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вовед во 
ПарлаМентарни 
избори 

вовед во ПарлаМентарни избори 

Седмите парламентарни избори од независноста на Македонија и 

трети по ред предвремени избори за составот на Собранието во низа 

ќе се одржат на 27 април 2014, заедно со вториот круг на петтите 

по ред  претседателски избори.  На 5 март 2014 година последниот 

состав на Собранието на РМ  едногласно со 117 гласа „ЗА“, од 117 

присутни пратеници,  донесе одлука за распуштање на Собранието, 

што е една година и три месеци пред истекот на регуларниот мандат 

на пратениците добиен на последните избори кои се одржаа на 5 

јуни 2011 година. Претседателот на Собранието, Трајко Велјановски, 

следниот ден, на 6 март, во рамките на своите уставни и законски 

надлежности, ги закажа изборите1 за 27 април, што е во согласност 

со законскиот рок, односно изборите мора да се одржат до 60 дена 

од денот на распуштање на Собранието. Гласањето во странство кое 

се одржува во дипломатско-конзуларните претставништва (ДКП) 

ќе се одржи еден ден порано, односно на 26 април. Истиот ден ќе 

гласаат и  болните и немоќните лица во своите домови, лицата кои 

се на издржување  казна затвор или им е одредена мерка притвор 

во казнено-поправните домови, лицата на кои им е определен куќен 

притвор во местата каде што го издржуваат притворот и внатрешно 

раселените лица, кои гласаат во колективните домови или прифатните 

центри. 

Постапката за собирање на потписи пред Државната изборна 

комисија (ДИК) за предлагање на кандидатски листи за пратеници 

во Собранието од група избирачи започна 10 дена по распишување 

на изборите, односно на 16 март и траеше до 25 март. Конечните 

кандидатски листи на сите учесници на изборите, според законскиот 

рок, се доставуваа до ДИК најдоцна до полноќ на 29 март. 

1 Решение за распишување на предвремени парламентарни избори за пратеници во 
Собрание на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија бр. 46, 
од 6 март 2014. Пристапено на http://www.sec.mk/index.php?limitstart=20&lang=mk 
(последна посета: 28 март 2014).
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До крајниот рок свои листи со кандидати доставија вкупно 14 политички 

субјекти.2 Прва партија која ги обелодени носителите на своите 

кандидатски листи во изборните единици на територијата на Македонија 

е најголемата партија на етничките Албанци, Демократската унија за 

интеграција (ДУИ), која е и иницијатор на предвремените парламентарни 

избори. ДУИ, која во последната Влада беше коалиционен партнер, на 

21 март  на прес-конференција3  објави дека ќе кандидира свои листи во 

5 од шесте изборни единици (ИЕ) во државата, односно нема да истакне 

своја листа само во ИЕ 4, која ја опфаќа југоисточна Македонија. Меѓутоа, 

партијата до последниот рок се одлучи и таму да има свои кандидати, 

како и во ИЕ 7 за Европа и Африка, ИЕ 8 за Северна и Јужна Америка 

и ИЕ 9 за Австралија и Азија. Тоа е прв пат4 откако ДУИ учествува на 

парламентарните избори од 2002 година да настапи со своја листа во  

ИЕ 4, регион со доминантно македонско етничко гласачко тело. ДУИ се 

определи за носители на своите кандидатски листи да назначи искусни 

кандидати од врвот на партијата, меѓу кои и лидерот Али Ахмети. 

Втора политичка сила која ја донесе и ја објави одлуката за носителите 

на листите беше коалицијата предводена од најголемата опозициска 

партија - Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).5  На 23 

март на Конгресот на СДСМ  беа утврдени кандидатски листи за сите 

шест ИЕ и изборната програма, кои потоа беа објавени во јавноста. 

До крајот на законскиот рок на 29 март, коалицијата достави листи и 

за трите изборни единици во странство ИЕ 7, ИЕ 8 и ИЕ 9, но и измени 

на листите за првите шест изборни единици.6  

2 Соопштение за поднесени листи на кандидати за пратеници во Собранието на РМ, 
Државна изборна комисија, 30 март 2014 година. Пристапено на http://www.sec.mk/
index.php?lang=mk (последна посета: 31 март 2014).

3 Бедри Реџалари, ДУИ ги утврди листите со кандидати за пратеници, Алсат-М, 21 
март 2014. Пристапено на: http://goo.gl/mlmJ75 (последна посета: 28 март 2014).

4 Далиборка Демјанска, ДУИ со кандидати за пратеници во сите изборни единици, 
Телма, 29 март 2014. Пристапено на http://telma.com.mk/index.php?task=content&c
at=1&rub=15&item=36315 (последна посета: 31 март 2014).

5 Заев: Чесна пратеничка понуда, раководството ќе ја формира идната влада, СДСМ, 
23 март 2014. Пристапено на: http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&arti
cleId=10185 (последна посета: 31 март 2014).

6 Н.К., Летечки измени на листите на СДСМ, Утрински весник, 31 март 2014. 
Пристапено на: http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CE331B3F02BDA7418FF9
7D108DB23802 (последна посета: 1 април 2014).

Коалицијата во последен момент се одлучи да смени 17 имиња  од 

првичните кандидатски листи утврдени на Конгресот, во најголем дел 

поради откажување на самите кандидати. Меѓу повидните членови кои 

се откажаа од кандидатурата беше и Нано Ружин од ЛДП, поранешен 

амбасадор на Македонија во НАТО и претседателски кандидат на 

изборите во 2009, со образложение дека местото го препушта на 

помлади кандидати.  За разлика од ДУИ, СДСМ се определи меѓу 

носителите на изборните листи да ги нема челниците на партијата, 

претседателот Зоран Заев и потпретседателот Радмила Шеќеринска. 

Образложението на СДСМ е дека тоа е нов концепт раководството на 

партијата да не биде носител на изборните листи, туку тоа да бидат 

кандидати кои уживаат углед во заедниците и кои ќе ги застапуваат 

граѓаните во Собранието. Притоа, челниците на партијата ќе бидат 

тие кои, евентуално, ќе го формираат составот на Владата доколку 

партијата на изборите освои мнозинство во Парламентот.

Трета која излезе во јавноста со носителите на кандидатските листи 

е коалицијата ГРОМ,  предводена од партијата Граѓанска алијанса за 

Македонија (ГРОМ). Советот на Централниот одбор на ГРОМ на 28 

март одлучи и веднаш на прес-конференција ги објави носителите на 

листите во сите шест ИЕ во државата.7  

Коалицијата   „За подобра  Македонија“ предводена од владејачката 

партија Внатрешно македонска револуционерна организација – 

Демократска  партија за македонско национално единство (ВМРО-

ДПМНЕ) своите носители во јавноста ги објави на последниот ден од 

законскиот рок, по седницата на Централниот комитет.8  Коалицијата 

на ВМРО-ДПМНЕ очекувано објави кандидатски листи во сите 9 ИЕ, а 

на нив според веќе востановената пракса на партијата од изминатите 

изборни циклуси  носители се членови од највисокото раководство на 

партијата, вклучително и лидерот Никола Груевски.  

7 Коалицијата ГРОМ ја комплетираше пратеничката листа за парламентарните избори 
2014, ГРОМ, 28 март 2014. Пристапено на: http://grom.mk/?p=3962 (последна 
посета: 28 март 2014).

8 ВМРО-ДПМНЕ со листи за апсолутно мнозинство во парламентот, Курир, 29 март 
2014. Пристапено на: http://www.kurir.mk/makedonija/vesti/152782-VMRO-DPMNE-
so-listi-za-apsolutno-mnozinstvo-vo-Parlamentot (последна посета: 31 март 2014).
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Најголемата опозициска партија на Албанците – Демократската 

партија на Албанците (ДПА) поднесе листи на кандидати за 5 изборни 

единици во Македонија, односно нема своја кандидатска листа само 

во четвртата ИЕ. Во странство, ДПА ќе настапи и во ИЕ 7 и ИЕ 8. 

Националната демократска преродба (НДП) свои листи кандидираше 

во ИЕ 1, ИЕ 2, ИЕ 5, ИЕ 6 и ИЕ 7. Коалицијата „Достоинство за 

Македонија“ поднесе кандидатски листи за сите 6 ИЕ во Македонија и 

за 8 ИЕ  во странство. 

За сите 6 ИЕ во државата листи поднесоа и ВМРО Народна партија (ВМРО-

НП), Коалиција за позитивна Македонија предводена од партијата 

Алијанса за позитивна Македонија (АПМ) и Социјалдемократска 

партија на Македонија (СДПМ). Политичката партија Народно движење 

за Македонија (НДМ) кандидатски листи има во пет ИЕ и тоа во ИЕ 1, 

ИЕ 2, ИЕ 3, ИЕ 4 и ИЕ 5, Партијата за европска иднина (ПЕИ) во четири 

изборни единици во државата, ИЕ 1, ИЕ 2, ИЕ 5 и ИЕ 6. Партијата за 

економски промени 21 (ПЕП 21) има листи за ИЕ1 и ИЕ 2, а Партијата 

за демократски просперитет (ПДП) – достави своја кандидатска листа 

само за шестата изборна единица.

  

Во периодот пред распишувањето на претседателските избори9 во 

јавноста се шпекулираше за можноста за истовремено одржување 

и на предвремени парламентарни избори.10 Меѓутоа, до нивното 

конкретно распишување дојде по иницијатива на ДУИ како резултат 

на неуспехот на партијата да добие поддршка од македонскиот 

политички блок за идејата „консензуален претседателски кандидат“. 

Лидерот на партијата, Али Ахмети, претходно, во декември, излезе со 

9 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–Скопје, 
стр. 9-12. Пристапено на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 28 март 2014).

10 Мирјана Спасовска, Парламентарните избори сè поизвесни, Радио Слободна Европа, 
програма на македонски јазик, 27 февруари 2014. Пристапено на http://www.mak-
denes.org/content/article/25279023.html (последна посета: 24 март 2014).

став дека не го поддржува актуелниот претседател Ѓорге Иванов,11 

бидејќи недоволно ги застапувал етничките Албанци во Македонија. 

Партијата потоа настапи со ставот дека нема да промовира свој 

претседателски кандидат и се залагаше за т.н. „консензуален 

претседател“, односно претседател прифатлив за сите етнички 

заедници во Македонија, кој „ќе ги претстави сите граѓани во 

Македонија“.  На овој начин, ДУИ во предизборниот период одби да 

даде поддршка за некој од номинираните претседателски кандидати, 

вклучително и за кандидатот на коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ, 

Ѓорге Иванов. Откако двата коалициски партнера, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, 

не успеаја да изнајдат заедничко решение во поглед на предлогот 

за „консензуален претседател“ и откако стана сè поизвесно дека 

ВМРО-ДПМНЕ ќе го поддржи Иванов за втор претседателски мандат, 

пратеничката група на ДУИ на 1 март формално  поднесе иницијатива 

до Собранието за негово распуштање и распишување предвремени 

парламентарни избори. На истиот ден, на партиската конвенција за 

избор на претседателски кандидат, премиерот и претседател на ВМРО-

ДПМНЕ, Никола Груевски, пред делегатите, членството и јавноста 

соопшти дека ВМРО-ДПМНЕ го прифаќа предлогот на ДУИ и дека со  

тоа во Македонија ќе се одржат предвремени парламентарни избори.  

СДСМ ја прифати иницијативата за распуштање на Парламентот12 со 

образложение дека тоа е можност граѓаните на изборите да ги казнат 

политиките на власта, со кои, како што тврдат опозиционерите, е 

уназадена државата. 

За овие избори е карактеристично што на нив ќе се случи и првиот 

изборен настап на две нови партии. Првата е ГРОМ на чие чело е Стевче 

Јакимовски, актуелен градоначалник на општина Карпош. Непосредно 

пред локалните избори во 2013 Јакимовски беше градоначалник 

на Карпош и претседател на градската организација на СДСМ во 

11 Зорана Гаџовска Спасовска, Ахмети – Бомбардирања во коалицијата нема да 
има, Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, 22 декември 2013. 
Пристапено на: http://www.makdenes.org/content/article/25208426.html (последна 
посета: 31 март 2014).

12 „Собранието се распушти“, Глас на Америка, програма на македонски јазик, 5 март 
2014, http://mk.voanews.com/content/parliament-dissolved-voted-for-early-parlia-
mentary-elections/1864874.html.
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Скопје. Тој во февруари 2013 беше исклучен13 од СДСМ поради тоа 

што не ја испочитува одлуката на партијата за бојкот на локалните 

избори и во последен момент до ДИК ја достави својата кандидатура за 

градоначалник на општина Карпош преку партијата Српска напредна 

странка на Македонија (СНСМ). Јакимовски, кој инаку е поранешен 

министер за економија и за труд и социјална политика во Владата на 

Бранко Црвенковски по парламентарните избори во 2002 година, без 

поддршка од голема политичка партија успеа на локалните избори во 

2013 година да ги победи кандидатите и на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ 

и повторно да биде избран за градоначалник. Набрзо по изборите на 

општинско ниво влезе во коалиција со советничката група на ВМРО-

ДПМНЕ, а еден месец подоцна, на 29 септември 2013, ја формираше 

партијата ГРОМ.14 Новата партија за ден и половина од почнувањето на 

рокот за собирање потписи за кандидатура за претседателските избори 

успеа да собере 10 илјади потписи15 и да го кандидира професор Зоран 

Поповски како еден од четворицата кандидати кои ќе се тркаат на 

претседателските избори. 

Втората партија  е  АПМ предводена од Владо Бучковски, универзитетски 

професор и поранешен премиер и претседател на СДСМ, од поранешниот 

главен уредник и сопственик на бизнис неделникот „Капитал“, Љупчо 

Зиков, и од бизнисменот Минчо Јорданов. АПМ започна како граѓанско 

движење во мај 2013 и дури во март 2014 година се регистрираше како 

политичка партија. Претседател на партијата е Зиков, но главниот 

политички импулс на изборите се очекува од Бучковски16 поради 

неговото политичко искуство. Тој во Владата на СДСМ на чело со Бранко 

13 СДСМ го исклучи Стевчо Јакимовски од партијата, 24 Вести, 17 февруари 2013. 
Пристапено на: http://24vesti.mk/sdsm-go-iskluchi-stevcho-jakimovski-od-partijata 
(последна посета: 31 март 2014).

