2006 година, којшто досега е
изменет и дополнет во повеќе наврати.
Во Избирачкиот список беа запишани 1.814.644 избирачи3, односно 30.228 избирачи
повеќе во однос на предвремените парламентарни избори одржани во 2016 година.
Зголемувањето на бројот на гласачи се должи и на фактот што во Избирачкиот список беа
запишани околу 28.000 избирачи кои не беа запишани во Избирачкиот список за изборите
во 2016 година.
Кандидатски листи поднесоа 13 политички партии, 5 коалиции и 63 групи избирачи4. На
изборите учествуваа 257 кандидати за градоначалници и 6.617 кандидати за советници
на 371 советничка листа за 1.347 советнички места5.
Изборите беа набљудувани од страна на 5.609 домашни набљудувачи, од кои Граѓанската
асоцијација МОСТ имаше акредитирано најголем број – 2.917 граѓани. Изборите исто така
беа набљудувани и од 473 странски набљудувачи и 20 странски новинари6.

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 67/17)
Решение за распишување на избори за членови на советите во општините и советот на градот Скопје и за
градоначалници на општините и за градоначалник на градот Скопје, 06.08.2017 (пристапено на 06.11.2017)
3 Државна изборна комисија, Одлука за заклучување на Избирачкиот список, 25.09.2017 (06.11.2017)
4 Државна изборна комисија, Редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за Локални избори 2017
(06.11.2017)
5 Државна изборна комисија, Извештај за спроведените избори за членови на советите на општините и
советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје 15 октомври
2017 година, стр. 22 (28.12.2017)
6 Државна изборна комисија, Табела на акредитирани набљудувачи - Локални избори 2017 (06.11.2017)
1
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2. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ
На последните локални избори коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ освои 56 градоначалнички
места, коалицијата на СДСМ – 4, ДУИ - 14, ДПА - 2, 2 градоначалнички места освоија
независни кандидати, а по 1 градоначалник добија Сојуз на Ромите, Српска напредна
странка и Демократската партија на Турците.
За првпат по подолго време изборите во 2017 година беа организирани од нова владејачка
гарнитура, како резултат на парламентарните избори во 2016 година. На истите
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ освои 51 пратеничко место, коалицијата на СДСМ – 49, ДУИ
– 10, БЕСА – 5, Алијанса на Албанците – 3, ДПА – 2 пратенички места.
Формирањето на Собранието и изборот на владата се одвиваа во период од 5 месеци.
Причините за ова беа тесните резултати од изборите, различното толкување на уставните
одредби за доделување на мандат за состав на нова влада, како и немањето на политичка
волја за конечно да се надмине политичката криза. Во овој период не функционираа ниту
законодавната, ниту извршната власт во државата. Конститутивната седница на
Собранието започна на 30 декември 2016, се одвиваше во 21 продолжение и заврши на
31 мај 2017. За првпат во историјата на парламентарна Македонија, конститутивната
седница на Собранието траеше 22 работни дена, спротивно на вообичаените 1 до 2
работни дена по сите претходни парламентарни избори.
Најпрво Претседателот на РМ му го даде мандатот за состав на влада на лидерот на ВМРОДПМНЕ, но откако тој не успеа да состави влада, Претседателот одби да му го даде
мандатот на лидерот на СДСМ, барајќи дополнителни гаранции за зачувување на
унитарноста на државата, вклучувајќи и потписи од најмалку 61 пратеник, како гаранција
за формирање на влада. Со ваквото барање, Претседателот на РМ излезе надвор од своите
уставни овластувања. Иако во февруари лидерот на СДСМ обезбеди поддршка од 67
пратеници, Претседателот изјави дека барањата на партиите од албанскиот политички
блок, или т.н. Тиранска платформа е причината зошто не го доделува мандатот на лидерот
на СДСМ, тврдејќи дека истата го загрозува суверенитетот и независноста на државата.
Во меѓувреме започнаа и протести против доделувањето на мандатот на лидерот на СДСМ,
предводени од новото движење „За заедничка Македонија“, зад кое, како и во случаите
на неколкуте слични движења во изминатиот период, всушност стоеше ВМРО-ДПМНЕ.
Собранието не заседаваше во период од речиси 3 месеци (од 30 декември 2016 до 27 март
2017) во кои конституирањето на Собранието беше блокирано. Претседавачот закажа
продолжение на конститутивната седница за 27 март. Сите пратеници од коалицијата
ВМРО-ДПМНЕ се јавија за збор, а потоа и за реплики и контра-реплики, со што
конститутивната седница хипотетички можеше да трае неколку месеци, а претседавачот
не ја искористи можноста за работа после 18:00 часот. Од 5-те точки на дневниот ред,
најмногу беше дискутирана точката 3, која се однесуваше на избор на членови на
Комисијата за избори и именувања.
Претседавачот со конститутивната седница не го стави на гласање предлогот на 10
пратеници од мнозинството за премин кон следната точка од дневниот ред. Соочено со
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ваква ситуација, парламентарното мнозинство ја искористи единствената можност да ја
прекине блокадата, продолжи со работа, премина на следната точка од дневниот ред и на
27 април 2017 година избра нов претседател на Собранието. Непосредно по изборот на
новиот претседател на Собранието, поддржувачи на движењето „За заедничка
Македонија“, кои веќе неколку месеци протестираа, влегоа во Собранието. Упадот
кулминираше со напад на пратениците од опозицијата при што неколку пратеници и
лидери на политички партии беа повредени, дел од нив и посериозно. Овие настани ѝ
нанесоа сериозен удар на демократијата во Македонија. По овие настани, новиот
претседател на Собранието го закажа 21-вото продолжение на конститутивната седница
на 31 мај, кога истата и заврши.
Дури во мај Претседателот на РМ му го довери мандатот за составување на влада на
лидерот на СДСМ, откако тој ја обезбеди поддршката од мнозинството пратеници и ги
обезбеди бараните гаранции, а владата беше избрана на 31 мај 2017.
Имајќи предвид дека локалните избори требаше да се одржат во мај, откако Собранието
се конституираше, во јуни донесе измена на Изборниот законик, со која беше предвидено
локалните избори да се одржат на 15 октомври 2017 година.
Со цел да одговори на долгогодишните предизвици кои бараат длабоки реформи во повеќе
области од општествениот живот, на 4 јули 2017 година Владата го усвои Планот 3-6-9.
Овој документ е подготвен врз база на Договорот од Пржино, Итните реформски
приоритети, Извештајот на Прибе, препораки од останати меѓународни институции и
организации како и Предлогот за итни демократски реформи подготвен од група граѓански
организации.
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3. ГЕНЕРАЛНА ОЦЕНКА
Според добиените извештаи од набљудувачите на МОСТ, локалните избори се одржаа во
фер и демократска атмосфера, а граѓаните слободно излегоа да го дадат својот глас.
Карактеристика на изборниот ден беше брзата и ефикасна реакција на институциите во
текот на гласањето, вклучувајќи ја и полицијата, која имаше добра соработка со изборната
администрација. Забележаните случаи на фотографирање гласачки ливчиња беа
навремено и ефикасно адресирани од страна на избирачките одбори, во соработка со
полицијата, која овозможи соодветно спроведување на законските одредби, што не беше
случај во минатото. Ова придонесе кон намалување на притисоците врз граѓаните, со што
тие можеа слободно да гласаат. Полицијата исто така беше ефикасна и при
отстранувањето на неовластените лица кои беа присутни пред и во дел од објектите во
кои се сместени гласачките места.
Во првиот круг на дел од избирачките места беа забележани технички предизвици при
спроведувањето на гласањето, кои избирачките одбори и општинските изборни комисии
навремено и ефикасно ги надминуваа.
Изборната кампања главно помина релаксирано помеѓу граѓаните, со интензивни
активности од различен вид од страна на учесниците во изборите – од кампања врата до
врата, до поголеми партиски митинзи. Забележани беа заеднички настани на кандидатите
за градоначалници во некои општини, како на пример чистење ѓубре, кафе-средби,
потпишување заеднички декларации и одржување заеднички средби со граѓани.
Во текот на кампањата беа забележани неколку случаи на поткуп и уценување на гласачи,
злоупотреба на јавни ресурси, како и притисоци за присуство на партиски настани и
организирање и присуство на партиски настани во текот на работното време. Сепак, за
разлика од претходните години, обемот на ваквите појави беше драстично намален.
Избирачкиот список за првпат не беше предмет на меѓусебни обвинувања помеѓу
политичките партии, но во периодот што претстои потребно е да се надминат
долгогодишните системски предизвици во неговото водење и ажурирање.
ДИК повторно се соочи со предизвик да ги испочитува сите рокови за спроведување на
изборниот процес, што претставува индикатор за тоа дека во најбрз можен рок мора да се
преземат мерки во насока на јакнење на нејзините капацитети. Таа на овие избори го
намали нивото на транспарентност во однос на одржувањето јавни седници и
објавувањето на усвоените одлуки и извештаи. Иако дел од одлуките по приговорите беа
донесени едногласно, сепак не изостанаа политичките препирки помеѓу членовите кои се
номинирани од поединечни политички партии, а дел од нив своите ставови ги градеа
застапувајќи ги интересите и позициите на политичките партии од кои се предложени.
Што се однесува до изборната администрација, и на овие избори беа воочени проблеми
во однос на просторните услови, финансиите и опремата за работа на ОИК, што е
загрижувачко, имајќи предвид дека општинските изборни комисии имаат зголемени
надлежности при спроведување на локални избори. Исто така, повторно имаше
нестандардизирана обука на изборната администрација, имајќи ги предвид различните
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инструкции во однос на случаите во кои гласачот не сака да гласа за градоначалник или
совет, дали ливчето да се смета за неупотребено или за неважечко.
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4. ИЗБОРЕН СИСТЕМ
Изборите за членови на совет и за градоначалник се одржуваат секоја четврта година во
првата половина на месец мај, 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.
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5. ПРАВНА РАМКА
Правната рамка за локалните избори се состои од уставните одредби што се однесуваат
на избирачкото право и на изборите, од Изборниот законик и подзаконските акти кои
произлегуваат од него, како и од Законот за локална самоуправа. ДИК се грижи за
законитоста во спроведувањето на изборите, донесува подзаконски акти и дава
појаснувања и препораки за примената на одредбите на Изборниот законик и другите
закони кои се однесуваат на изборите.
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 градоначалниците и советниците, додека пак
Изборниот законик го уредува начинот на избор на градоначалниците 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;
 постапката за кандидирање;
 изборната кампања и нејзиното финансирање;
 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 нивно функционирање.
Изборниот законик, донесен во 2006 година, беше изменет два пати во текот на 2017
година. Првата измена беше во јуни, а втората во септември, во текот на изборниот
процес. Дополнително, во мај Уставниот суд донесе одлука за поништување на неколку
негови одредби.
Измената од јуни 2017 година7 се однесуваше на промена на датумот на одржување на
изборите (од мај во октомври) и соодветно продолжување на мандатите на тогашните
градоначалници и советници до изборот на новите.
Изборниот законик по втор пат беше изменет во тек на изборен процес (првпат тоа се
случи на локалните избори во 2013 година)8. Целта на оваа измена беа одредбите
поврзани со составот на ДИК, со цел во него да биде вклучен претставник од втората
најголема политичка партија од парламентарната опозиција. Измената предвидува
усогласување на составот на Државната изборна комисија од страна на Собранието во
текот на изборниот процес, најдоцна 30 дена пред денот на изборите. Според Кодексот на
добри практики за изборни прашања на Венецијанската комисија, „основните елементи на
изборното законодавство, како што се ... составот на изборните комисии... не треба да се
менуваат најмалку една година пред изборите“9. Дополнително, измената доведува до
7
8
9

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 67/17)
Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 125/17)
Венецијанска комисија, Кодекс на добри практики за изборни прашања, стр. 10 (06.11.2017)
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неприменливост на законот при одржување на парламентарни избори, имајќи предвид
дека во тој случај Собранието е распуштено и не може да го усогласи составот на ДИК.
Поради овие причини, потребно е дополнително прецизирање на овие одредби.
Во мај 2017 година Уставниот суд донесе одлука10 со која ги поништи одредбите од
Изборниот законик кои се однесуваа на забраната за располагање со буџетски средства и
исплаќање субвенции кои не се редовни месечни исплати во текот на изборите. Во првиот
случај Уставниот суд утврди дека од формулацијата на оспорената одредба произлегува
дека со неа законодавецот како недозволено го утврдил секое располагање со буџетските
средства и со средства од јавните фондови, односно во неа не утврдил незаконско
располагање, како и дека не е утврдено на јасен и прецизен начин кое располагање со
буџетските средства за време на изборниот процес се смета за незаконито и како такво е
забрането. Според Уставниот суд, оспорената одредба е недоволно прецизна и јасна и
создава правна несигурност, поради што таа не е во согласност со уставното начело на
владеењето на правото.
Што се однесува до забраната за исплата на субвенции, според Уставниот суд, ова
претставува ограничување на правата на граѓаните кои се корисници на субвенциите и
коишто ова право го стекнуваат врз основа на исполнување на определени услови и во
постапка пропишани со закон. Дополнително, со утврдување на забрана за исплата само
на субвенциите кои не се редовни месечни исплати, овие корисници на државна помош се
ставени во нееднаква положба со други корисници на државна помош. Поради овие
причини, според Уставниот суд оваа одредба не е во согласност со уставните начела на
владеење на правото и еднаквост на граѓаните.

10

Одлука на Уставен суд, У.бр.35/2017 (06.11.2017)
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6. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ
Во овој извештај даден е осврт само на оние сегменти од изборниот процес кои беа
предмет на набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ во рамките на проектот
“Домашно набљудување на локалните избори 2017”.