14 Стевче Јакимовски: ГРОМ не се формира да биде опозиција, туку да биде власт, 
Република, 29 мај 2013. Пристапено на: http://republika.mk/?p=74417 (последна 
посета: 31 март 2014).

15 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–Скопје, 
стр. 10. Пристапено на:  http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 28 март 2014).

16 Владо Бучковски нов лидер на СДСМ и премиер, Утрински весник, 27 ноември 
2004. Пристапено на:  http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1638&stID=26160&pR=2 
(последна посета: 31 март 2014).

Црвенковски во 2002 беше министер за одбрана. Откако Црвенковски во 

2004  се кандидираше и победи на вонредните претседателски избори17 

на премиерското место во Владата дојде Хари Костов, дотогашен министер 

за внатрешни работи. По само 5 месеци Костов поднесе оставка, а на 

Конгресот на СДСМ во декември 2004 за премиер и лидер на партијата 

беше изгласан Бучковски.18  Тој ги предводеше социјалдемократите на 

парламентарните избори во 2006 кога ВМРО-ДПМНЕ ја презеде власта. 

На партиска конвенција по изборите во октомври 2006 на Бучковски му 

беше изгласана недоверба,19 по што тој го напушти лидерското место во 

партијата. Поради јавно несогласување со политиката на партијата, во 

декември 2012 Бучковски е исклучен од СДСМ.20   

Подготовки за ПредвреМените ПарлаМентарни 
избори 

На 7 март ДИК го донесе Роковникот за извршување на изборните 

дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници 

за Собранието.21 ДИК во континуитет ги надополнува Општинските 

17 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–Скопје, 
стр. 28. Пристапено на:  http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 30 март 2014).

18 Владо Бучковски на 9 декември 2008 под обвинение за злоупотреба на службената 
положба со која за 3  милиони евра е оштетен буџетот на Министерството за 
одбрана додека тој бил министер во 2001 година во случајот „Тенковски делови“ 
од првостепениот суд е осуден на 3,5 години затвор. Апелациониот суд ја 
поништи пресудата во 2009 и го врати случајот на повторно судење. На 1 јули 
2013 првостепениот суд повторно го осуди Бучковски на 3 години затвор. Во тек е 
постапка на повторно обжалување на пресудата пред Апелациониот суд.

19 СДСМ се подготвува за избор на нов лидер, Дојче Веле, програ-
ма на македонски јазик, 10 октомври 2006. Пристапено на: http://www.
dw.de/%D1%81%D0%B4%D1%81%D0%BC-%D1%81%D0%B5-%D0%BF
%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B
2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1-
%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D1%80/a-2535543 (последна посета: 31 март 2014).

20 Бучковски и Бузлевски исклучени од СДСМ, Телма, 15 декември 2012. Пристапено 
на: http://www.telma.com.mk/index.php?task=content&cat=1&rub=15&item=22543 
(последна посета: 31 март 2014).

21 Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени 
избори за пратеници за Собранието на Република Македонија, Државна изборна 
комисија, 7 март 2014. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/izbori2014/parlamen-
tarni/rokovnik.pdf (последна посета: 31 март 2014).
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изборни комисии (ОИК) со членови на местата на оние на кои им 

престанал мандатот или имало барања за разрешувања. Во Роковникот 

се напоменува дека околу парламентарните избори ДИК и Општинските 

изборни комисии (ОИК) ќе ги преземат само оние активности кои се 

однесуваат на дополнување на Избирачките одбори (ИО) со предлози 

од политичките партии и тоа до 26 март.  Избирачките одбори во ДКП  

ДИК ги формира најдоцна до 27 март. 

Согласно со Изборниот законик, 10 дена по распишување на изборите 

на 16 март ДИК го стави Избирачкиот список на јавен увид на 

интернет-страницата http://izbirackispisok.gov.mk,  во подрачните 

одделенија и месни канцеларии и во ДКП.  Увидот во списокот траеше 

до 30 март. Во рок од 5 дена по завршувањето на увидот, до 4 април, 

ДИК го доставува Избирачкиот список до политичките партии, кои 

потоа во рок од 5 дена, до 9 април, евентуално доставуваат барања 

за запишување, дополнување или бришење на податоци. Комисијата 

по барањата одлучува во рок од 3 дена. 

Македонските државјани кои се на привремен престој или работа во 

странство, за да можат да гласаат на изборите од 6 март, а најдоцна 

до 30 март преку ДКП требаше да испратат своерачно потпишана 

Пријава за гласање или електронска пријава директно до ДИК. 

 

Според законски утврдените рокови и според Роковникот на ДИК 

за спроведување на предвремените парламентарни избори 2014, 

изборната кампања за овие избори ќе трае од 5 април  до 25 април 

2014 година. Поради изборниот молк и гласањето за првиот круг од 

претседателските избори, на 12 и 13 април, изборната кампања за 

парламентарните избори ќе биде сопрена. 

Според Роковникот, финансиските извештаи на организаторите 

на изборната кампања до ДИК, Државниот завод за ревизија (ДЗР) 

и Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) се 

доставуваат во следниве рокови:

•	 на 14 април за приходите и расходите во првите 11 дена кампања;

•	 на 26 април за приходите и расходите во втората половина од 

кампањата;

•	 финалните финансиски извештаи се доставуваат веднаш, а 

најдоцна до 20 мај,  односно 25 дена од завршувањето на 

изборната кампања; 

•	 Државниот завод за ревизија (ДЗР) најдоцна до 14 јули спроведува 

ревизија на вкупните финансиски извештаи од кампањите.

Од 4 март, пак, започна периодот предвиден со член 8-а од Изборниот 

законик во кој не може да се исплаќаат субвенции кои не се редовни 

месечни исплати, ниту да се одржуваат јавни настани по повод 

започнување на изградба или пуштање во употреба на објект или 

инфраструктура финансирана со средства од Буџетот, јавните 

фондови, како и средствата на јавните претпријатија со државен 

капитал. Согласно со Роковникот, во периодот од 6 март до 22 април 

2014, односно најдоцна 5 дена пред одржувањето на изборите можат 

да се достават барањата за набљудување на изборите од домашни и 

странски набљудувачи. 

Последни ПроМени на изборното законодавство22 

На средба меѓу Владата и претставниците на политичките партии, 

која се одржа на 15 јануари 2014 година, беше постигнат договор 

за измени23 на Изборниот законик со кои ќе се усвојат забелешките 

од набљудувачките извештаи ОБСЕ/ОДИХР24 и на опозицијата. На 

22 За повеќе информации околу последните промени на изборното законодавство 
види: Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–Скопје, 
стр. 15 - 23. Пристапено на:  http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 31 март 2014).

23 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик, Службен весник на 
Република Македонија 14/2014. Пристапено на http://www.pravo.org.mk/document-
Detail.php?id=665 (последна посета: 15 февруари 2014).

24 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република 
Македонија, Локални избори 24 март и 7 април 2013, Конечен извештај, Варшава 9 
јули 2013. Пристапено на: http://www.osce.org/mk/odihr/elections/103832 (последна 
посета: 15 февруари 2014).
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23 јануари 2014 година измените на Изборниот законик беа усвоени 

по скратена постапка со поддршка на сите политички партии, со 

исклучок на ДПА. Измените се однесуваа на сите клучни забелешки 

на нормативната рамка за изборите, со исклучок на изборниот систем 

за гласање и распределба на мандатите во изборните единици во 

странство. Политичките партии не постигнаа согласност по ова 

прашање и за истото беше договорено да се решава пред наредните 

парламентарни избори. 

Измените и дополнувањата на Изборниот законик се однесуваат на 

следниве суштински аспекти на изборниот процес: 

•	 Одвојување на државата од партијата, во поглед на ограничување 

во располагањето со буџетските средства во време на изборен 

процес;

•	 Во однос на приговорите, ДИК да одлучува само врз основа на 

увид во изборниот материјал и други докази;   

•	 Измени кај органите на изборната администрација околу роковите 

за извештаите, составот на Избирачките одбори, роковите за 

кандидатските листи;

•	 Роковите околу постапувањето на ДИК по приговорите;

•	 Измени во Избирачкиот список (ИС) кои се однесуваат на 

посебни изводи за гласање во ДКП, доставување на податоци 

од Министерството за внатрешни работи и надлежните судови 

за евиденцијата во ИС, времетраење на увидот и можност за 

барање на измени во ИС; 

•	 Измени кај процедурата за кандидирање и роковите за 

поднесување на кандидатски листи;

•	 Медиумското претставување, во поглед на овозможување 

на еднакви услови за пристап до сите облици на медиумско 

претставување, избегнување на привилегираност на некој 

политички субјект, прецизирање на можноста за учество на 

новинари, уредници, водители и презентери во изборните 

кампањи, задолжително снимање на програмите од страна 

на јавниот радиодифузен сервис и приватните трговски 

радиодифузери, услови и ценовници за политичко рекламирање; 

•	 Измени во делот на финансирањето на изборната кампања во 

однос на ограничување на висината на донациите и воведување 

на електронски систем за проверка на личниот идентитет на 

гласачите;

•	 Ограничување на големината на избирачкото место. 

Единствена забелешка на ОБСЕ/ОДИХР која партиите не ја разгледуваа 

е измената на начинот на гласањето во странство. Препораката од  

предвремените парламентарни избори во 2011 година е дека треба 

да се ревидира постојниот систем на распределба на мандатите во 

изборните единици надвор од земјата, за да обезбедат сигурност дека 

потребните гласови од дијаспората за избор на пратеници во Собранието 

нема значително да го потценуваат еднаквото избирачко право, што е 

гарантирано со Устав и со Изборниот законик. При договарањето на 

последните измени на Изборниот законик во јануари, претставниците 

на партиите25 од власта и опозицијата  одлучија околу оваа забелешка 

да се разговара пред првите парламентарни избори. Меѓутоа, откако 

изборите беа закажани оваа точка не беше дискутирана меѓу партиите, 

така што тројцата пратеници од ИЕ 7, ИЕ 8 и ИЕ 9 повторно ќе бидат 

бирани според истиот модел како и во 2011 година.  

25 Ж.А. Изгласани измените на Изборниот законик, Дојче Веле, програма 
на македонски јазик, 21 јануари 2014. Пристапено на: http://www.dw.d
e/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D-
0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%-
BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/a-17383099 (последна посета: 31 март 2014).
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историјат на 
ПарлаМентарните 
избори во Македонија 
(1990 - 2011)

ПарлаМентарни избори 1990 година

По воведувањето на политичкиот плурализам со уставните измени 

од 1989 година, со што беше овозможено формирањето политички 

партии, во 1990 година македонските гласачи прв пат имаа можност 

да гласаат на повеќепартиски избори,261во тогашна Социјалистичка 

Република Македонија (СРМ). Тоа воедно беа и првите слободни 

повеќепартиски избори кои во текот на истата година се одржаа 

во сите шест Републики на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија (СФРЈ). Изборите се организираа во атмосфера во која веќе 

се наѕираше почетокот на распадот на Федерацијата, што на изборите 

во повеќето Републики резултираше со победа на новоформираните 

национални партии над партиите кои произлегоа од републичките 

ограноци на Комунистичката партија на Југославија. Изборите во 

Македонија се одржаа според мнозинскиот изборен систем во два круга 

гласање, при што територијата на Републиката беше поделена во 120 

изборни единици. На првите избори учествуваа 18 политички партии 

и 43 независни кандидати. Партиите во некои од изборните единици 

настапија поединечно, но во други формираа меѓусебни коалиции, 

при што кандидираа заеднички кандидати. Во првиот круг, кој се 

одржа на 11 ноември, најмногу гласови освои дотогаш единствената 

и владејачка партија, Сојузот на комунисти на Македонија – Партија 

за демократска преобразба (СКМ-ПДП). Меѓутоа, на 25 ноември, 

во вториот круг, најмногу гласови доби Внатрешната македонска 

револуционерна организација – Демократска партија за македонско 

национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), основана истата година. 

Во изборните единици во кои настапија поединечно, по вториот 

круг партиите освоија: ВМРО-ДПМНЕ вкупно 38 мандати, СКМ-ПДП 

– 31, Партијата за демократски просперитет (ПДП) – 17, Сојузот 

на реформски сили на Македонија (СРСМ) – 11,  Социјалистичката 

партија на Македонија (СПМ) – 4, Странката на Југословените – 2, 

26  Републичка (Државна) изборна комисија. Парламентарни избори на 11 и 25 ноември 
1990. Билтен бр. 20.   Конечни резултати од изборите за пратеници за Собранието 
на СР Македонија. Пристапено на:  http://www.sec.mk/arhiva/1990_parlamentarni/
konecni_rezultati_1990.pdf (последна посета: 24 март 2014). 
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Народната демократска партија (НДП) – 1 мандат, а во Парламентот 

влегоа и тројца независни пратеници. Партиите кои како коалиции 

настапија со заеднички кандидати во некои од изборните единици 

дополнително освоија: коалицијата ПДП/НДП – 5 мандати, потоа 

СРСМ/Млада демократско-прогресивна странка (МДПС) – 6 пратеници, 

коалицијата СПМ/СРСМ/МДПС – 1 и коалицијата Партија за целосна 

еманципација на Ромите (ПЦЕР)/СПМ 1 мандат. 

Од вкупно регистрирани 1 339 021 гласачи, во првиот круг излегоа 

84,8 а во вториот 76,8 отсто. Главна тема на изборите беше статусот 

на СР Македонија во југословенската Федерација и прашањето дали 

треба да се продолжи по пат на поголема самостојност. Мандати во 

новото еднодомно Собрание освоија девет партии и три независни 

пратеници. Републичката изборна комисија27 (РИК) се изјаснила 

дека на изборите освен недоразбирања од процедурален карактер, 

немало драстични ексцеси. Поради констатирани неправилности биле 

поништени изборите во 176 избирачки места од 33 изборни единици 

во 14 општини.

Поради релативно изедначениот однос на силите во Собранието 

настанаа потешкотии околу формирањето на Владата, па така на 

крајот се пристапи кон формирање на техничка влада.  Мандатот за 

состав на Владата го доби членот на Македонската академија на науки 

и уметности (МАНУ), Никола Кљусев, кој за министерските места 

предложи експерти. Во нејзиниот состав283влегоа универзитетски 

професори и интелектуалци, а пратениците ја изгласаа на 20 март 

1991 година.  