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
3.480 избирачки одбори.
Државна изборна комисија (ДИК)
Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и 7 членови.
Претседателот, потпретседателот и членовите на ДИК функцијата ја вршат
професионално, со мандат од 5 години со право на повторен избор11.
Согласно измената на Изборниот законик од септември 2017 година, на 20 септември беше
избран нов член на ДИК, со цел усогласување на нејзиниот состав12.
ДИК покажа проактивност во однос на регулирањето на својата работа и подзаконските
акти за спроведување на изборите, па така на еден месец пред распишувањето на
изборите, донесе повеќе акти, меѓу кои најзначајни се новиот Деловник на Државната
изборна комисија13 и новиот Правилник за начинот и постапката за решавање на
приговори14.
Донесувањето на новиот Деловник беше повеќе од потребно, имајќи предвид дека ДИК до
овие избори работеше согласно привремен Деловник од 2006 година. Со новиот Деловник
беа допрецизирани одредбите во однос на работата на ДИК, водењето на седниците,
стручната служба и генералниот секретар. Од друга страна, воведени се работни
состаноци кои според начинот на работа се слични на седниците (има дневен ред, се води
евиденција за присуство, се носат одлуки, се води службена белешка итн.) со што се
воведува паралелизам во работата на ДИК. Дополнително, одредбите за јавноста на
работата на ДИК не се прецизни во однос на тоа дали и работните состаноци се отворени
за јавноста, што ја намалува транспарентноста на работата на ДИК. Кон тоа придонесува
и бришењето на старата одредба дека записниците се усвојуваат на наредната седница.
Со новиот Правилник за начинот и постапката за решавање на приговори беа извршени
извесни подобрувања на оваа постапка, но нејасно е зошто и се дава право на ДИК да
одлучува дали ќе изврши увид во целокупниот изборен материјал доколку фактите на кои
се упатува се внесени во записникот кога член 151 став 2 од Изборниот законик
предвидува дека во ваков случај ДИК е должна да изврши увид. Оваа одредба е во

Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 27
12 Собрание на Република Македонија, Одлука за избор на член на Државната изборна комисија, 20.09.2017
(06.11.2017)
13 Деловник на Државната изборна комисија (07.11.2017)
14 Државна изборна комисија, Правилник за начинот и постапката за решавање на приговори (07.11.2017)
11
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спротивност со Изборниот законик и остава простор за неконзистентно постапување од
страна на ДИК, особено имајќи ги превид ваквите случаи на претходните избори.
ДИК исто така донесе и Упатство за утврдување на личниот идентитет на гласачот15, како
и Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на
кандидатските листи за локални избори16 со цел законито и ефикасно спроведување на
овие постапки. Иако на 3 дена пред изборите ДИК донесе и Појаснување за постапување
на ИО при спроведување на Упатството за гласање17, во кое беше наведено дека гласачот
е должен да ги земе сите гласачки ливчиња, сепак во него недостигаа одредби за тоа како
избирачките одбори да постапуваат со неискористените или поништените ливчиња. Ова
придонесе за неунифицираност на обуката на ИО, што пак беше причина ИО да не
постапуваат унифицирано во сите случаи на изборниот ден.
ДИК на овие избори го намали нивото на транспарентност во однос на одржувањето јавни
седници, со тоа што 13 од вкупно 45 седници беа одржани без присуство на јавноста, а
исто така до денот на завршувањето на изборите 23 записници од одржаните седници не
беа објавени на нејзината веб-страница. Дополнително, за дел од седниците
набљудувачите не беа навремено известени и не беа во можност да ги набљудуваат. Дел
од усвоените одлуки и извештаи исто така не беа објавени на нејзината веб-страница,
вклучувајќи ја и информацијата за состојбата на Избирачкиот список пред
спроведувањето на јавниот увид. Од друга страна, за пофалба е извештајот за
спроведените избори18 кој содржи детални и сеопфатни информации за сите елементи и
фази од изборниот процес.
Во однос на начинот на работа, клучните одлуки повторно беа носени на работни
состаноци, зад затворени врати, иако согласно новиот Деловник „одредбите ... кои се
однесуваат на раководењето и работата на седниците соодветно се применуваат и за
работните состаноци“19. Продолжи исто така и практиката седниците да се одржуваат
надвор од времето определено со Деловникот на ДИК20.
Повторно не изостанаа политичките препирки помеѓу членовите кои се номинирани од
поединечни политички партии, а дел од нив своите ставови ги градеа и гласаа
застапувајќи ги интересите и позициите на политичките партии од кои се предложени.
И овој пат беа забележани проблеми со изборниот материјал, односно на една од
седниците од ДИК беше констатирано дека 7 печати од избирачки места не биле предадени
на ДИК, а 1 печат исто така недостигаше после првиот круг.

Државна изборна комисија, Упатство за утврдување на личниот идентитет на гласачот (09.11.2017)
Државна изборна комисија, Упатство за начинот и постапката за поднесување, прием и потврдување на
кандидатските листи за локални избори (09.11.2017)
17 Државна изборна комисија, Појаснување за постапување на ИО при спроведување на Упатството за
гласање (29.12.2017)
18 Државна изборна комисија, Извештај за спроведените избори за членови на советите на општините и
советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје 15 октомври
2017 година (28.12.2017)
19 Деловник на Државната изборна комисија, член 33
20 Деловникот на ДИК предвидува дека „седница на Комисијата се одржува во работен ден во време од 11,00
до 16,00 часот, освен ако Претседателот на Комисијата за одделни седници поинаку не одлучи, за што дава
соодветно образложение до членовите на Комисијата.“
15
16
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Од друга страна, за поздравување е проектот за проверка и проценка на пристапноста на
избирачките места за лица со поинакви способности, кој резултираше со Извештај за
проценка на пристапноста на избирачките места за лица со поинакви способности21. Како
резултат на овој проект овие гласачи можеа да ја проверат пристапноста на своето
избирачко место преку веб-страницата http://izbirackispisok.gov.mk. Исто така, ДИК за
првпат подготви шаблони со Брајова за азбука, со цел слепите лица и лицата со оштетен
вид да можат самостојно да гласаат. Во првиот круг, вакви шаблони беа дистрибуирани на
гласачките места во 3 општини и градот Скопје, додека во вториот круг на сите гласачки
места во кои се спроведе гласање.
ДИК повторно се соочи со предизвик да ги испочитува дел од роковите за спроведување
на изборниот процес, што претставува индикатор за тоа дека во најбрз можен рок мора да
се преземат мерки во насока на јакнење на нејзините капацитети.
Државната изборна комисија на својата интернет страница сукцесивно ги објавуваше
првичните резултати од изборите, добиени по електронски пат, веднаш по сумирањето на
гласовите во ОИК.
Конечните резултати од изборите беа објавени во законскиот рок, односно најдоцна 24
часа по завршувањето на сите постапки поврзани со изборните дејствија.
Општински изборни комисии (ОИК) и Изборна комисија на град Скопје (ИКГС)
Општинските изборни комисии 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 години22. Овој состав на ОИК беше избран пред
парламентарните избори во 2016 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 и истите ги потврдуваат, го чуваат изборниот материјал
и ги утврдуваат резултатите од гласањето во општините и градот Скопје и на избраните
кандидати им издаваат уверение за изборот.
Во текот на изборниот процес, ОИК, како и секогаш, се соочуваа со проблеми во однос на
просторните услови, финансиите и опремата, иако за првпат на општините со блокирани
сметки им беа обезбедени средства од Буџетот на РМ, согласно Изборниот законик.
Проблемите со финансирањето се уште позначајни ако се има предвид дека во најголем
дел ОИК се надлежни за спроведување на локалните избори. И покрај тоа што посочените
проблеми најчесто се причина за намалената транспарентност, тие не смеат да се користат
како изговор, и ОИК мора да ја подобрат својата транспарентност, бидејќи често наместо
седници одржуваа т.н. работни состаноци, а не ги известуваа секогаш набљудувачите за
одржувањето на седниците.

Извештај за проценка на пристапноста на избирачките места за лица со поинакви способности
Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 34
21
22
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Позитивна практика која за првпат беше спроведена на овие избори беа заедничките
состаноци помеѓу Министерството за внатрешни работи, општинските изборни комисии и
политичките партии, чија цел беше да се дискутираат потенцијалните изборни ризици и
да придонесат кон подобро спроведување на изборите. Ваквата практика беше
забележана скоро во сите општини низ државата.
Една од надлежностите на ОИК е формирањето/дополнувањето на избирачките одбори
(ИО). Според Изборниот законик, членовите на ИО од редот на вработените во државната,
јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје се избираат по случаен избор23.
На овие избори се формираа нови 3.480 избирачки одбори од страна на ОИК, со оглед на
тоа што на претходните, формирани во 2013 година, им истече мандатот. МОСТ ја
набљудуваше постапката за формирање на ИО од страна на 48 ОИК и за разлика од
претходните изборни процеси кога беа забележани повеќе нерегуларности во оваа
постапка, на овие избори случајниот избор кај најголем дел од набљудуваните општински
изборни комисии се спроведуваше во согласност со Изборниот законик. Поради погрешна
инструкција од страна на надлежните лица три ОИК избираа членови со понизок степен
на образование од потребниот, а три ОИК во одредени моменти од постапката избираа
членови на ИО без потребниот кворум од најмалку 3 членови на ОИК.
ОИК исто така се надлежни и за спроведување на обуката на членовите на избирачките
одбори, при што МОСТ набљудуваше 113 сесии за обука. Позитивно во овој процес е тоа
што беше подготвен нов видео-прирачник за пополнување на записникот од избирачкото
место, а на обуките се спроведуваше и практична вежба за негово пополнување.
Забелешка за овој процес е што не беше обезбедено целосно присуство на членовите на
ИО и нивните заменици (иако присуството е задолжително), а и обуката не беше
унифицирана. Исто така, нејасна беше потребата од подготвување на Џебен водич за
членовите на избирачките одбори во кој се повторуваа најважните елементи содржани во
Прирачникот за едукација на членовите на Избирачките одбори. Користењето на два
документи (Прирачникот и Џебниот водич) може само да придонесе кон конфузија при
спроведување на гласањето.
Што се однесува до постапката за прием на изборниот материјал од избирачките одбори
и сумирање и утврдување на резултатите на изборниот ден, во повеќето ОИК таа беше
спроведена на уреден и на транспарентен начин.

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 опозиција24.

Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 38
24 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 38
23
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На овие избори имаше 75 избирачки места со помалку од 10 избирачи, а во две од нив
немаше регистрирано ниту еден избирач во Избирачкиот список. ДИК донесе Упатство за
неопределување на избирачки места за населени места во кои живеат помалку од 10
избирачи25 со што на граѓаните од овие ИМ им се овозможи да гласаат на најблиското ИМ
во кое се спроведува гласање. Во однос на оваа постапка, МОСТ доби дојава од граѓанин
кој бил единствен гласач во ИМ, и кога сакал да го оствари избирачкото право во
најблиското ИМ, забележал дека има посебна кутија за неговото ИМ, што претставува
нарушување на тајноста на гласањето.
Избирачките одбори како непосредни спроведувачи и организатори на постапката на
гласање во избирачките места имаат директна одговорност за почитување на постапката
на гласање. Во двата изборни круга избирачките одбори брзо и ефикасно реагираа при
евентуални предизвици или неправилности во постапката на гласање, а беше забележана
и одлична соработка со полицијата, што не беше случај во минатото. На избирачките места
каде што беа забележани технички предизвици при спроведувањето на гласањето во
првиот круг, избирачките одбори и општинските изборни комисии навремено и ефикасно
реагираа. Сепак, беа забележани и предизвици во нивната работа и неунифицираност во
постапувањето, кои се резултат на невоедначената обука која ја добија од страна на
општинските изборни комисии.

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК
Избирачкиот список за првпат не беше предмет на меѓусебни обвинувања помеѓу
политичките партии.
Државната изборна комисија ја продолжи добрата практика од изборите во 2016 и беше
транспарентна во однос на објавувањето на податоците од јавниот увид, преку објавување
податоци за Избирачкиот список пред, во текот и по завршувањето на јавниот увид, што
овозможи да се следат промените на бројот на избирачи по општини. Сепак,
информацијата за состојбата на Избирачкиот список пред спроведувањето на јавниот увид
не беше објавена на веб-страницата на ДИК.
Јавниот увид во Избирачкиот список се спроведе во периодот 21 август – 9 септември
2017 година. Во текот на јавниот увид 21.594 граѓани ги провериле своите податоци во
Избирачкиот список во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК, додека пак 203.191
граѓанин го направиле истото преку веб-страницата http://izbirackispisok.gov.mk26. Во
текот на јавниот увид ДИК донесе 65 решенија за запишување, 22 решенија за бришење
и 133 решенија за промени на податоци во Избирачкиот список27.
Иако во Избирачкиот список повторно беа запишани околу 28.000 избирачи со спорни
записи кои изостанаа за парламентарните избори во 2016 година, сепак политичките
партии до ДИК доставија приговори за само 49 лица, и тоа: ВМРО-ДПМНЕ – 19 лица, СДСМ
– 17, НДМ – 8, Движење Беса – 4 и ДУИ – 1 лице. ДИК позитивно одговори на 20 барања
Државна изборна комисија, Упатство за неопределување на избирачки места за населени места во кои
живеат помалку од 10 избирачи (07.11.2017).
26 Прес конференција на ДИК, 10.09.2017
27 Државна изборна комисија, Дневен преглед на состојба за јавен увид, 09.09.2017 (07.11.2017)
25
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за запишување во Избирачкиот список.28 Исто така, намален беше бројот на граѓани кои
не можеа да се пронајдат во избирачкиот список на денот на изборите.
ДИК го заклучи Избирачкиот список на 25 септември 2017, еден ден по предвидениот рок
со Роковникот за извршување на изборните дејствија29. По извршените промени
произлезени од јавниот увид и приговорите од политичките партии, вкупниот број на
избирачи за овие избори изнесуваше 1.814.64430.
Во периодот што претстои потребно е да се надминат долгогодишните системски
предизвици во водењето и ажурирањето на избирачкиот список.

ПОДНЕСУВАЊЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ
Право да поднесат листа на кандидат за градоначалник, односно листа на кандидати за
членови на совет, имаат регистрираните политички партии самостојно, коалиции и група
избирачи31. 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 општина32.
Листата на кандидати се доставува до надлежната општинска изборна комисија или ИКГС,
најдоцна 30 дена пред денот на одржување на изборите33. ОИК, односно ИКГС утврдените
листи на кандидати за градоначалници и членови на советите ги огласува најдоцна 23
дена пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на
избирачките места во општината34.
Шест кандидатски листи беа одбиени од општинските изборни комисии и од Управниот
суд, по поднесувањето на соодветни тужби. По завршувањето на постапката за
утврдување на кандидатските листи, беа потврдени 257 кандидатски листи за
градоначалник и 371 кандидатска листа за членови на советите, со вкупно 6.617
кандидати за советници за 1.347 советнички места 35.
Слично како на изборите во 2016, при ждрепката за редоследот на кандидатските листи,
ДИК ги подели подносителите на кандидатски листи во две групи – во првата беа
политичките партии и коалициите (кои добиваа редни броеви од 1 до 19), а во втората
кандидатските листи од групи избирачи (кои добиваа редни броеви од 20 до 85). Нејасно

Државна изборна комисија, Извештај за спроведените избори..., стр. 10 (28.12.2017)
Државна изборна комисија, Роковник за извршување на изборните дејствија..., III.14
30 Државна изборна комисија, Одлука за заклучување на Избирачкиот список, 25.09.2017 (07.11.2017)
31 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 60
32 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 62
33 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 66
34 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 69
35 Државна изборна комисија, Извештај за спроведените избори..., стр. 22 (28.12.2017)
28
29
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е зошто беше вака постапено, имајќи предвид дека тоа не е предвидено со Изборниот
законик и очигледно ги става независните кандидати во подредена позиција и ја нарушува
смислата на влечењето ждрепка.