Во нејзиниот мандат од поважните акти беше донесен Уставот, беше 

организиран референдумот за независност и беше оформена Армијата 

на Република Македонија (АРМ). Поради несогласувања кои избија 

27 На интернет-страницата на Државната изборна комисија не се достапни документите 
за одржувањето на изборите во 1990 година.

28 Одлука за избор на Владата на Социјалистичка Република Македонија, Службен 
весник на Република Македонија, бр. 12 од 22 март 1991. Пристапено на: http://
www.slvesnik.com.mk/Issues/ACD37FD3850E45519F33B7E0F3267A30.pdf . (последна 
посета: 22 март 2014).

меѓу партиите, веќе во август 1992 година во Парламентот на оваа 

Влада ѝ беше изгласана недоверба. Потоа, претседателот Киро 

Глигоров мандатот за формирање на нова влада прво му го додели 

на Љубчо Георгиевски, лидер на ВМРО-ДПМНЕ, партија со најмногу 

пратеници во Собранието, но тој го врати. Глигоров потоа мандатот 

го понуди на Петар Гошев од редовите на СКМ-ПДП, но и тој го одби. 

Потоа претседателот можноста да формира влада му ја даде на 

Бранко Црвенковски, лидер на СКМ-ПДП. Тој го прифати мандатот 

и ја формираше втората Влада,294која овој пат беше политичка за 

разлика од првата експертска. ВМРО-ДПМНЕ тогаш тврдеше дека е 

направена неправда, бидејќи мандатот по одбивањето на Гошев од 

СКМ-ПДП требало  повторно да се врати кај ВМРО-ДПМНЕ, наместо 

два пати по ред да се нуди на СКМ-ПДП. За формирањето на Владата 

Црвенковски влезе во коалиција со партијата на етничките Албанци, 

ПДП, што потоа стана непишано правило, во секоја влада покрај 

најголемата македонска партија да учествува и партија која ги 

претставува албанските гласачи. 

Претходно, на 8 септември 1991, се одржа референдумот305за 

независност на Македонија од СФРЈ, на кој се изјаснија 75,74 

проценти од граѓаните со право на глас. Од нив на референдумското 

прашање „Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, со 

право да стапи во иден сојуз на суверените држави на Југославија“, 

95,26 проценти од граѓаните заокружија „За“. Изјаснувањето го 

бојкотираа316мнозинството од гласачите Албанци.

29  Одлука за избор на Владата на Република Македонија, Службен весник на Република 
Македонија, бр. 53 од 7 септември 1992. Пристапено на: http://www.slvesnik.com.
mk/Issues/29E222F36D1D4E4A8C218FAEFF2413CE.pdf (последна посета: 22 март 
2014). 

30 Републичка (Државна) изборна комисија. Референдум на 8 септември 1991 година. 
Извештај за спроведувањето и резултатот на референдумот, 20 септември 1991. 
Пристапено на: http://www.sec.mk/arhiva/1990_Referendum/Izvestaj_za_sproveden_
referendum_1990.pdf (последна посета: 22 март 2014).

31 Андов: Референдумот нè спаси од војна,  Република, 7 септември 2012 година. 
Пристапено на: http://republika.mk/?p=9486 (последна посета: 24 март 2014).
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ПарлаМентарни избори 1994 година 

Првите парламентарни избори по осамостојувањето на Македонија 

се одржаа во 1994 година, истовремено со првите непосредни 

избори за претседател на државата. На изборите свои кандидати 

предложија 38 политички партии и се пријавија 283 независни 

кандидати. Победи коалицијата „Сојуз за Македонија“, предводена 

од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), партија 

наследник на СКМ-ПДП. Имено, партијата го смени името на Конгресот 

во април 1991 година, заедно со идеологијата која од комунистичка 

се трансформираше во социјалдемократска. 

На изборите,327 кои се одвиваа според мнозинскиот изборен модел, од 

вкупно 1 360 729 регистрирани гласачи во првиот круг, кој се одржа на 

16 октомври, излегоа 77,8 отсто, а одѕивот во вториот, кој се одржа на 

30 октомври, беше 57,5 проценти. Значително намалената излезност 

во вториот круг се должи на тоа што опозициските  ВМРО-ДПМНЕ 

и Демократската партија одлучија да го бојкотираат гласањето.338  

Тие тврдеа дека во првиот круг имало сериозно нарушување на 

изборниот процес, дека се случил изборен фалсификат и пропусти 

во организирањето на изборите, особено околу избирачките списоци.  

Според резултатите од првиот круг, коалицијата „Сојуз за Македонија“, 

во која учествуваа СДСМ и СПМ, имаше значителна предност пред 

водечките опозициски партии, ВМРО ДПМНЕ и Демократската партија 

(ДП). Сојузот за Македонија освои 32,6 проценти од гласовите, ВМРО 

ДПМНЕ – 14,3, а ДП – 11,0.

32 Државна изборна комисија. Парламентарни избори 16 и 30 октомври 1994. Извештај 
за спроведените избори за пратеници во Собранието во Република Македонија 
во 1994 година. Скопје, 8 ноември 1994. Пристапено на: http://www.sec.mk/arhi-
va/1994_parlamentarni/izvestaj_parlamentarni_1994.pdf (последна посета: 22 март 
2014).

33 д-р Цане Мојановски, Летопис на македонската демократија, страница 43, Скопје, 
2000 година. Пристапено на:  http://www.fb.uklo.edu.mk/knigi/Cane%20T.%20Moja-
noski%20Letopis%20na%20makedonskata%20demokratija.pdf (последна посета: 24 
март 2014).

Поради бојкотот на опозицијата, партиите од Сојузот за Македонија 

во вториот круг успеаја да добијат многу поголем број на пратеници. 

СДСМ тогаш освои вкупно 60 пратенички места, ЛП 29, ПДП 11, СПМ 

9, Партијата за демократски просперитет на Албанците (ПДПА) 4, НДП 

2. По 1 пратеник добија партиите Демократска партија на Македонија 

(ДПМ), Демократска партија на Турците (ДПТ), Демократски сојуз 

на Албанците - Либерална партија, Социјалдемократска партија на 

Македонија (СДПМ) и ПЦЕР. 

Вториот круг на овие избори беше следен од набљудувачи 

на Меѓународниот републикански институт (ИРИ).349Притоа 

набљудувачите не забележаа сериозни проблеми во изборниот процес 

кои би можеле да ја доведат во прашање легитимноста на изборите. 

Тие, сепак, подвлекоа дека и покрај генералната констатација 

дека изборите се добро организирани, на многу места избирачките 

списоци не биле ажурирани и дека од страна на избирачките 

комисии на различни гласачки места на гласачите им биле барани 

различни документи за идентификација, со што се создавала забуна. 

Набљудувачите забележале и поплаки од гласачи дека поради бавност 

на државните органи не ги добиле потребните документи, со што се 

оневозможени да го остварат правото на глас. По изборите Владата 

повторно ја формира Бранко Црвенковски и во неа освен министри на 

СДСМ, места добиваат и СПМ, ПДП и ЛП.  

ПарлаМентарни избори 1998 година 

Следните избори за законодавниот дом се одржаа во 1998 година според  

изменет изборен модел. Наместо со гласање според мнозинскиот 

модел во два круга, изборите се одржаа според мешовит/комбиниран 

34 Според: Меѓународен републикански институт (IRI), Мисија за набљудување на 
избори во Македонија. Парламентарни избори на 18 октомври и 30 октомви 1994. 
Конечен извештај од набљудувањето на вториот круг на изборите. Пристапено на: 
http://www.iri.org/sites/default/files/Macedonia’s%201994%20Parliamentary%20Elec-
tions.pdf (последна посета: 24 март 2014).
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парламентарен изборен систем,3510исто така, со гласање во два круга. 

Со измените, од 120 мандати, 85 се распределуваа во едномандатни 

изборни единици за кои се гласаше на 18 октомври, а останатите 35 

мандати преку пропорционалниот Донтов систем, при што целата 

држава беше една изборна единица, за кои гласањето се одржа на 

1 ноември. За пропорционалните листи беше воведен изборен праг 

од 5 проценти. Од вкупно 1 572 976 регистрирани гласачи за овие 

избори на гласањето за мнозинските листи излегоа 72,9 проценти. 

Одѕивот3611за пропорционалната листа во вториот круг беше 69,4 

отсто. За мнозинските листи со свои кандидати излегоа 22 политички 

партии, 4 коалиции и 7 независни кандидати. На пропорционалните 

листи, пак, се натпреваруваа 12 партии, 4 коалиции и една група 

избирачи. 

На овие избори дојде до смена на власта, при што победник3712беше 

ВМРО-ДПМНЕ, која освои 49 пратенички места, а на второ место 

беше СДСМ со 27 мандати. ПДП доби 14 пратеници, Демократската 

алтернатива (ДА) 13, Демократската партија на Албанците (ДПА) 11, 

Либерално-демократската партија (ЛДП) 4, а СПМ и Сојузот на Ромите 

на Македонија (СРМ) по 1 место во Парламентот. По изборите, лидерот 

на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски, формираше коалициска влада 

заедно со ДА и ДПА. 

Овие избори се првите во Македонија кои беа набљудувани од 

мисијата на ОБСЕ/ОДИХР, чии претставници пристигнаа на покана на 

македонското Министерство за надворешни работи. 

35 Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Службен 
весник на Република Македонија, бр. 24 од 28 мај 1998. Пристапено на: http://
www.slvesnik.com.mk/Issues/EF6EE403BB7A4C52B969183A4F04CA8A.pdf (последна 
посета: 26 март 2014) http://www.sec.mk/arhiva/1998_parlamentarni/html/zakon_za_
izbor_na_pratenici_vo_sobranieto_na_rm.htm#6.

36 д-р Цане Мојановски, Летопис на македонската демократија., страница 67, Скопје 
2000 година. Податоци за излезноста на гласачите во двата круга на парламентарните 
избори во 1998. Пристапено на: http://www.fb.uklo.edu.mk/knigi/Cane%20T.%20Mo-
janoski%20Letopis%20na%20makedonskata%20demokratija.pdf . (последна посета: 
26 март 2014) . На веб-сајтот на Државната изборна комисија во архивата не се 
достапни податоците за излезноста во 1998 година.  

37 Собрание на РМ, Резултати од изборот на пратеници за Собранието на Република 
Македонија од парламентарни избори 1998. Пристапено на: http://www.sobranie.mk
/?ItemID=9402373424ED504883EE17FED5E72EB4 (последна посета: 26 март 2014).

Генерална забелешка во извештајот3813од мониторингот е дека на овој 

изборен процес има значителни подобрувања во однос на минатите 

поради измените во изборната легислатива, коректната предизборна 

кампања со мал број на изолирани случаи на насилство. Главните 

забелешки се однесуваат на повеќе забележани случаи на групно и 

семејно гласање и бавноста на изборните органи при обработка на 

податоците од гласањето. 

ПарлаМентарни избори 2002 година 

На 15 септември 2002 година парламентарните избори се 

одржаа во затегната атмосфера, по 2001 година, во која се случи 

вооружениот конфликт меѓу безбедносните сили и припадниците на 

Ослободителната народна армија (ОНА), кој заврши со потпишување 

на Охридскиот рамковен договор.3914Карактеристично за овој циклус е 

што на политичката сцена во албанскиот политички блок се јави нов 

субјект, партијата Демократска унија за интеграција (ДУИ), формирана 

од страна на раководството на ОНА. Изборите се одржаа според 

пропорционалниот изборен модел,4015во шест изборни единици, а на 

кандидатските листи имаше претставници на 53 партии. Од вкупно 

1 664 296 регистрирани гласачи излегоа 73,4 проценти, повторно 

дојде до промена на власта. Мнозинството го освои коалицијата „За 

Македонија заедно“ предводена од СДСМ. Коалицијата освои 60 

мандати, од кои СДСМ доби 43, (ЛДП) 12, ДПТ 2 и по 1 пратеник за 

Обединетата партија на Ромите на Македонија (ОПРМ), Демократската 

лига на Бошњаците (ДЛГ) и Демократската партија на Србите (ДПС). 

38 Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република 
Македонија, парламентарни избори 18 октомври и 1 ноември 1998, Конечен извештај. 
Пристапено на: http://www.osce.org/odihr/elections/fyrom/15887?download=true 
(последна посета: 23 март 2014).

39 Охридски рамковен договор, Секретаријат за спроведување на Охридскиот договор. 
Пристапено на: http://siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_mk.pdf (последна 
посета: 25 март 2014).

40 Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, член 96, 
Утврдување на резултатите од гласањето во изборните единици за парламентарните 
избори во 2002. Пристапено на: http://www.sec.mk/arhiva/2002_parlamentarni/za-
konski%20regulativi/zakonski%20regulativi.html (последна посета: 26 март 2014).
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Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ - ЛП освои вкупно 33 мандати. Од нив, 27 

за ВМРО-ДПМНЕ, 5 за ЛП и едно за Партијата за движење на Турците 

во Македонија (ПДТМ). 

Од политичките партии на Албанците во Македонија најмногу места 

во Собранието освои новоформираната ДУИ, односно 16 мандати. ДПА 

доби 7, ПДП 2, а НДП и СПМ по 1 мандат.  

Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР4116изрази загриженост за 

периодот на кампањата која им претходеше на овие избори, поради 

повеќе случаи на насилство, закани и селективна примена на 

законските процедури кон одредени кандидати. За самиот изборен 

процес беше оценето дека се одвивал добро. 

Мандатар на новата Влада, по 4 години пауза, повторно беше лидерот 

на СДСМ, Бранко Црвенковски, а во неа влегоа и ЛДП и ДУИ. Значајно 

за оваа Влада е што со неа ДУИ и нејзиниот лидер, Али Ахмети, за 

прв пат влегуваат во Владата, што не беше особено топло прифатено 

од јавноста во Македонија, која во припадниците на оваа партија 

гледаше како на иницијатори на вооружените судири една година 

претходно.

ПарлаМентарни избори 2006 година 

На овие избори, кои се одржаа на 5 јуни 2006, е забележан најмал 

одѕив,4217од вкупно 1 741 449 запишани гласачи излегоа само 56 

проценти, но партиите повторно ги сменија улогите. Владејачката 

СДСМ стана опозиција, а дотогашната опозиција ВМРО-ДПМНЕ го освои 

41 Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република 
Македонија, парламентарни избори 15 септември 2002, конечен извештај. Варшава, 
20 ноември 2002 година. Пристапено на: http://www.osce.org/mk/odihr/elections/
fyrom/15961?download=true (последна посета: 24 март 2014).