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 таа не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.36
Изборната кампања во првиот круг се одвиваше во периодот од 25 септември до 13
октомври, додека во вториот круг од 16 до 27 октомври 2017 година.
Како и на секои избори, така и на овие имаше случаи на предвремено започнување на
изборната кампања, што упатува на заклучок дека по завршувањето на изборите сериозно
треба да се разгледаат долгогодишните препораки на МОСТ за регулирање на ова
прашање.
МОСТ од своите набљудувачи доби вкупно 1.902 извештаи за активности организирани од
политичките субјекти, меѓу кои и 259 извештаи од митинзи и 733 извештаи од средби со
граѓани.
Изборната кампања главно помина релаксирано помеѓу граѓаните, со интензивни
активности од различен вид од страна на учесниците во изборите – од кампања врата до
врата, до поголеми партиски митинзи. Забележани беа заеднички настани на кандидатите
за градоначалници во некои општини, како на пример чистење ѓубре, кафе-средби,
потпишување заеднички декларации и одржување заеднички средби со граѓани.
Во пресрет на вториот круг дел од кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се соочија на ТВ
дебати на кои ги промовираа своите програми. Исто така, во голем дел од општините во
кои ВМРО-ДПМНЕ ги изгуби изборите, беше извршено свечено примопредавање на
функцијата градоначалник или честитање на победата (во случаите во кои кандидатите
не беа градоначалници). Овие настани се случија дури и пред да започне постапката за
поднесување на приговори и придонесоа кон позитивна атмосфера помеѓу двата изборни
круга, и покрај обвинувањата од раководството на ВМРО-ДПМНЕ за изборни
нерегуларности.
Од друга страна, повторно имаше неколку случаи на демолирање изборни штабови и
уништување на пропаганден материјал. Беа забележани и случаи на водење на негативна
кампања, а дел од кандидатите во своите говори се осврнуваа на проекти и политики кои
се посоодветни за парламентарни избори, како на пример подобрување на економијата и
намалување на невработеноста. Исто така продолжи практиката претседател на влада да
Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 69-а
36
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ветува финансиска поддршка на општините кои ќе ги поддржат кандидатите од неговата
политичка партија.
На 5 септември Владата донесе Декларативни заложби за слободни и фер избори37, додека
пак на 12 септември беа усвоени Упатство за начинот на постапување на министерствата,
другите органи на државната управа и управните организации38, како и Упатство за
забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на
изборен процес39. Декларативните заложби и упатствата беа предвидени мерки во Планот
3-6-9, во насока на обезбедување одвоеност на државата од политичките партии. Во однос
на овој дел од изборниот процес, во текот на кампањата беа забележани неколку случаи
на поткуп и уценување на гласачи, како и злоупотреба на јавни ресурси, најчесто од
градоначалници кои беа кандидати на изборите. Забележани беа и неколку случаи на
притисоци за присуство на партиски настани и организирање и присуство на партиски
настани во текот на работното време. Сепак, за разлика од претходните години, обемот на
ваквите појави беше драстично намален.
Во согласност со член 74 од Изборниот законик, до Државната комисија за спречување на
корупцијата беа поднесени 24 приговори за непочитување на одредбите од членот 8-а од
Изборниот законик, кој се однесува на механизмите за обезбедување одвојување на
државата од политичките партии. Еден приговор беше отфрлен, еден беше повлечен, 15
беа одбиени, пет беа усвоени, а за два приговори ДКСК немаше донесено одлука до
објавувањето на овој извештај. Што се однесува до усвоените приговори, само еден се
однесуваше на престанок на работен однос, иако од одлуката на ДКСК не е јасно дали
престанокот на работниот однос настапил по распишувањето на изборите. Останатите
четири усвоени приговори се однесуваа на прераспоредување на ново работно место и
поведување дисциплинска постапка – дејствија кои не се забранети со членот 8-а и,
следствено на тоа, за нив ДКСК нема надлежност да постапува. Фактот што за исто
дејствие – прераспоредување на ново работно место – дел од приговорите беа одбиени, а
дел усвоени, укажува и на неконзистентност во постапувањето на ДКСК.

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 14-ти, односно 28-ми октомври 2017 година.
За набљудување на гласањето на болните и немоќни лица и лицата во домашен притвор
на 14-ти октомври МОСТ ангажираше 109 набљудувачи кои ја следеа работата на 123 ИО,
додека пак за овој вид на гласање на 28-ми октомври беа ангажирани 42 набљудувачи,
при што беше набљудувана работата на 50 избирачки одбори. И на овие избори продолжи
трендот на намалување на бројот на ваквите лица, кој според официјалните податоци на

Влада на РМ, Декларативни заложби за слободни и фер избори (05.12.2017)
Влада на РМ, Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа
и управните организации (05.12.2017)
39 Влада на РМ, Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за
време на изборен процес (05.12.2017)
37
38
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ДИК изнесуваше 5.025 лица. Што се однесува до самиот процес на гласање на овие лица,
главната забелешка е дека во неколку случаи тајноста на гласањето била нарушена.
Гласањето на избирачите во казнено-поправните установи беше набљудувано со 14,
односно 12 набљудувачи и истото генерално беше спроведено во согласност со законските
одредби. Сепак, слично како и на претходните избори, 415 лица во првиот круг не можеле
да се пронајдат во Избирачкиот список – најмногу од нив (351 лице) во КПД Идризово.
Причината за ова било тоа што најголем дел од нив имале неважечки лични документи.
Очигледно е дека постои недостиг од комуникација помеѓу институциите (ДИК, МВР и
Управата за извршување санкции), со цел надминување на овој проблем.

ИЗБОРЕН ДЕН
Гласање на 15-ти октомври
На изборниот ден своето право на глас го остварија 1.079.876 избирачи или 59,5% од
вкупниот број на запишани избирачи во Избирачкиот список40.
Граѓанската асоцијација МОСТ распореди 2.082 статични набљудувачи, со што беа
опфатени 45,7% од вкупниот број на избирачки места во кои се спроведе гласање (3.478).
Шест гласачки места на кои беа распоредени набљудувачи на МОСТ беа отворени со
задоцнување поради причини од технички карактер.
Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека првиот круг од локалните избори се одржа во
фер и демократска атмосфера, а граѓаните слободно излегоа да го дадат својот глас.
Во текот на денот МОСТ јавуваше за случаи на фотографирање на гласачките ливчиња
позади параваните, како и за присуство на неовластени лица пред гласачките места кои
вршеа агитација. Институциите брзо и ефикасно реагираа при ваквите случаи – сите
изолирани случаи на фотографирање на гласачки ливчиња беа навремено и ефикасно
адресирани од страна на избирачките одбори, во соработка со полицијата, која овозможи
соодветно спроведување на законските одредби, што не беше случај во минатото. Ова
придонесе кон намалување на притисоците врз граѓаните, со што тие можеа слободно да
гласаат. Полицијата исто така беше ефикасна и при отстранувањето на неовластените
лица кои беа присутни пред и во дел од објектите во кои се сместени гласачките места.
На избирачките места каде што беа забележани технички предизвици при спроведувањето
на гласањето, избирачките одбори и општинските изборни комисии навремено и ефикасно
реагираа. На овие избори се формираа нови 3.480 избирачки одбори од страна на ОИК и
дел од предизвиците во нивната работа се резултат на невоедначената обука која ја добија
од страна на општинските изборни комисии, односно тие не постапуваа унифицирано во
сите случаи. МОСТ забележа низа на случаи во кои избирачките одбори не дозволуваа
гласање во име на друг и семејно гласање. Исто така, значително е намален бројот на
лица кои се изјаснувале како неписмени и барале помош за да гласаат.

40

Веб-страница на ДИК за резултатите од изборите (19.12.2017)
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На бесплатниот телефонски број 080 080 080 беа добиени само неколку пријави од граѓани
кои не можеле да се пронајдат во Избирачкиот список.
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 29-ти октомври
Вториот изборен круг се спроведе на 1.517 избирачки места во 35 општини во кои не беше
избран градоначалник во првиот круг.
Граѓанската асоцијација МОСТ распореди 932 статични набљудувачи, со што беа опфатени
46,9% од вкупниот број на избирачки места во кои се спроведе гласање (1.517).
Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека и во вториот круг од локалните избори
граѓаните слободно излегоа да го дадат својот глас, а гласањето се спроведе во фер и
демократска атмосфера. И овој пат имаше брза и ефикасна реакција на институциите во
текот на гласањето во однос на забележаните неправилности во, и надвор од гласачките
места. Во овој изборен круг исто така беа отстранети техничките предизвици при
спроведувањето на гласањето кои беа забележани во првиот круг. Во текот на денот
набљудувачите најчесто јавуваа за случаи на групно/семејно гласање и фотографирање
на гласачките ливчиња, но мора да се истакне дека фреквенцијата на сите видови
забележани неправилности беше намалена, споредено со првиот изборен круг.
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.
Повторување на гласањето на 12-ти ноември
На 12-ти ноември се спроведе прегласување на гласачкото место 2901, за избор на
градоначалник на општина Чаир. МОСТ го набљудуваше гласањето со еден статичен
набљудувач на гласачкото место и два мобилни тима. Гласањето помина во мирна
атмосфера без нарушување на постапката на гласање.

20

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017

Финален извештај

7. ПРИГОВОРИ И ТУЖБИ ЗА ПОСТАПКАТА НА ГЛАСАЊЕ, СУМИРАЊЕ И
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Изборниот законик предвидува две постапки за поднесување на приговори за гласањето
сумирањето и утврдувањето на резултатите:
- Заштита на правата на избирачите во постапката на гласањето и
- Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување
на резултатите.
I изборен круг
Заштита на правата на избирачите во постапката на гласање
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
часа41.
Државната изборна комисија за првпат навремено постапи по приговори на избирачите за
постапката на гласање. Во текот на парламентарните избори во 2016 година беа
поднесени неколку стотици вакви приговори, но ДИК не постапи по истите. За првиот круг
од локалните избори беа поднесени 47 приговори за заштита на личното избирачко право,
од кои ДИК усвои 7.
Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на
резултатите
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.42
До ДИК беа поднесени вкупно 47 приговори, од кои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ поднесе
43 приговори, ТМРО – 2, и Алијанса за Албанците и Левица по еден приговор. ДИК на
маратонска седница одлучи по сите приговори, пробивајќи го рокот за одлучување за
неколку часа. ДИК не усвои ниту еден приговор - 34 приговори беа одбиени, 5 беа
отфрлени, а ВМРО-ДПМНЕ повлече 8 приговори.
Против одлуките на ДИК до Управниот суд беа поднесени 28 тужби - 24 тужби од ВМРОДПМНЕ, додека ТМРО, Алијанса за Албанците и Левица поднесоа тужби против сите
решенија по нивните приговори. Управниот суд не уважи ниту една тужба - одби 23, а
отфрли 5 тужби, односно ги потврди решенијата на ДИК.
II изборен круг

Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 149
42 Изборен законик (“Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 148
41
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Заштита на правата на избирачите во постапката на гласање
За вториот круг од изборите беа поднесени 4 приговори за заштита на личното избирачко
право и сите беа одбиени од ДИК.
Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на
резултатите
До ДИК беа поднесени вкупно 102 приговори, од кои Движење Беса поднесе 89 приговори,
Алијанса за Албанците – 12, и НДМ – 1 приговор. ДИК овој пат одлучи во предвидениот
рок и повторно не усвои ниту еден приговор - 99 приговори беа одбиени, 1 беше отфрлен,
а Движење Беса повлече 2 приговори.
Иако за првпат дел од одлуките по приговорите на ДИК беа донесени едногласно, сепак
во одлучувањето по дел од приговорите повторно можеше да се забележи гласање по
партиски линии.
Против одлуките на ДИК до Управниот суд беа поднесени 15 тужби - 2 тужби од Движење
Беса, додека Алијанса за Албанците и НДМ поднесоа тужби против сите решенија по
нивните приговори. Управниот суд делумно уважи една тужба од Движење Беса за
избирачкото место 2901, за избор на градоначалник на општина Чаир, а останатите ги
одби. Уважувањето на тужбата резултираше со поништување на гласањето на ова
избирачко место.
Иако според Изборниот законик седниците на Управниот суд треба да бидат јавни, сепак
јавноста можеше да присуствува само на читањето на тужбата и евентуалните
дополнителни наводи изнесени од тужителот, додека пак самото одлучување на судиите
по одлуката се одвиваше зад затворени врати.
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8. ПРОЕКТОТ “ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017”
Граѓанската асоцијација МОСТ ги набљудуваше изборите во рамките на проектот
“Домашно набљудување на локалните избори 2017”, 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 17-те 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
30 координатори и 50 асистенти кои истовремено беа долгорочни набљудувачи и
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 2 брифинг сесии, a помеѓу двата изборни круга се спроведе и дебрифинг,
со цел добивање повратни информации за набљудувањето во првиот, и подготовка на
активностите за вториот изборен круг.
Набљудување на политичкиот контекст
Долгорочните набљудувачи на МОСТ го набљудуваа политичкиот контекст и активностите
на учесниците во изборите. Заклучоците од овој мониторинг беа дел од периодичниот
извештај за набљудувањето на изборите, а се дел и од овој извештај. Во текот на
спроведувањето на проектот од набљудувачите беа добиени вкупно 2.619 извештаи – 717
извештаи за политичкиот контекст и 1902 извештаи за активности на политичките
субјекти.
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 19 од вкупно 45
одржани седници на ДИК и 162 седници/работни состаноци на општинските изборни
комисии. Предмет на набљудување беше и спроведената обука за целата изборна
администрација, при што набљудувачите беа присутни на 113 сесии за обука. Покрај тоа,
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беше набљудувана и постапката на поднесување на приговори и тужби за постапката на
гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето.
Набљудување на изборната кампања
Во текот на изборната кампања набљудувани беа активностите на учесниците во изборите
за промоција на нивните кандидати и програми. Набљудувачите на МОСТ доставија вкупно
1.902 извештаи за разни настани - 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 2.917 граѓани/волонтери.
Граѓаните беа повикани да се пријават за набљудувачи преку јавен повик. Сите
набљудувачи кои беа распоредени на денот на изборите претходно 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 меѓународни документи кои МОСТ ги има потпишано:
Загрепската декларација за домашни набљудувачи43 и Декларацијата за универзални
принципи за непартиско набљудување на изборите од страна на граѓански организации44.
Набљудувачи беа запознаени и со Кодексот за набљудување на изборите и изборната
постапка на ДИК.
Набљудување на предвременото гласање
На 14-ти октомври беа ангажирани 109 набљудувачи на гласањето на болните и немоќни
лица кои ја следеа работата на 123 избирачки одбори, а 14 набљудувачи го следеа
гласањето во 13 казнено-поправни установи. На 28-ми октомври беа ангажирани 42
набљудувачи на гласањето на болните и немоќни лица кои ја следеа работата на 50
избирачки одбори, а 12 набљудувачи го следеа гласањето во исто толку казнено-поправни
установи.
Набљудување на изборниот ден
За набљудување на гласањето на првиот круг од изборите на 15 октомври МОСТ распореди
2.082 статични набљудувачи, со што беа опфатени 45,7% од вкупниот број на избирачки
места (3.480). Набљудувачите беа статични и беа распоредени на избирачките места во
текот на целиот изборен ден. Покрај статичните набљудувачи, беа распоредени и 100
мобилни тимови составени од 2 набљудувачи (вкупно 200 набљудувачи). Набљудувана
беше и работата на ОИК и ИКГС (81 набљудувач) и ДИК (1 набљудувач).
За гласањето на вториот круг од изборите на 29 октомври МОСТ распореди 932
набљудувачи, со што беа опфатени 46,9% од вкупниот број на избирачки места (1.517)
во кои се спроведе гласање. Покрај статичните набљудувачи, беа распоредени и 45
мобилни тимови составени од 2 набљудувачи (вкупно 90 набљудувачи), а набљудувана
беше и работата на ОИК (35 набљудувачи) и ДИК (1 набљудувач).