42 Собрание на Република Македонија, Изборни резултати од парламентарни избори 
2006. Конечни збирни резултати од гласањето. Извештајот е изготвен од Државната 
изборна комисија, 25 јуни 2006. Пристапено на: http://sobranie.mk/WBStorage/Files/
Rezultati-2006-5.pdf (последна посета: 25 март 2014).

мнозинството во Парламентот. На изборите кои, како и претходните, 

се одржаа според пропорционалниот изборен модел во шест изборни 

единици, за учество беа  пријавени 33 кандидатски листи, од кои 31 

на политички партии и коалиции и 2 од група избирачи. Коалицијата 

„За подобра Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, освои 45 

пратенички мандати. Од нив, 38 ѝ припаднаа на ВМРО-ДПМНЕ. Втора 

според гласовите беше „За Македонија заедно“, предводена од 

СДСМ со 32 мандати. Од нив, СДСМ доби 23 пратеници. Трета беше 

коалицијата ДУИ-ПДП, која освои 17 мандати. На ДУИ ѝ припаднаа 

14 од овие места. ДПА освои 11 мандати, Новата социјалдемократска 

партија (НСДП) 7, ВМРО-Народна партија (ВМРО-НП) 6, Демократската 

обнова на Македонија (ДОМ) 1 и Партијата за европска иднина (ПЕИ) 

1 мандат.

Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР4318 заклучи дека изборите биле 

одржани во голема мера во согласност со заложбите за демократски 

избори. На денот на гласање, сепак, се забележани одреден број на 

неправилности, а во првата половина на предизборната кампања 

имало случаи на насилство и заплашување. 

По овие избори, актуелниот премиер, Никола Груевски, го доби 

првиот мандат за формирање на Влада. Во нејзиниот состав влегоа 

претставници на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ДПА 

и НСДП. Владата ја поддржаа и ДОМ и ПЕИ, кои, сепак, не добија 

министерски места. ВМРО-НП гласаше за Владата, но не влезе во 

владината коалиција. Карактеристично за овој состав на Владата 

е што иако ДУИ освои повеќе гласови и пратеници, ВМРО-ДПМНЕ 

за свој партнер ја зеде ДПА на Мендух Тачи. Тоа резултираше со 

политичка криза и повеќедневни получасовни блокади4419на дел од 

43 Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република 
Македонија, парламентарни избори 5 јули 2006, Конечен извештај. Варшава, 
18 септември 2006. Пристапено на: http://www.osce.org/mk/odihr/elections/
fyrom/20630?download=true (последна посета: 23 март 2014).

44 Протести на ДУИ, Дојче Веле, Сервис на македонски јазик, 7 август 2006. Пристапено 
на: http://www.dw.de/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%
82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%B8/a-2535607 (последна 
посета: 22 март 2014).
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магистралните патишта во северозападна Македонија од членови и 

симпатизери на ДУИ,  која сметаше дека поради изборните резултати 

е единствениот легитимен претставник на мнозинството Албанци во 

Македонија, поради што мора да биде во Владата и дека сè што е 

спротивно на тоа е непочитување на политичката волја на Албанците. 

Во март 2008 година  ДПА4520донесе одлука да ја напушти Владата. 

ПарлаМентарни избори 2008 година 

Две години по освојувањето на власта, владејачката партија ВМРО-

ДПМНЕ ја прифати собраниската иницијатива на ДУИ за распуштање на 

Парламентот и организирање на предвремени4621избори, кои се одржаа 

на 1 јуни. Партијата на Али Ахмети сметаше дека се потребни нови 

избори за да се исправи претходната состојба во која ДПА, партијата 

со помал број на освоени мандати, ги претставувала Албанците 

во Владата. Истовремено во тој период земјата се соочи со нови 

предизвици во евроатлантските интеграции поради недобивањето на 

покана за членство во Алијансата4722на самитот во Букурешт,4823 поради 

проблемот со Грција околу уставното име на Македонија. Ова се 

првите предвремени  парламентарни избори во независна Македонија 

значајни и по тоа што на нив не дојде до смена на власта, туку ВМРО-

ДПМНЕ ги засили своите позиции. Изборите се спроведоа според 

пропорционалниот модел, а на гласање излегоа 57,06 проценти од 

вкупно 1 779 116 запишани граѓани со право на глас. На изборите 

45 ДПА излезе од владата, Македонска информативна агенција, 13 март 2008. 
Пристапено преку:  http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/427732/index.htm 
(последна посета: 22 март 2014).

46 Според: Граѓанска асоцијација Мост, Финален извештај од домашно набљудување 
на предвремените парламентарни избори на 1 јуни 2008. Скопје, септември 2008. 
Политички контекст, страница 3 . Пристапено на: http://www.most.org.mk/im-
ages/transparency/Parliamentary%20Elections%202008/parlamentarniIzbori2008.pdf 
(последна посета: 26 март 2014).

47 Dejection in Bucharest: Jilted Macedonia Walks out of NATO Summit, Spiegel. Пристапено 
преку: http://www.spiegel.de/international/world/dejection-in-bucharest-jilted-mace-
donia-walks-out-of-nato-summit-a-545214.html (последна посета: 22 март 2014).

48 НАТО после Букурешт,  NATO Public Diplomacy Division,  http://www.nato.int/nato_
static/assets/pdf/pdf_publications/20111017_nato_after_bucharest_mac.pdf (последна 
посета: 20 март 2014).

кои се одржаа на 1 јуни со свои кандидати на листите учествуваа 41 

партија и две групи избирачи. 

Коалицијата „За подобра Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ 

од можните 120  освои4924дотогаш рекордни 63 мандати. Од нив, 53 

ѝ припаднаа на ВМРО-ДПМНЕ. Од партиите во коалицијата, СПМ 

освои 3, а по 1 пратеник добија Демократскиот сојуз (ДС), ДОМ, 

Демократската партија на Турците на Македонија (ДПТМ), ДПС, ОПРМ, 

ВМРО-Македонска и Странката на демократска акција на Македонија 

(СДА). 

На второ место беше опозициската коалиција „Сонце – Коалиција за 

Европа“ предводена од СДСМ со вкупно 27 пратеници. Од овие мандати 

18 ѝ припаднаа на СДСМ, што е најмал број дотогаш. Останатите места 

во Парламентот ги добија членовите на коалицијата, ЛДП 4, НСДП 3, а 

ЛП и Нова алтернатива (НА), по 1. 

ДУИ доби 18 пратеници и потоа заедно со победничката коалиција 

формираше Влада. ДПА доби 11 пратеници, а 1 место освои и ПЕИ. 

Државната изборна комисија го поништи гласањето на 197 избирачки 

места и организираше прегласување. Набљудувачката мисија на 

ОБСЕ/ОДИХР5025забележа дека на изборите не е остварен очекуваниот 

напредок, поради тоа што надлежните власти не успеале да ги спречат 

актите на насилство, претежно во мнозински албанските средини. 

Недостатоците се отстранети при прегласувањето со засилено 

присуство на полицијата, при што граѓаните го остварија своето право 

на глас во помирна атмосфера. 

49 Државна изборна комисија, предвремени парламентарни избори на 1 јуни 2008. 
Извештај за конечни резултати по Донтов метод. Пристапено на: http://www.sec.mk/
arhiva/2008_predvremeniparlamentarni/index/2008-07-17-10-15-07.htm (последна 
посета: 20 март 2014).

50 Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република
 Македонија, предвремени парламентарни избори 1 јуни 2008, Конечен извештај. 

Варшава 20 август 2008. Пристапено на : http://www.osce.org/mk/odihr/elections/
fyrom/33153?download=true (последна посета: 23 март 2014).
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Владата повторно ја формираше Никола Груевски, а во неа покрај 

министри од коалицијата „За подобра Македонија“ влегоа и министри 

на ДУИ.  

ПарлаМентарни избори 2011 година 

Предвремените парламентарни избори на 5 јуни 2011 година беа втори 

предвремени избори за Собранието од независноста на Македонија 

и втори такви избори во низа. Им претходеше сложена политичка 

состојба и една од најсериозните политички кризи во земјата од 

нејзината независност.5126Опозицијата го бојкотираше Парламентот 

со исклучок на ЛДП, поради замрзнувањето на банкарските сметки 

на телевизијата и три весници на бизнисменот Велија Рамковски. 

Тој во декември 2010 година беше уапсен и задржан во притвор под 

обвинение перење пари, злосторничко здружување, затајување данок 

и злоупотреба на позицијата, а во март 2012 година беше осуден 

на 13 години затвор. Опозицијата тврдеше дека затворањето на 

сопственикот на телевизијата А1 и весниците Шпиц, Време и Коха се 

случува поради тоа што овие медиуми критички известувале за власта 

и е обид да се замолчат. Во јануари 2011 година поради блокирањето 

на сметките на медиумите и со тврдење дека во земјата не постои 

политички дијалог, опозицијата на чело со Бранко Црвенковски 

го напушти Парламентот, а претходно побара и распишување на 

предвремени парламентарни избори. Премиерот Никола Груевски5227  

во март го прифати барањето, по што опозиционерите поставија 

неколку услови и се заканија дека ако тие не бидат исполнети ќе 

ги бојкотираат изборите. Условите кои ги постави Црвенковски беа 

одмрзнување на сметките на четирите медиуми, донесување на закон 

за рамномерна распределба на државни пари за сите медиуми, по 

51 Според: Граѓанска асоцијација Мост, Финален извештај од домашно набљудување 
на предвремените парламентарни избори, 5 јуни 2011. Пристапено на: http://www.
most.org.mk/images/transparency/elections2011/Final_report_IZBORI_2011_MKD.pdf 
(последна посета: 22 март 2014).

52 С.С.З. Партиите вршат итни консултации, Нова Македонија, 22 февруари 2011. 
Пристапено на: http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=22211818
202&id=9&setIzdanie=22213 (последна посета: 26 март 2014).

што пратениците на СДСМ би се вратиле во Парламентот. Потоа, 

расправа за измени на Изборниот закон со консензус и формирање 

на заедничка парламентарна комисија за проверка на избирачките 

списоци. На 21 март најголемата опозициска партија5328заклучи дека 

генерално условите кои ги поставила се исполнети и одлучи да се 

врати во Парламентот. 

Карактеристично за овие избори е и тоа што се зголеми бројот на 

изборните единици од 6 на 9. Со трите нови единици, една за Европа и 

Африка, една за Северна и Јужна Америка и една за Австралија и Азија 

се опфатија и гласачите од дијаспората. Со тоа се зголеми бројот на 

места во Парламентот од 120 на 123, односно по 1 пратеник од секоја 

од новите изборни единици. Македонските државјани кои живеат во 

странство гласаа во Дипломатско конзуларните претставништва – 

ДКП.5429Одѕивот на изборите беше 63,39 отсто од вкупно 1 821 122 

регистрирани гласачи, а поради овозможувањето на гласањето за 

дијаспората дојде до мала модификација на изборниот модел. Така, 

во 6 изборни единици на територијата на Македонија кандидатите 

се бираа според пропорционалниот модел, а за трите нови единици 

во странство беше применет мнозинскиот модел. На изборните листи 

свои кандидати пријавија 53 политички партии. 

Повторно победи коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. 

Коалицијата освои 56 мандати, од кои 47 ВМРО-ДПМНЕ. Од 

коалиционите партии, СПМ доби 3 пратеници, а ДС, ДОМ, СДА, ДПТМ, 

ДПС и ВМРО-Македонска по 1 пратеник. На второ место по бројот на 

освоени места беше коалицијата предводена од СДСМ, со вкупно 42 

мандати. Од нив 29 за СДСМ, НСДП 4, ПЕИ 3, а по 1 пратеник добија 

ЛП, Движењето за национално единство на Турците во Македонија 

53  Црвенковски: По исполнувањето на 4-те услови СДСМ се враќа во Собранието. 
СДСМ, Скопје, 21 март 2011. Изјава на лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски, за 
завршувањето на политичката криза која доведе до изборите во 2011.   Пристапено 
на: http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=5008

 http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=5008 (последна посета: 
26 март 2014).

54  Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија, бр. 
54 од 14 април 2011. Пристапено на: http://www.sec.mk/predvremeni2011/IZBOR-
EN_ZAKONIK_(Precisten_tekst).pdf (последна посета: 26 март 2014).
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(ДНЕТ), ПЦЕР, Српската напредна странка во Македонија (СНСМ) 

и двајца независни пратеници.  На трето место по бројот на места 

во Собранието беше и ДУИ со 14, а потоа следуваа ДПА 8, НДП 2 и 

Демократската лига на Бошњаците (ДЛБ) со 1 пратеник. 

Генералната оценка5530беше дека изборите се одвивале во мирна и фер 

атмосфера. По изборите, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, 

по трет пат формираше Влада во која повторно како коалиционен 

партнер кој ги претставува Албанците влезе ДУИ на Али Ахмети.   

55  Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. Република
 Македонија, предвремени парламентарни избори 5 јуни 2011, Конечен извештај. 

Варшава, 6 октомври 2011 август 2008. Пристапено на: http://www.osce.org/mk/
node/84061?download=true (последна посета: 26 март 2014).
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Македонски изборен 
систеМ за 
ПарлаМентарни 
избори

Македонски изборен систеМ за 
ПарлаМентарни избори

Пратеник во Собранието на Република Македонија се избира на општи, 

непосредни и слободни избори со тајно гласање за мандат од 4 години. 

Со измените561на Изборниот законик572од 2009 година гласањето, 

покрај во шесте изборни единици на територијата на Република 

Македонија,  се одвива и во новоформираните изборни единици во 

странство: изборна единица (ИЕ) 7 која се однесува на Европа и 

Африка, ИЕ 8 Северна и Јужна Америка и ИЕ 9 Австралија и Азија. Со 

тоа бројот на пратеници во Собранието се зголеми за три и брои 123.

Секоја од шесте изборни единици на кои е поделена територијата 

на Македонија избира по 20 пратеници според пропорционален 

изборен модел. Тројцата пратеници од дијаспората се бираат според 

мнозинскиот модел. Бројот на избирачите во изборните единици може 

да отстапува најмногу од минус 5% до плус 5% во однос на просечниот 

број на избирачи во изборната единица. Распределбата на мандатите 

се врши по Донтовата формула. Државната изборна комисија (ДИК) 

ги утврдува резултатите одделно за секоја изборна единица, според 

бројот на вкупните гласови што ги добиле листите на кандидати 

одделно. Секоја од партиите добива  пратенички места пропорционално 

на бројот на гласовите за нејзината кандидатска листа споредено со 

бројот на гласовите за другите кандидатски листи. Ако во доделувањето 

на последното пратеничко место се јават две листи со идентични 

резултати, тогаш местото се доделува со ждрепка. При распределбата 

на пратеничките места се сметаат за избрани онолку кандидати колку 

што места добила листата. Притоа мандати добиваат кандидатите според 

редоследот по кој се утврдени на кандидатските листи. 

56 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–
Скопје, стр. 15. Пристапено на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 27 март 2014).

57 Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија бр. 
32, од 12 февруари 2014. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/Izborenzakon-
ikzaWEB1.pdf (последна посета: 27 март 2014).



3938 Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија 2014 година

Изборите за пратеници се одржуваат секоја четврта година во последните 

90 дена од мандатот на претходниот пратенички состав, или во рок 

од 60 дена од денот на распуштање на Собранието. При предвремени 

избори сите рокови за изборните дејствија се скратуваат за пет дена, 

освен рокот утврден за спроведување на изборната кампања. 

Мандатот на еден пратеник  може да му престане пред истекот на 

времето за кое е избран, ако поднесе оставка, ако е осуден за кривично 

дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет 

години, ако настапи случај на неспоивост со функцијата пратеник, во 

случај на смрт, и доколку со правосилно решение е лишен од деловна 

способност. Ако пратеникот поднесе оставка, Собранието на првата 

наредна седница констатира дека на пратеникот му престанува 

мандатот од денот на одржувањето на таа седница. 

Ако на пратеник кој е избран од листата на кандидати му престане 

мандатот според еден од овие основи, тогаш за остатокот од мандатот 

на негово место доаѓа следниот кандидат од изборната листа на 

партијата на која бил избран пратеникот. Исклучок од ова правило е 

доколку дојде до престанок на мандатот на жена-пратеник. Во таков 

случај на нејзино место доаѓа следниот кандидат жена од листата. 

Новиот пратенички состав на Собранието на Република Македонија 

се конституира на првата седница која се одржува на  дваесет и 

првиот ден од завршувањето на изборите во 10 часот. Седницата ја 

свикува Претседателот во заминување, а доколку тој не го направи 

тоа тогаш ја свикува најстариот по години избран пратеник. Ако и тој 

одбие  да ја свика, тоа право преминува редоследно на наредниот по 

години избран пратеник, сè до избраниот пратеник кој ќе се согласи 

да ја свика првата седница на која се конституира Собранието.583Во 

рок од најмногу десет дена по конституирањето на новиот состав на 

Собранието, Претседателот на Република Македонија е должен да го 

58 Деловник на Собранието на Република Македонија (пречистен текст), Службен 
весник бр. 54, од 15 април 2013 година. Пристапено на http://www.sobranie.mk/
delovnik-na-sobranieto-na-republika-makedonija-precisten-tekst.nspx (последна посе-
та: 3 април 2014).

довери мандатот594за состав на новата Влада на кандидат (мандатор) 

од партијата или партиите кои имаат мнозинство пратеници. 

Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, 

на Собранието му поднесува програма и го предлага составот на 

Владата. Пратениците потоа со мнозинство гласови од вкупниот број 

на пратеници ја избираат Владата.  

изборни органи 

ДИК, заедно со ОИК, ИО за гласање во земјата и ДКП на Република 

Македонија се изборните органи задолжени за спроведување на 

парламентарните избори. Државната изборна комисија е составена 

од седум члена кои ги избира Собранието на Република Македонија 

со мандат од четири години. Членовите на ДИК се избираат во рок од 

60 дена од одржувањето на конститутивната седница на Собранието. 

Претседателот на ДИК и двајца нејзини членови се бираат по предлог 

на политичките партии од опозиција, а потпретседателот и тројца 

членови на ДИК по предлог на политичките партии на власт. ДИК 

располага со стручна служба која ги врши стручно-административните 

и организационо-техничките работи.

ОИК се формираат на ниво на секоја општина, и се задолжени за 

спроведување на изборите на територијата под нивна надлежност и 

вршат надзор на работата на избирачките одбори. Тие се составени од 

пет члена, од кој еден е претседател, а секој од членовите има заменик. 

Членовите и замениците на ОИК се избираат од редот на вработените 

во државната, јавната и општинската администрација, со високо 

образование, за мандат од пет години. Нивниот избор го врши ДИК. 

Избирачкиот одбор е тело кое се формира за секое избирачко место, 

го сочинуваат пет члена од кој еден е претседател, а за секој од 

59 Устав на Република Македонија, Собрание на Република Македонија, 17 ноември 
1991. Пристапено на: http://sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx (последна посета: 3 
април 2014).
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нив се избираат и заменици. Претседателот на избирачкиот одбор и 

неговиот заменик, два члена и нивни заменици се избираат од редот 

на вработените во државната, јавната и општинската администрација, 

по случаен избор за време од четири години. По еден член на ИО 

и неговиот заменик се именува на предлог на политичките партии 

во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле 

најмногу гласови, а друг по предлог на политичките партии на власт 

кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови.  

Случајниот избор на членовите на избирачките одбори (од редот на 

администрацијата) го вршат ОИК и Изборната комисија на Град Скопје 

за подрачјето за коe се надлежни, по претходен акт на ДИК.  Бројот на 

избирачките места во земјата за предвремените парламентарни избори 

изнесува 3 480, односно има 504 повеќе избирачки места отколку на 

претходните избори. На едно избирачки место не можат да гласаат 

повеќе од 1 000 граѓани. За гласање во странство се предвидени 47 

избирачки места во ДКП, но изборите ќе се организираат само во оние 

ДКП каде што се пријавиле најмалку 10 избирачи.

Право да се биде избран 

Право да се кандидираат за пратеник имаат сите полнолетни граѓани 

на државата, доколку не се осудени со правосилна судска одлука на 

безусловна казна затвор над шест месеци, чие издржување сè  уште не е 

започнато и доколку се наоѓаат на издржување казна затвор за сторено 

кривично дело. Со Законот за определување на услов за ограничување 

за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на 

соработката со органите на државната безбедност605 (понатаму Закон за 

лустрација) од јули 2012, постои и дополнителен услов за кандидатите 

за пратеници во Собранието. Според него, пратеник не може да 

стане кандидат кој бил таен соработник, оперативна врска или таен 

60 Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, 
пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната 
безбедност, Службен весник на Република Македонија бр.86, од 9 јули 2012 година. 
Пристапено на: http://www.kvf.org.mk/docs/Zakon_09072012.pdf (последна посета: 
27 март 2014).

информатор при оперативно прибирање на известувања и податоци 

во периодот од 2 август 1944 година до денот на започнувањето на 

примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер, како што е пропишано со Законот за лустрација. 

Кандидатите за пратеници ќе можат да стапат на функцијата откако 

Комисијата за верификација на факти, позната и како „Лустрациска 

комисија“, ќе ги потврди нивните писмени изјави дека не соработувале 

со органите на државната безбедност. 

Право и ПроЦедура за Поднесување 
кандидатури616 

 

Предлагањето на кандидати за избор на пратеници се врши со 

поднесување на листа на кандидати до Државната изборна комисија. 

Притоа, еден кандидат може да биде предложен само во една листа, 

а еден подносител на листа може да поднесе само една листа на 

кандидати за пратеници. Листите се поднесуваат на македонски 

јазик и кирилско писмо како официјален службен јазик во Република 

Македонија, но подносителот на листите во изборните единици во 

кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот, може тоа да го направи и на јазикот и писмото што го 

употребуваат граѓаните во таа единица на локалната самоуправа. 

Право да поднесат листа на кандидати за пратеници имаат 

регистрираните политички партии самостојно, коалиции, како и група 

избирачи со собрани потписи. За да може да поднесе кандидатска листа,  

потребно е групата избирачи да собере најмалку 1 000 потписи од 

запишаните избирачи во изводот на Избирачкиот список на изборната 

единица. Собирањето потписи пред ДИК започнува петнаесеттиот 

ден од денот на распишувањето на изборите и трае 15 дена. Истата 

61 Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија бр. 
32, од 12 февруари 2014. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/Izborenzakon-
ikzaWEB1.pdf (последна посета: 27 март 2014).
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постапка е предвидена кога како подносител на листа се јавува група 

избирачи од изборните единици за гласање во странство. Тие треба 

да соберат најмалку 1 000 потписи од запишаните избирачи за тие 

изборни единици пред службените лица на ДКП, односно конзуларните 

канцеларии на образец пропишан од Државната изборна комисија. 

Кога подносител на листа на кандидат, односно кандидати е политичка 

партија, мора да приложи потврда за регистрација од надлежниот 

суд. Кога подносител на кандидатска листа е коалиција, мора да го 

приложи договорот за коалицирање меѓу партиите. Кога подносител 

на листата е група избирачи, мора да се поднесат и собраните потписи 

од избирачите. За секоја кандидатура е потребна писмена согласност 

(изјава) на кандидатот која е неотповиклива. Листите на кандидати 

се доставуваат до надлежната изборна комисија најдоцна 30 дена 

пред денот на одржувањето на изборите. ДИК, односно ОИК потоа 

утврдуваат дали листите се поднесени во законскиот рок и според 

законските услови. Ако се утврдат неправилности, ДИК, односно ОИК 

ќе го повика овластениот претставник на подносителот на листата, 

односно првопотпишаниот на листата на кандидати, да ги отстрани 

неправилностите во рок од 48 часа од приемот на листите.  Ако потоа 

се утврди дека листите се поднесени според законските одредби и 

дека евентуално констатираните неправилности се отстранети во 

дадениот рок, тогаш  поднесената листа се потврдува со решение. 

Ако се утврди дека листите се поднесени ненавремено, односно 

констатираните неправилности или пропусти подносителите на 

листите не ги отстраниле во рок од 48 часа, тогаш ќе се донесе 

решение за отфрлање на листата. Поднесувачот на листата  може 

да поднесе тужба против решението пред Управен суд во рок од 

24 часа по добивањето на решението, а судот треба да одлучи по 

тужбата во рок од 24 часа по нејзиниот прием.  Доставувањето на 

приговор и тужба за листите во ИЕ во Европа и Африка, Северна и 

Јужна Америка и Австралија и Азија по пошта не е дозволено, туку 

се врши преку овластениот претставник на кандидатите за тие ИЕ во 

Република Македонија.  Утврдените листи на кандидати за пратеници 

во изборните единици ДИК ги објавува во дневниот печат, од кои 

еден е на јазикот на заедницата што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните во Република Македонија, најдоцна 23 дена пред денот 

определен за одржување на изборите. Листите преку Министерството 

за надворешни работи во рок од 48 часа треба да се достават до ДКП 

заради јавно објавување. 

ограничување на актуелни ФункЦионери 

Со измените на Изборниот законик од 2014 година, функцијата 

пратеник е неспоива со функцијата Претседател на Републиката, 

Претседател на Владата на Република Македонија, министер, судија, 

јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и со 

други носители на функции кои ги избира или именува Собранието, 

ниту со функциите градоначалник или член на совет на локална 

самоуправа. Тоа значи дека ако членови на Владата и заменици-

министри, како и други функционери бидат кандидирани за пратеници, 

тие од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори 

до завршување на изборите не смеат да:

•	 располагаат со буџетски средства на Република Македонија, 

средства на буџетите на општините и Градот Скопје, јавни 

фондови, јавни претпријатија, јавни установи или правни лица 

кои располагаат со државен капитал, освен ако тоа поинаку не е 

утврдено со закон со кој се уредува финансирањето на изборните 

кампањи на политичките партии;

•	 започнат изградба, со средства од буџетот, јавни фондови, 

јавни претпријатија и други правни лица коишто располагаат 

со државен капитал, на нови објекти во инфраструктурата 

како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски 

игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности 

– училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена 

претходно се обезбедени средства од буџетот, односно се работи 
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за реализација на програма донесена врз основа на закон во 

тековната година;

•	 вршат вонредно исплаќање на плати, пензии, социјална помош;

•	 или други исплати од буџетски средства, средства на јавните 

фондови;

•	 отуѓуваат државен капитал;

•	 потпишуваат колективни договори.  

Доколку некој министер или заменик-министер ги прекрши овие 

правила, тогаш ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1 000 евра во 

денарска противвредност.

Доколку некој од кандидатите за  пратеник е припадник на вооружените 

сили на Република Македонија, униформираниот дел на полицијата, 

овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи, 

Министерството за одбрана или Агенцијата за разузнавање, од денот 

кога ќе биде утврден како кандидат работниот однос ќе му мирува.

Дополнително, во периодот од 20 дена пред започнување на изборна 

кампања па до завршување на изборот на пратеници и изборот на Владата 

не може да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати, 

да се одржуваат јавни настани по повод започнување на изградба или 

пуштање во употреба на објекти со средства од Буџетот или од јавни 

фондови, или со средства на јавни претпријатија или други правни лица 

што располагаат со државен капитал, во инфраструктура како патишта, 

водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти 

или објекти за општествени дејности училишта, градинки и други објекти. 

Од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори 

до завршување на изборот и изборот на Владата, Министерството за 

финансии е должно сите буџетски исплати, освен редовни плати, пензии 

и комунални трошоци, да ги објавува јавно на интернет-страница во 

посебна база за буџетски трошоци во изборен период. Министерството е 

должно и две недели по распишување на изборите да поднесе предизборен 

финансиски извештај во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани 

и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот од 

почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот 

кој го објавува на својата веб-страница.

изборна каМПања627 

Изборната кампања за предвремените парламентарни избори 

започнува 20 дена пред денот на изборите и во првиот и вториот круг 

на гласање не смее да трае 24 часа пред денот и на денот на изборите. 

Поради совпаѓањето со првиот круг од претседателските избори, 

кампањата за парламентарните избори ќе започне два дена порано. 

Односно, ќе започне на 5 април638и ќе трае до 25 април, но поради 

изборниот молк и гласањето на првиот круг од претседателските 

избори кампањата ќе биде прекината на 12 и 13 април. 