Загрепска декларација за домашни набљудувачи (25.12.2017)
Декларација за универзални принципи за непартиско набљудување на изборите од страна на граѓански
организации (25.12.2017)
43
44
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Донатори на проектот и поддршка
Проектот беше спроведен со поддршка од Британска амбасада Скопје, Амбасадата на
Кралството Холандија, Швајцарската агенција за развој и соработка, Националниот фонд
за демократија и УСАИД преку Националниот демократски институт.
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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9. 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:

Изборен систем
 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.

Правна рамка
 Изборниот законик веќе втор пат се менува во текот на изборниот процес (првпат
тоа беше случај на локалните избори во 2013 година). Ваквата практика на
решавање на прашањата поврзани со изборите во текот на изборен процес не е во
согласност со меѓународните стандарди и добри практики за спроведување на
избори. Измените на изборниот законик треба систематски и стратешки да се
планираат, со навремена анализа на сите прашања, со цел истите да се носат
доволно време пред распишувањето на изборите, а при промена на клучните
елементи, како што е составот на Државната изборна комисија, една година пред
изборите.
 Неопходно е да се донесе измена на Изборниот законик и, доколку е потребно, на
останатите закони кои се поврзани со различни аспекти од изборниот процес, со
цел истите да бидат синхронизирани. Текстот на Изборниот законик треба да
претрпи целосна ревизија со цел да се отстранат сите правни празнини и
контрадикторности, како и да се унифицираат различните или непрецизни термини
за одредени аспекти од изборниот процес.
 Во Кривичниот законик да се предвиди дека обидот за извршување на сите дела
против изборите и гласањето е казнив, без разлика на времетраењето на
предвидената казна.
 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 (3.480), а од друга страна утврдува дека избирачко место не се
определува за населено место со помалку од 10 избирачи.

Изборна администрација
 Измената на Изборниот законик поврзана со составот на ДИК повторно внесе забуна
во однос на мандатот на членовите. Имено, Изборниот законик предвидува дека
членовите на ДИК имаат мандат од 5 години, со право на повторен избор, а од друга
страна Собранието треба да го усогласи составот на ДИК во текот на изборниот

26

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017

Финален извештај
процес, најдоцна 30 дена пред денот на изборите. Очигледно е дека постои
конфликт помеѓу овие две одредби, а втората е и неприменлива при одржување на
парламентарни избори, имајќи предвид дека во тој случај Собранието е распуштено
и не може да го усогласи составот на ДИК. Поради овие причини, потребно е
дополнително прецизирање на овие одредби.
 Да продолжи процесот на реформирање на ДИК преку следните механизми:
независност на процесите преку одвојување на одлучувањето од имплементацијата;
практикување на сите надлежности на ДИК кои произлегуваат и се во согласност со
Изборниот законик и останатите закони; и зајакнување на нејзините
институционални и технички капацитети и човечки ресурси, како во поглед на
членовите, така и во однос на стручната служба.
 Сите седници на Државната изборна комисија мора да бидат јавни, како што тоа е
предвидено со Изборниот законик. Дополнително, потребна е измена на Деловникот
на ДИК, со цел набљудувачите на изборите да можат да ги следат и работните
состаноци.
 ДИК да донесе прецизно упатство за начинот на чување и примопредавање на
изборниот материјал по завршувањето на изборите.
 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.
 Да се стандардизира, унифицира и подобри квалитетот на обуките за изборната
администрација.
 Да се допрецизираат одредбите во Изборниот законик со цел присуството на обуките
за изборната администрација, односно на членовите од државната и јавната
администрација и членовите од политичките партии да биде задолжително.
Членовите на политичките партии, според сегашните одредби, не се обврзани да
присуствуваат на овие обуки.
 Кампањите за едукација на гласачите да бидат со зголемен интензитет и траење, и
покрај преку медиумите, да се спроведуваат и во директен контакт со гласачите.
 Да се утврди неспојливост на функцијата член на совет на општина, или на Советот
на град Скопје со функцијата член на изборен орган.
 Потребно е подобрување на софтверот и базата на податоци за избор на членови на
изборните органи.

Евиденција на избирачкото право
 Во периодот што следува да се пристапи кон целосно реформирање на системот на
ажурирање на Избирачкиот список со цел отстранување на долгогодишните
системски проблеми поврзани со водењето на евиденциите за граѓаните од
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институциите кои доставуваат податоци за Избирачкиот список, издавањето на
личните карти, како и имињата на улиците и куќните броеви. Еден од начините да
се направи ова е преку воведување на централизирана база на податоци која би
била водена од независно тело и во која би се прибирале податоците за граѓаните
кои ги поседуваат сите државни институции.

Кандидирање
 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. Имајќи предвид дека скоро на сите избори политичките субјекти
предвреме ја започнуваат својата кампања, како и фактот што во периодот пред
кампањата одржуваат активности кои се во т.н. „сива зона“, тешко е да се утврди
дали истите претставуваат изборна кампања. Поради тоа, алтернативна мерка може
да биде целосно либерализирање на траењето на изборната кампања, односно
истата да започнува со самото распишување на изборите, со целосно почитување и
имплементирање на сите механизми за одвојување на државата од политичките
партии, како и контрола врз трошоците и финансирањето на изборната кампања.
 Да се унифицираат дефинициите за изборна кампања и учесник во изборната
кампања. Според сегашното решение, овие термини се различно дефинирани во
член 2 (Поимникот) и во членовите 69-а и 70. Дополнително, за учесниците во
изборите се користат повеќе поими, како на пример различни варијанти на фразата
„политичка партија, коалиција и независен кандидат“ или терминот „правно лице“
па поради тоа потребно е да се заменат со унифициран термин.
 Да се дополни член 79, став 2 од Изборниот законик со тоа што ќе се предвиди дека
учесникот во изборната кампања е должен да ги отстрани сите промотивни
материјали поставени на јавни места, а не само сметот од плакатите.