Организаторите на изборната кампања најдоцна 48 часа по потврдување 

на листата на кандидати треба да отворат посебна банкарска сметка 

преку која единствено може да се финансира кампањата и не може да 

се користи за друга намена. Притоа, кампањата може да се финансира 

од членарината на политичките партии и од донации кои не смеат 

да надминат 5 000 евра за физички лица и 50 000 евра за правни 

лица. Кампањата може да се финансира со пари, ствари и услуги 

чија вредност не смее да ги надмине овие износи. Ако висината на 

донацијата е поголема од дозволените износи, учесникот во изборната 

кампања е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на 

донацијата разликата меѓу дозволената и донираната вредност да ја 

префрли во Буџетот на Република Македонија. 

62 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–
Скопје, стр. 38. Пристапено на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 27 март 2014).

63 Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени 
избори за пратеници во Собрание на Република Македонија 6 март -27 април 2014. 
Државна изборна комисија на Република Македонија,  7 март 2014. Пристапено на 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/parlamentarni/rokovnik.pdf (последна посета: 27 
март 2014).
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Изборните кампањи не можат да бидат финансирани од средства од 

Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините и Градот 

Скопје, освен од средства од надоместоците на трошоци за избори 

кои ги имаат организаторите на изборна кампања. Не може да се 

финансира ниту од средства на јавни претпријатија и установи, 

средства на здруженија на граѓани, верски заедници, религиозни 

групи и фондации, средства од странски влади и меѓународни 

институции, како и средства од претпријатија со мешовит капитал 

каде доминира странскиот капитал, но и од неидентификувани 

извори. Во случај кандидатурата да не се реализира, организаторите 

на изборната кампања се должни непотрошените донаци и да им ги 

вратат на донаторите во рок од 60 дена.

Учесникот во изборната кампања е должен веднаш а најдоцна во 

рок од 30 дена од денот на завршување на изборната кампања да 

поднесе финансиски извештај за средствата собрани и потрошени во 

кампањата. Избраните кандидати за пратеници, или, сите кои освоиле 

најмалку 1,5 проценти од гласовите на излезените граѓани во изборната 

единица имаат право на надомест од државниот буџет во висина од 15 

денари од добиен глас.  Овие средства се исплаќаат најдоцна до три 

месеци по доставувањето на финансискиот извештај за кампањата.

Доколку во текот на јавните настапи или известувања се повредени 

правата на некои од кандидатите, истите имаат право веднаш да 

покренат судска постапка за заштита на своите права. За ваква 

тужба надлежниот основен суд решава во итни рокови, а одлуката се 

објавува во јавните гласила.

Радиодифузерите и печатените медиуми во Република Македонија 

се должни да поднесат извештај за рекламниот простор искористен 

од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се 

платени или се побаруваат по таа основа. 

улогата на јавните гласила649 

Во текот на кампањата, приватните медиуми и јавниот радиодифузен 

сервис имаат должност да овозможат еднаков пристап кон 

претставувањето на изборните програми и кандидатите на 

правичен, непристрасен и балансиран начин. Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги,6510во која со новиот Закон за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги се трансформираше досегашниот 

Совет за радиодифузија,  е должна да го следи изборното претставување 

на партиите и кандидатите во радиодифузните медиуми од денот на 

распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на денот 

на одржувањето на изборите.  Во случај на повреда на начелото на 

рамноправен пристап  Агенцијата е должна да покрене прекршочна 

постапка против одговорниот медиум. 

Со последните измени на Изборниот законик6611уредници, новинари, 

водители на програма и презентери, ангажирани во подготвување 

програми на радиодифузерите не смеат да учествуваат во предизборни 

активности на политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни 

претставници, односно учесници во изборна кампања. Ако се одлучат 

да учествуваат во такви активности, нивниот ангажман во програмите 

на радиодифузерите им мирува од денот на распишувањето до 

завршувањето на изборите. 

64 Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 2014 година, 
Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија “Societas Civilis”–
Скопје, стр. 39. Пристапено на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.
pdf?140327134356 (последна посета: 3 април 2014).

65 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Службен весник на Република 
Македонија бр. 184, од 26 декември 2013. Пристапено на:  http://www.avmu.mk/
images/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_mediumski_uslugi_mkd_1.pdf (последна по-
сета: 27 март 2014).

66 Ж.А. Изгласани измените во Изборниот законик, Дојче Веле, програма на маке-
донски јазик, 23 јануари 2014. Пристапено на: http://www.d.de/%D0%B8%D0%B
7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0
%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BE
%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
/a-17383099 (последна посета: 27 март 2014).
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Јавниот дифузер е должен без надоместок да ги информира граѓаните 

за начинот и техниката на гласање, како и други прашања поврзани 

со изборниот процес. Македонската радиотелевизија6712(МРТВ) треба 

да обезбеди рамномерен пристап во информативната програма. 

Тоа значи дека една третина од програмата треба да се однесува 

на настани од земјата, една третина на настани од владата и една 

третина на настани на опозицијата. Собранискиот канал треба да 

обезбеди бесплатно рекламирање по три часа и за опозицијата и за 

владејачките партии. 

Се забранува платеното политичко рекламирање од денот на 

распишување на изборите до почетокот на изборната кампања. Од 

истиот ден е забрането и објавување на реклами финансирани од 

државниот и општинските буџети.  Во истиот период радиодифузерите 

се должни да ја снимаат својата програма, а снимките да ги чуваат 

најмалку 30 дена по завршувањето на изборите. Медиумите мора 

да утврдат ценовници за политичко  рекламирање и јавно да ги 

објават, а истите не смеат да се менуваат во текот на кампањата. 

Радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 

минути дополнително време за рекламирање на реален час емитувана 

програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање, од 

кои за еден учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 

8 минути. Резултати од испитување на јавно мислење поврзано со 

кандидатите не смее да се објавуваат преку јавните гласила во текот 

на последните 5 дена пред денот определен за одржување на изборите.

набљудување на изборите

Право за набљудување на изборите имаат акредитирани набљудувачи, 

при што   овластувањето го издава ДИК. Акредитација за набљудувачи 

можат да добијат домашни граѓански организации коишто се 

67 Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија бр. 
32, од 12 февруари 2014. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/Izborenzakon-
ikzaWEB1.pdf (последна посета: 27 март 2014).

регистрирани барем една година пред одржувањето на изборите, а во 

својот статут го имаат вградено начелото за заштита на човековите 

права. Меѓународните организации и претставниците на странските 

земји, исто така, можат да ги набљудуваат изборите. Овластени 

претставници на подносителите на листите имаат право да определат 

нивен претставник кој ќе ја следи работата на изборните органи.
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изборни единиЦи

изборни единиЦи (ие)681

На 27 април  2014 година  во Република Македонија ќе се одржат 

предвремените парламентарни избори  во 9 изборни единици (ИЕ).692 

Територијата на државата е поделена на 6 ИЕ, а останатите 3 ИЕ се во 

странство. Шесте ИЕ во Македонија се создадени пред парламентарните 

избори во 2002 година со Закон за изборни единици703и со нив 

68 За бројот на освоени мандати и регистрирани гласачи по ИЕ од предвремените 
парламентарни избори на 5 јуни 2011 се користени конечните официјални резултати 
на Државната изборна комисија на Република Македонија објавени на 14 јуни 2011. 
Пристапено на: http://217.16.84.11/Default.aspx (последна посета: 4 април 2014).

69 Графичкиот приказ на изборните единици во Македонија и во странство е преземен 
од интернет-страницата на Државната изборна комисија на Република Македонија 
(ДИК). Пристапено на: http://217.16.84.11/Default.aspx (последна посета: 2 април 
2014).

70 Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија, Службен весник на Република Македонија бр. 43, од 
26 јуни 2002. Пристапено на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/D8BCA0533D-
35554CA3F003112BB47F1B.pdf (последна посета: 2 арпил 2014).

изборни единици 
извор: државна изборна комисија
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територијата на државата се дели на изборни региони со приближно 

еднаков број на регистрирани гласачи, или во просек околу 280 илјади 

во секој од нив. Бројот на избирачите во ИЕ може да отстапува од 

минус 5 до плус 5 проценти во однос на просечниот број на избирачи. 

Во секоја од овие 6 ИЕ се избираат по 20 пратеници во Собранието, 

односно заедно 120 од вкупно 123 пратеници според пропорционалниот  

изборен модел. Изборните единици 7 за Европа и Африка, 8 за Северна 

и Јужна Америка и 9 за Австралија и Азија се додадени со измени на 

Изборниот законик714пред предвремените парламентарни избори во 

2011 година, со што е овозможено да гласаат и македонските државјани 

кои се наоѓаат во странство. Тие гласаат во дипломатско-конзуларните 

претставништва (ДКП) и конзуларните канцеларии на Република 

Македонија. Според мнозинскиот изборен модел,725од нив  се избираат 

вкупно 3 пратеници.  Бројот на избирачките места во земјата за овие 

предвремени парламентарни избори изнесува 3 480, односно има 

504 повеќе избирачки места отколку на претходните избори. На едно 

избирачко место не можат да гласаат повеќе од 1 000 граѓани.

71 Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија бр. 
52, од 14 април 2011. Пристапено на: http://www.sec.mk/predvremeni2011/IZBOR-
EN_ZAKONIK_(Precisten_tekst).pdf (последна посета: 2 април 2014).

72 За повеќе информации за изборниот модел види Поглавје 3 - Македонски изборен 
систем за парламентарни избори.

ИЕ 1 опфаќа дел од главниот град Скопје и дел од централна Македонија, 

односно скопските општини Аеродром, Центар, дел од општина Чаир, 

Сарај, Сопиште, Македонски Брод и Студеничани. Според етничката 

припадност на населението, мнозинскиот дел од гласачите се етнички 

Македонци. На последните парламентарни избори во 2011 во оваа ИЕ 

беа регистрирани 302 864 гласачи. На тие избори најмногу мандати 

освои коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ – 9, коалицијата на 

СДСМ – 8 , ДУИ – 2 , а ДПА – 1 мандат. 

графички приказ на ие 1
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ИЕ 2 опфаќа, исто така, дел од Скопје и дел од северна Македонија со 

избалансиран состав на населението, етнички Македонци, Албанци, а 

застапени се и Срби и Роми.  Во оваа ИЕ влегуваат скопските општини 

Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, дел од општина Чаир, Шуто Оризари, 

Арачиново,  дел од Куманово, Липково, дел од Старо Нагоричане и 

Чучер Сандево. На последните парламентарни избори во 2011 во ИЕ 

2 беа регистрирани 312 720 гласачи. На парламентарните избори 

во  2011 во оваа ИЕ најмногу мандати   освои коалицијата на ВМРО-

ДПМНЕ – 9, втора беше коалицијата на СДСМ со 7, потоа ДУИ со 3 и 

ДПА со 1 мандат. 

ИЕ 3 опфаќа делови од централна, источна и североисточна Македонија. 

Оваа ИЕ, меѓу другите, ги опфаќа и поголемите општини Берово, Велес, 

Виница, дел од Старо Нагоричане, Градско, Делчево, Кочани, Кратово, 

Крива Паланка, дел од Куманово, Македонска Каменица, Пробиштип, 

Штип и Свети Николе. Доминантно е населението   од македонска 

етничка припадност. На последните парламентарни избори во 2011 во 

ИЕ 3 беа регистрирани 291 140 гласачи. На парламентарните избори 

во 2011 најмногу мандати освои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 12, а 

втора беше коалицијата на СДСМ со 8. 

 

графички приказ на ие 2 графички приказ на ие 3
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ИЕ 4 ја опфаќа територијата на југоисточна Македонија. Во оваа ИЕ 

од поголемите општини влегуваат дел од градот Битола, Прилеп, 

Богданци, Валандово, Гевгелија, Дојран, Демир Капија,  Кавадарци, 

Неготино, Радовиш и Струмица. Во овој дел доминантно е  населението 

од македонска етничка припадност. На последните парламентарни 

избори во 2011 во ИЕ 4 беа регистрирани 292 596 гласачи.  На 

парламентарните избори во 2011 најмногу мандати освои коалицијата 

на ВМРО-ДПМНЕ – 11, а втора беше коалицијата на СДСМ со 9. 

ИЕ 5 ја опфаќа територијата на југозападна Македонија. Во неа од 

поголемите општини спаѓаат  дел од градот Битола, дел од Дебар, 

Вевчани, Охрид, Струга, Крушево, Кичево и Ресен. Мнозинскиот дел 

од населението е од македонска етничка припадност, но значителен 

дел претставуваат и гласачите од албанска етничка припадност. На 

последните парламентарни избори во 2011 во ИЕ 5 беа регистрирани 

303 868 гласачи. На парламентарните избори во 2011 најмногу мандати 

освои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ – 9, втора беше коалицијата на 

СДСМ со 8, потоа ДУИ со 2 и ДПА со 1. 

графички приказ на ие 4 графички приказ на ие 5
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ИЕ 6 ја опфаќа територијата на северозападна Македонија. Во неа од 

поголемите општини спаѓаат дел од Дебар, Гостивар, Тетово, Зајас, 

Маврово и Ростуша и Желино. Од овој дел доминантно е населението  

од албанска етничка припадност. На последните парламентарни 

избори во 2011 во ИЕ 6 беа регистрирани 318 116. На парламентарните 

избори во 2011 во оваа ИЕ најмногу мандати  освои ДУИ – 8, на второ 

место беше ДПА со 5, потоа коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со 3, па 

коалицијата на СДСМ и  НДП со по 2 мандата. 

ИЕ 7 ги опфаќа македонските државјани кои живеат или се на 

привремен престој во државите од Европа и Африка. На последните 

парламентарни избори во 2011 година беа регистрирани 4 591 гласач 

кои имаат можност да гласаат на 28 избирачки места во ДКП или во 

конзуларните канцеларии на Република Македонија. Гласањето во 

оваа ИЕ се одвиваше во градовите Виена, Берлин, Хаг, Берн , Брисел, 

Бон, Букурешт, Анкара, Сараево, Минхен, Москва, Истанбул , Софија, 

Атина, Белград, Лондон, Загреб, Будимпешта, Љубљана, Подгорица, 

Копенхаген, Рим, Мадрид, Прага, Париз, Венеција, Стокхолм и 

Приштина. Едниот мандат од оваа ИЕ го освои коалицијата на ВМРО-

ДПМНЕ, а на изборите гласале вкупно 2 494 гласачи.  

графички приказ на ие 6 графички приказ на ие 7
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ИЕ 8 ги опфаќа македонските државјани кои живеат или се на 

привремен престој во државите од Северна и Јужна Америка. На 

последните парламентарни избори во 2011 беа регистрирани 1 824 

гласачи, кои можеа да гласаат на 24 избирачки места во ДКП или 

во конзуларните канцеларии на Република Македонија. Гласањето 

се одвиваше во градовите Торонто, Детроит, Чикаго, Њујорк и 

Вашингтон. На изборите излегоа вкупно 994 гласачи, а едниот мандат 

го освои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. 

ИЕ 9 ги опфаќа македонските државјани кои живеат или се на 

привремен престој во Австралија и државите од Азија. На последните 

парламентарни избори во 2011 беа регистрирани 798 гласачи кои 

можеа да гласаат на 3 избирачки места во ДКП или во конзуларните 

канцеларии на Република Македонија. Гласањето се одвиваше во 

градовите Канбера, Мелбурн и Пекинг. На изборите излегоа вкупно 

600 гласачи, а мандатот го освои коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. 

графички приказ на ие 8 графички приказ на ие 9
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Преглед на учесниЦите 
на ПредвреМените 
ПарлаМентарни 
избори 2014 

Преглед на учесниЦите на ПредвреМените 
ПарлаМентарни избори 2014 

За учество на изборите на 27 април со доставување на кандидатски 

листи до ДИК до крајниот рок на полноќ на 29 март се пријавија 14 

политички субјекти. Во овој прирачник ќе се задржиме на кратко 

претставување на партиите и коалициите и на носителите на 

кандидатските листи на четирите најголеми парламентарни партии: 

ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА. Овие четири партии, истовремено, 

според последните достапни истражувања на јавното мислење, и пред 

овие избори остануваат политички субјекти кои најмногу ја уживаат 

довербата на граѓаните. Партиите и коалициите ги прикажуваме 

според редоследот731кој ќе го имаат на гласачките ливчиња. 

Политички Партии, коалиЦии и носители на 
кандидатски листи742

1. соЦијалдеМократски сојуз на Македонија (сдсМ)

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 

се декларира како партија лево од центарот, 

со социјалдемократска идеолошка 

провиниенција. Таа, во моментот, по 

големина  е втората партија во Македонија. 

Основана е на Конгрес на 21 април 1991 

година како правен наследник на Сојузот 

на комунистите на Македонија – Партија за 

демократска преобразба (СКМ-ПДП). Истата 

година партијата го менува името во СДСМ 

и идеологијата од комунистичка во социјалдемократска. Учествувала на 

73 Утврден редослед на листи на кандидати на гласачко ливче за избор на пратеници 
во Собранието на Република Македонија по изборни единици, Државна изборна 
комисија на Република Македонија. Пристапено на http://www.sec.mk/files/izbo-
ri2014/parlamentarni/redosled.pdf (последна посета: 9 април 2014).

74 Логоата на партиите и фотографиите на носителите на кандидатските листи се 
превземени од интернет страниците на соодветните партии, одредените јавни 
институции и од официјалните Фејсбук профили на кандидатите. За сите логоа и 
фотографии како извор е користен интернет.  
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сите парламентарни и локални избори од осамостојувањето до денеска. 

Во 1992 година, по распуштањето на првата експертска Влада, СДСМ,  

иако нема мнозинство во Собранието, добива мандат и ја формира 

првата политичка Влада на Република Македонија. Во периодот од 1994 

до 1998 партијата го има и мнозинството во Собранието кога заедно 

со своите коалициски партнери на изборите во 1994 година освои 

85 пратенички места, но потоа на парламентарните избори во 1998 

ја губи власта освојувајќи 27 пратенички места. СДСМ е најголемата 

опозициска партија до 2002 година, кога повторно победува на 

изборите со освоени 60 пратенички места заедно со своите коалициски 

партнери и останува на власт до следните парламентарни избори во 

2006 година. На парламентарните избори во 2006 година коалицијата 

на СДСМ освојува 32 пратенички места. Од тогаш до денеска СДСМ е 

во опозиција, откако губи на уште два изборни циклуса, во 2008 и во 

2011 година. На предвремените парламентарни избори во 2008 година 

заедно со коалицијата освојува 27 пратенички места, а на последните 

предвремени парламентарни избори во 2011 година СДСМ со коалицијата 

освојува 42 пратенички места. 

Претседател на партијата од осамостојувањето на државата и 

трансформацијата од СКМ-ПДП во СДСМ во 1991 па сè до 2004 година 

е Бранко Црвенковски. Се повлекува од оваа позиција поради победата 

на вонредните претседателски избори во 2004 година и станува 

Претседател на РМ. На вонреден Конгрес на СДСМ во ноември 2004 

за претседател е избран Владо Бучковски, кој ја води партијата до 

поразот на изборите во 2006. По изборите на Бучковски му е изгласана 

недоверба и на вонреден Конгрес во ноември 2006 година за претседател 

е избрана Радмила Шекеринска.  На позицијата претседател на СДСМ  

Радмила Шекеринска се задржува до јуни 2008 година, кога поднесува 

неотповиклива оставка поради поразот на предвремените парламентарни 

избори. Во септември 2008 година на 8. Конгрес на оваа партија за 

в.д. претседател е избран Зоран Заев. Во 2009 година по истекувањето 

на претседателскиот мандат на партиски Конгрес повторно на чело на 

СДСМ се враќа Бранко Црвенковски. Тој е партиски лидер до 2013, 

кога се повлекува од позицијата, а на негово место повторно е избран 

актуелниот претседател на партијата, Зоран Заев. 

Партијата е во опозиција и на локално ниво. По последните локални 

избори во 2013, СДСМ ја има власта во 4 од вкупно 80 општини и 

Градот Скопје.  

Коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и 

останатите партии во коалицијата е предводена од СДСМ и е составена 

од 8 партии: Нова социјалдемократска партија (НСДП), Либерално 

демократска партија (ЛДП), Обединети за Македонија (ОМ), Партија 

за движење на Турците во Македонија (ПДТ), Партија за целосна 

еманципација на Ромите (ПЦЕР), Српска странка во Македонија (ССМ), 

Демократски сојуз на Власите во Македонија (ДСВМ) и Санџачка лига 

(СЛ).

Социјалдемократски сојуз на Македонија 

ул. Павел Шатев бр. 8 

1000 Скопје 

тел: 02 3293 100 

факс: 02 3293 109 

web@sdsm.org.mk

www.sdsm.org.mk
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носители на кандидатските листи на  коалицијата 
социјалдемократски сојуз на Македонија (сдсМ) 
и останати партии во коалицијата

ие 1 – рената тренеска дескоска
е професор по уставно право и 

политички систем на Правниот 

факултет „Јустинијан Први“ на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

– Скопје и член на Извршниот 

одбор, највисокиот орган на СДСМ. 

Академската кариера ја почнала како демонстатор на Факултетот 

во 1995 година, а за редовен професор е избрана во 2012 година. 

Од 2002 година е доктор по правни науки на Правниот факултет 

во Љубљана, Словенија. Дипломирала во 1994 година на Правниот 

факултет на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Досега 

не извршувала функции во извршната и законодавната власт во 

Република Македонија. Прв пат е носител на кандидатска изборна 

листа во ИЕ 1. 

ие 2 – Петре Шилегов е портпарол 

на СДСМ и адвокат. Во Владата на 

СДСМ во 2002 година бил претседател 

на второстепена комисија за јавни 

набавки во Владата на РМ. Потоа 

раководи со адвокатска канцеларија. 

Дипломирал на Правниот факултет на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

– Скопје. Роден е 1969 година во Скопје. Првпат се кандидира за 

пратеник во Собраниeто на РМ и прв пат е носител на кандидатска 

листа за парламентарни избори. 

ие 3 – Марјанчо николов беше 

пратеник во последниот состав на 

Собранието на РМ и е член  на СДСМ. 

Николов досега три пати на избори 

е избран за пратеник, односно на 

парламентарните избори во 2006, 

2008 и 2011 година. Политичката 

кариера ја започнува како член на 

Советот на Општина Велес во 2000 година, а на локалните избори 

во 2005 година станува и претседател на Советот. Николов според 

образованието е економист, дипломирал на Економскиот факултет на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Роден е  на 18 октомври 

1971 година во Велес. Прв пат е носител на кандидатска листа на 

парламентарни избори. 

ие 4 – Хари локвенец е предавач по 

Основи на менаџмент на Универзитетот 

Американ колеџ во Скопје и член на  

ИО  на СДСМ. Локвенец на последните 

локални избори во 2013 беше кандидат 

на опозицијата за градоначалник на 

Прилеп. Од 1992 до 2008 година бил 

приватен малостопанственик. Од 2008 

година е доктор на науки по технички менаџмент на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ – Битола. Претходно магистрирал на бизнис 

администрација на Универзитетот Шилер во Тампа, Флорида, САД. 

Дипломирал во 1996 година на Електротехничкиот факултет на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.   Досега не извршувал 

функции на извршната и законодавната власт во РМ.  Роден е 1970 

година во Прилеп. Прв пат е носител на кандидатска листа на 

парламентарни избори. 
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ие 5 – васко ковачевски е член на 

Советот на Општина Битола и претседател 

на општинската организација на СДСМ во 

Битола. Во локалната самоуправа е избран 

на локалните избори во 2013. Претходно 

Ковачевски работел како малостопанственик 

во приватен бизнис. Дипломирал на 

Машинскиот факултет на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – Битола. Роден е 1969 

во Битола. Прв пат е носител на кандидатска листа на парламентарни 

избори. 

ие 6 – стојко Пауновски беше пратеник во 

последниот состав на Собранието и од 2013  

е претседател на општинската организација 

на СДСМ во Тетово. Претходно работел како 

овластен ревизор. Пауновски дипломирал на 

Економскиот факултет, на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје.  Роден е  1962 година 

во с. Челопек, Тетовско. Прв пат е носител на 

кандидатска листа на парламентарни избори. 

ие 7 – гелал абдијевиќ753 

75 За кандидатот на коалицијата на СДСМ за пратеник во Собранието од ИЕ 7 не 
можат да се најдат основни биографски податоци. Партијата СДСМ не одговори на 
барањата да се достават основни податоци за овој кандидат.

ие 8 – јани Хаџи-еленов e градежен инженер, 

живее и работи во Торонто, Канада и е член  

на СДСМ. Претходно работел како градежен 

инженер во Македонија. Звањето го добил 

на   Архитектонско-градежниот факултет на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

Досега не извршувал функции во извршната 

и законодавната власт во РМ. Роден е  1974 

година во Струмица. Прв пат е кандидат за пратеник на парламентарни 

избори. 

ие 9 – Пеце смилевски е секретар на 

Битолскиот клуб во Мелбурн, Австралија, 

каде се доселил пред 10 години. Тој е 

малостопанственик и во Мелбурн води 

свој бизнис. Претходно во Битола работел 

како професор по физичко образование. 

Дипломирал на Факултетот за физичка култура 

во Белград, Србија. Досега не извршувал 

функции во извршната и законодавната власт во РМ . Роден е 1961 

во Битола. Прв пат е кандидат за пратеник на парламентарни избори. 
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2. деМократска Партија на албанЦите (дПа)

Демократската партија на 

Албанците е основана  во јуни 

1997 година со обединувањето 

на Партијата за демократски 

просперитет на Албанците 

(ПДПА) и Народната 

демократска партија (НДП). ПДПА е основана во 1994 година, откако 

радикалното крило на Партијата за демократски просперитет (ПДП), 

Арбен Џафери и Мендух Тачи, ја напушти матичната партија. ДПА се 

декларира како партија десно од центарот и се залага за поголеми 

права на Албанците во Македонија и за редефиниција на уставната 

рамка поставена со Охридскиот рамковен договор. Претседател на 

ДПА е Мендух Тачи, кој на оваа функција е избран на 30 јуни 2007 

година. Тачи стапува на оваа функција по оставката на претходниот 

претседател Арбен Џафери.

На изборите во 1998 година ДПА освои 11 пратенички места и стана дел 

од Владата на РМ предводена од ВМРО-ДПМНЕ. За време на конфликтот 

во 2001 година, ДПА останува дел од Владата на широка коалиција која 

подоцна го потпишува Рамковниот договор. Потписник на Рамковниот 

договор од страната на ДПА е нејзиниот тогашен претседател Арбен 

Џафери. По расформирањето на таа Влада, ДПА останува во владината 

коалиција. На следните парламентарни избори во 2002 година ДПА освои 

5,2% од гласовите и 7 мандати и станува опозиција во Собранието. ДПА 

повторно се враќа на власт кога по изборите во 2006 година успешно 

ги завршува преговорите со ВМРО-ДПМНЕ, која го имаше добиено 

мандатот за формирање на Влада. На овие избори ДПА имаше освоено 

7,5% од гласовите и 11 мандати, што беше помалку од мандатите 

на ривалската ДУИ. На предвремените избори во 2008 година, ДПА 

повторно добива 11 мандати. По предвремените парламентарни избори 

во 2008 година најголемата парламентарна партија ВМРО-ДПМНЕ го 

прекинува традиционалното партнерство со ДПА и формира коалиција 

со најголемата албанска партија во Парламентот, ДУИ.  Во последниот 

состав на Парламентот ДПА имаше 8 пратеници. 

На локално ниво по последните локални избори во 2013 партијата има 

двајца градоначалници од вкупно 80 општини и Градот Скопје. 

Демократска партија на Албанците 

Градски центар 15/1 

1200 Тетово 

тел: 044 333 581 

факс: 044 333 581 

info@gurra-pdsh.org

www.pdsh.info

носители на кандидатските листи на дПа

ие 1 – беким Фазлиу беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е член 

на претседателството на ДПА. Дипломирал на 

Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“ – Скопје. Роден е 1979 во Скопје. Втор 

пат е носител на кандидатската листа во ИЕ 1. 