Спроведување на гласањето
 Да се допрецизира постапката за спроведување на гласањето во Изборниот законик,
односно проверката дали гласачот е обележан со невидливо мастило да се врши
пред влезот во гласачкото место.
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 Во член 108 од Изборниот законик да се допрецизира дека избирачот го потврдува
својот идентитет со важечки документ за лична идентификација.
 Да се вметне одредба во Изборниот законик со која ќе се забрани читањето на глас
на името и презимето на гласачот кога пристапува кон ИО.
 Да се прецизираат одредбите во однос на тоа кој е надлежен за повикување на
полицијата во гласачкото место.
 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.
 Да се обезбеди заштита на тајноста на гласањето на избирачите од избирачките
места кои не се отвораат и кои своето право на глас го остваруваат во најблиското
избирачко место.

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 различен од бројот
на избирачите што гласале. Сегашната одредба предвидува поништување само во
случај кога бројот на гласачките ливчиња е поголем од бројот на избирачите што
гласале, но јасно е дека и спротивната ситуација укажува на евентуални
неправилности во спроведувањето на гласањето.
 Постапките за одлучување по тужбите за гласањето од страна на Управниот суд да
се одвиваат на јавни седници, онака како што е пропишано со Изборниот законик.
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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 избори45, 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 самоуправа46. 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.

45
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Сл. весник на РМ бр. 46/96
Сл. весник на РМ бр. 49/96

30

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017

Финален извештај
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, 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 2005-та 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.47 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
ВМРО-ДПМНЕ – 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 г48, 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,

47
48

Сл. весник на РМ бр. 55/04
Сл. весник на РМ бр. 40/06
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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.
Шестите локални избори се одржаа во 2013 година, според Изборниот законик од 2006
година. Право на глас имаа 1.743.403 избирачи.
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ освои 56 градоначалнички места, коалицијата на СДСМ – 4,
ДУИ - 14, ДПА - 2, 2 градоначалнички места освоија независни кандидати, а по 1
градоначалник добија Сојуз на Ромите, Српска напредна странка, Демократската партија
на Турците.
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11. ЗА ГРАЃАНСКАТА 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 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 националности, 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 40.000
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 13 изборни процеси на
национално ниво, 4 изборни процеси на локално ниво, како и 4 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 ЕНЕМО49, 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.

European Network of Election Monitoring Organizations (Европска мрежа на организации кои набљудуваат
избори)
49
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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.
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 сите понатамошни работни групи кои ги подготвуваа
измените и дополнувањата на Изборниот законик. Сепак, 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
страницата 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.
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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 – прв круг, 15 октомври 2017
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
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:

ДА
34
12
7

НЕ
2.1%
0.8%
0.4%

1557
1579
1584

ДА
1571
1580
1586
1040

97.9%
99.2%
99.6%
НЕ

98.7%
99.3%
99.7%
65.4%

20
11
5
551

1.3%
0.7%
0.3%
34.6%

551*
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање
Друго
0*
ДА
НЕ
II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?
1568
98.6%
23
1.4%
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа
102
6.4% 1489
93.6%
партиски ознаки или симболи?
II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за
1539
96.7%
52
3.3%
кое се овластени да вршат набљудување?
II. 10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?
34
2.1% 1557
97.9%
III. ПОСТАПКА НА ГЛАСАЊЕ
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило?
233
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот?
16
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило?
24
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?
19
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација?
40
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)?
2271
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?
2220
III.7а. Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што фотографијата во ИС се разликуваше од онаа во документот
30
за идентификација?
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС?
5
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список?
12
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило?
70
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?
29
ДА
НЕ
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање?
1562
98.2%
29
1.8%
III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?
783
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош?
3661
III.14а. Колку слепи гласачи гласаа со помош на шаблон со Брајова азбука?
115
III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?
228

Финален извештај
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
0.0%
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот?
1568
98.6%
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот?
ДА
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?
131
8.2%
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?
3
0.2%
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?
1073
67.4%
IV. ПОСТАПКА НА БРОЕЊЕ
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка)
ДА
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето?
1531
96.2%
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?
1569
98.6%
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката
1526
95.9%
кутија?
IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија?
1580
99.3%
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?
14
0.9%
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите?
1571
98.7%
IV.9 Колку забелешки имаше?
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка)
ДА
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?
1582
99.4%
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?
232
14.6%

38

347
849
1563
31
42
0
0
42
НЕ
100.0%
1.4%
131
НЕ
0
0.0%
1588
99.8%
518
32.6%
1591
23

9876
6176
НЕ
60
22
65

3.8%
1.4%
4.1%

11
1577
20

0.7%
99.1%
1.3%
181
150
6910
НЕ

9
1359

0.6%
85.4%

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2017

Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – втор круг, 29 октомври 2017
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
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:

ДА
8
8
5

НЕ
1.1%
1.1%
0.7%

704
704
707

ДА
708
710
709
537

98.9%
98.9%
99.3%
НЕ

99.4%
99.7%
99.6%
75.4%

4
2
3
175

0.6%
0.3%
0.4%
24.6%

175*
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање
Друго
0*
ДА
НЕ
II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?
709
99.6%
3
0.4%
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа
31
4.4%
681
95.6%
партиски ознаки или симболи?
II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за
691
97.1%
21
2.9%
кое се овластени да вршат набљудување?
II. 10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?
14
2.0%
698
98.0%
III. ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило?
92
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот?
20
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило?
12
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?
5
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација?
8
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)?
417
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?
438
III.7а. Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што фотографијата во ИС се разликуваше од онаа во документот
10
за идентификација?
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС?
0
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список?
3
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило?
16
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?
8
ДА
НЕ
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање?
706
99.2%
6
0.8%
III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?
213
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош?
1476

III.14а. Колку слепи гласачи гласаа со помош на шаблон со Брајова азбука?
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
0.0%
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот?
708
99.4%
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот?
ДА
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?
35
100.0%
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?
4
0.6%
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?
501
70.4%
IV. ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка)
ДА
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето?
702
98.6%
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?
704
98.9%
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката
695
97.6%
кутија?
IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија?
710
99.7%
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?
3
0.4%
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите?
706
99.2%
IV.9 Колку забелешки имаше?
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка)
ДА
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?
708
99.4%
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?
71
10.0%

51
54
68
280
568
7
11
0
0
6
712
4

0
708
211

НЕ
100.0%
0.6%
35
НЕ
0.0%
99.4%
29.6%
4037
2241
НЕ

10
8
17

1.4%
1.1%
2.4%

2
709
6

0.3%
99.6%
0.8%
29
29
3325
НЕ

4
641

0.6%
90.0%

Финален извештај

Домашно набљудување
на локалните избори

Ванчо Мицков 18б
1000 Скопје, Р Македонија
www.most.org.mk
email: most@most.org.mk
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