ие 2 – орхан ибраими беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е член 

на претседателството на ДПА. Дипломирал на 

Педагошкиот факултет на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје. Роден е 1964 година 

во с. Опае, Липковско. Втор пат е носител на 

кандидатската листа во ИЕ 2. 
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ие 3 – Хабиб Максудов764

ие 5 – зија јонузи е адвокат и член на 

Централното собрание на ДПА. Во минатото 

извршувал функции во јавни претпријатија, 

меѓу кои директор на пошта во Охрид, од 2006 

до 2008,   и директор на јавното комунално 

претпријатие во Струга, во периодот од 2003 до 

2005 година. Дипломирал на Правниот факултет 

на Универзитетот во Приштина, Косово.  Роден 

е во Струга. Прв пат е носител на кандидатска 

листа. На минатите избори во 2011 бил кандидат за пратеник во ИЕ 5. 

ие 6 – Мендух тачи беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и 

е претседател на ДПА. Тачи е пратеник во 

Собранието од 2002 година. Од 1997 до 2006 

година тој е потпретседател на партијата, 

а по повлекувањето на нејзиниот лидер, 

Арбен Џафери, станува претседател на ДПА. 

Дипломирал стоматологија на Медицинскиот 

факултет на Универзитетот во Приштина, 

Косово. Тачи повеќе изборни циклуси за пратеници во Собранието е 

носител на кандидатската листа на партијата во ИЕ 6. 

ие 7 – Шпенд саити живее во Швајцарија и 

во моментот се дообразува на Американскиот 

колеџ за бизнис во Швајцарија.  По потекло е 

од Куманово.  Досега не извршувал функции во 

извршната и законодавната власт во РМ. Прв 

пат е кандидат за пратеник на парламентарни 

избори.

76 За кандидатот на ДПА  за пратеник во Собранието од ИЕ 3 не можат да се најдат 
основни биографски податоци. Партијата ДПА не одговори на барањата да се 
достават основни податоци за овој кандидат.

ие 8 – Ферки бектеши живее во Милвоки 

во американската сојузна држава Висконсин 

и е член на ДПА. Според образованието е 

економист. Дипломирал на Економскиот 

факултет на Универзитетот во Приштина, 

Косово. Досега не извршувал функции во 

извршната и законодавната власт во РМ. Прв 

пат е кандидат за пратеник на парламентарни 

избори.
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3. коалиЦија „достоинство за Македонија“

Достоинство е политичка партија 

основана на 20 март 2011 година. 

Партијата произлезе од истоименото 

здружение на бранителите, 

припадниците на вооружените сили 

кои учествуваа во конфликтот во 

2001 година. Прв нејзин претседател 

е Стојанче Ангелов,  поранешен полициски генерал. Достоинство 

се декларира како патриотска партија со десничарска ориентација. 

Во периодот од 2011 до 2013, партијата беше дел од здружениот 

опозициски „Сојуз за иднината“ на чело со СДСМ. Пред овие 

избори Достоинство влезе во коалиција со партијата Обединети за 

Македонија. Коалицијата ќе настапи со свои кандидатски листи во 

сите шест изборни единици во Република Македонија и во ИЕ 8. 

Коалиција „Достоинство за Македонија“

ул. Орце Николов бр. 166

1000 Скопје

тел: 078 368 813

koalicija_m2@yahoo.com

носители на кандидатските листи на коалиција 
„достоинство за Македонија“

ие 1 – благоја Марковски 
ие 2 – горан зафировски
ие 3 – горанчо ангелов
ие 4 – надица Мирчовска
ие 5 – стојанче ангелов
ие 6 – гоце делчев тодев
ие 8 – стојадин наумовски

4. деМократска унија за интеграЦија (дуи)

Демократската унија за интеграција 

произлезе од поранешните припадници 

на поранешната Ослободителна народна 

армија (ОНА), која го започна вооружениот 

конфликт во 2001 година. Идеолошки, ДУИ се 

декларира како лево-центристичка партија 

која се залага за поголеми права на Албанците 

и за спроведување на Охридскиот рамковен 

договор. Партијата е формирана во 2002 година и за првпат настапува 

на парламентарните избори истата година каде освојува најголем број 

гласови меѓу етничкиот албански електорат, при што обезбедува вкупно 

16 пратенички места и станува дел од Владата предводена СДСМ. Од 

нејзиното основање до денес претседател на партијата е Али Ахмети. 

ДУИ беше дел од Владата од 2002 до 2006, при што беше претставена со 

нaјголем број министри што една албанска партија ги имала во Владата 

на РМ.  На парламентарните избори во 2006 година, ДУИ повторно 

освои најголем број гласови меѓу албанскиот електорат (12,2%) и 17 

пратенички места, но по неуспешните преговори со ВМРО-ДПМНЕ не 

беше вклучена во тогашната владина коалиција. Како резултат на ова 

ДУИ ја бојкотираше работата на Собранието во поголем период од 

2006 до 2008 година, кога беа распишани предвремени парламентарни 

избори.  На парламентарните избори во 2008 година ДУИ освои 12,8% 

од гласовите и 18 пратенички места, и како најголема политичка 

партија со која се претставени етничките Албанци влезе во Владата на 

чело со Никола Груевски. На наредните парламентарни избори во 2011 

година ДУИ повторно е трета по големина партија во однос на бројот 

на освоени гласови и освоени пратенички мандати во Македонија. 

ДУИ во последниот состав на Собранието имаше 14 пратеници, а како 

коалициска партија во Владата и двајца вицепремиери и 5 министри.  
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На локално ниво по последните локални избори во 2013 ДУИ  има 14 

градоначалници од вкупно 80 општини и Градот Скопје. 

Демократската унија за интеграција

ул. Мала Речица 

1200 Тетово 

тел: 044 334 398 

press@bdi.mk

www.bdi.mk

носители на кандидатски листи на дуи 

ие 1 – ермира Мехмети беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е член 

на Генералното собрание на ДУИ.  Пратеник 

е во Собранието од 2008 година. Мехмети е 

доктор по правни науки на Универзитетот во 

Тирана, Албанија. Претходно магистрирала на 

компаративна политика на Лондонската школа 

за економија и политички науки. Родена е 1979 

година во Скопје. На последните парламентарни избори во 2011 

година Мехмети беше носител на кандидатската листа во ИЕ 2.  На 

овие избори за прв пат ќе биде носител во ИЕ 1. 

ие 2 – реџаил исмаили беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е член 

на Генералното собрание на ДУИ. Пратеник е 

од парламентарните избори во 2011 година. 

Исмаили е дипломиран земјоделски инженер. 

Претходно извршувал функции во јавни 

претпријатија. Дипломирал на Земјоделскиот 

факултет во Приштина, Косово. Роден е 1966 

година во с. Слупчане, Липковско. Исмаили прв пат е носител на 

кандидатската листа во ИЕ 2. 

ие 3 – беџихудин Шехапи беше пратеник 

во последниот состав на Собранието на РМ и е 

член  на ДУИ. Во периодот од 2008 до 2011 ја 

извршува функцијата директор на Националниот 

конзерваторски центар. Претходно извршувал 

функции при Исламската верска заедница во 

Македонија и предавал во средното теолошко 

училиште во Скопје. Дипломирал Историја 

на уметност на Филозофскиот факултет на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Роден е 1961 година во 

Тетово. Прв пат е носител на кандидатска листа во ИЕ 3, на минатите 

избори беше кандидиран за пратеник во ИЕ 6. 

ие 4 – неџати јакупи беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е 

член на ДУИ. Во периодот од 2008 до 2011 

беше министер за животна средина и просторно 

планирање во Владата на РМ. Претходно работел 

како општ хирург во Државниот клинички 

центар во Скопје  и на други работни места 

во здравството. Претходно специјализирал 

општа хирургија на Медицинскиот факултет 

на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, а дипломирал на 

Медицинскиот факултет на Медицинскиот универзитет во Софија, 

Бугарија. Роден е 1973 во Гостивар. Јакупи прв пат е носител на 

кандидатска листа на парламентарни избори. На минатите избори 

беше кандидиран за пратеник во ИЕ 6. 
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ие 5 – Муса Џафери е вицепремиер во Владата 

на РМ задолжен за спроведување на Рамковниот 

договор. Тој е еден од основачите на ДУИ,  член 

на Генералното собрание на партијата и секретар 

на секретаријатот за Локална самоуправа и 

децентрализација на ДУИ. Во периодот од 2008 

до 2011 е министер за локална самоуправа. 

Претходно во периодот од 2002 до 2006 година, 

исто така, е вицепремиер во Владата одговорен 

за имплементација на Охридскиот рамковен договор. Од 1995 година 

е магистер по економија на Универзитетот во Цирих, Швајцарија. 

Во 2000 година завршил и специјалистички студии по педагогија на 

Академијата за образование на возрасни во Луцерн. Дипломирал на 

Економскиот факултет на Универзитетот во Приштина во 1984. Роден 

е 1959 во с. Зајас, Кичевско. Џафери прв пат е носител на кандидатска 

листа на парламентарни избори. 

ие 6 – али ахмети беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ 

и е лидер на ДУИ. Тој е лидер на ДУИ уште 

од нејзиното основање во 2002 година. 

Во конфликтот во 2001 година беше 

врховен командант и политички лидер на 

Ослободителната народна армија (ОНА). 

Во 1983 година дипломирал филозофија на 

Универзитетот во Приштина, Косово. Роден е 

1959 година во с. Зајас, Кичевско. Ахмети петти пат е носител на 

кандидатска листа во ИЕ 6.  

ие 7 – исмаил белули е бизнисмен кој 

живее во Швајцарија. Во 2011 беше кандидат 

на ДУИ за пратеник во ИЕ 7. Работел повеќе 

угостителски дејности. Досега не извршувал 

функции во извршната и законодавната власт 

во РМ. Дипломирал право на Универзитетот 

во Приштина, Косово. Роден е 1961 година во 

Гостивар. Втор пат се кандидира за пратеник 

во ИЕ 7. 

ие 8 – тефик абдулахи работи во областа 

на образованието во албанските заедници во 

Соединетите Американски Држави и во Канада. 

Од 1991 година е активен во образовните 

и организациите кои работат во областа на 

културата во Канада. Досега не извршувал 

функции во извршната и законодавната власт 

во РМ. Дипломирал право на Универзитетот 

во Приштина во 1987 година. Роден е  1947 во 

Преспа. Втор пат се кандидира за пратеник во ИЕ 8. 

ие 9 – дритон Малику е бизнисмен и 

директор на радиостаница која емитува 

програма на албански јазик во Австралија. 

Досега не извршувал функции во извршната 

и законодавната власт во РМ. Од 1987 година 

живее во Мелбурн, Австралија.  Роден е 1973 

во Битолско. Прв пат се кандидира за пратеник 

во Собранието на РМ.  
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5. вМро – деМократска Партија за Македонско 
наЦионално единство (вМро-дПМне)

ВМРО-ДПМНЕ е партија која се декларира 

како народна партија десно од центарот, 

со идеолошка демохристијанска 

провиниенција. Од осамостојувањето 

до денес, ВМРО-ДПМНЕ е една од 

двете најголеми партии во Македонија. 

Учествувала на речиси сите парламентарни 

и локални избори, со исклучок на 

парламентарните избори во 1994 година, 

кога го бојкотира вториот круг. На третите 

парламентарни избори одржани во 1998 година со освоени 49 мандати 

во коалиција со Демократска алтернатива, која освојува 13 пратеници, 

и ПДПА-НДП (подоцна ДПА) со 11, и уште неколку мали партии, ВМРО- 

ДПМНЕ за првпат формира Влада. ВМРО-ДПМНЕ останува на власт 

до 2002 година, но за време на конфликтот од мај до ноември 2001 

година беше формирана Влада на широка коалиција, која вклучи 

и министри од СДСМ и ЛДП. Во 2002 година, ВМРО-ДПМНЕ заедно 

со коалициските партнери освојува 33 пратенички мандати, ги губи 

изборите и функционира како опозиција сè до 2006 година. Во 2006 

заедно со коалицијата „За подобра Македонија“ повторно победува 

на парламентарните избори освојувајќи вкупно 45 пратенички места 

и формира влада. На овие избори партијата за првпат настапи со 

конкретна програма и конкретни рокови, што беше новина во изборните 

натпреварувања. Од  тогаш до денеска ВМРО-ДПМНЕ победува на 

уште два изборни циклуса на предвремените парламентарни избори 

во 2008 и во 2011. На предвремените парламентарни избори во 2008 

година заедно со коалицијата „За подобра Македонија“ освојува 

рекордни 63 пратенички места. ВМРО-ДПМНЕ во последниот состав на 

Собранието имаше 47 пратеници, а заедно со коалициските партнери 

од коалицијата „За подобра Македонија“ имаа 56 пратеници од вкупно 

123 места во Собранието.

Претседател на ВМРО-ДПМНЕ од основањето до 2003 е Љубчо 

Георгиевски. На партискиот Конгрес во мај 2003 година Георгиевски 

поднесува оставка, а на негово место е избран Никола Груевски 

која ја води партијата до денеска. Груевски од 2006 година па сè до 

распишувањето на предвремените избори во 2014 е претседател на 

Владата на Република Македонија.

Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ја има власта и на локално 

ниво. По последните локални избори во 2013775нејзините кандидати 

се на чело на 57 од вкупно 80 општини и Градот Скопје. 

Коалицијата „За подобра Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ е 

составена од 22 партии:  Социјалистичка партија на Македонија (СПМ), 

Демократски сојуз (ДС), Демократска обнова на Македонија (ДОМ), 

Демократска партија на Турците на Македонија (ДПТМ), Демократска 

партија на Србите во Македонија (ДПСМ), Сојуз на Ромите од Македонија 

(СРМ), Обединета партија за еманципација (ОПЕ), Партија на правдата 

(ПП), Странка на демократска акција на Македонија (СДАМ), Партија 

на Власите од Македонија (ПВМ), Партија за интеграција на Ромите 

(ПИР), Бошњачка демократска партија (БДП), Демократски сили на 

Ромите (ДСР), Трајно македонско радикално обединување (ТМРО), 

Нова либерална партија (НЛП), Народно движење за Македонија 

(НДМ), ВМРО-ДП, ВМРО-Об, Татковинска македонска организација за 

радикална обнова - Вардар - Егеј - Пирин, Македонска алијанса (МА), 

ВМРО – Македонска. 

ВМРО-ДПМНЕ 

ул. Македонија бр. 17а 

1000 Скопје 

тел: 02 3215 550 

факс: 02 3215 551 

contact@vmro-dpmne.org.mk

www.vmro-dpmne.org.mk

77 Конечни резултати од локални избори 2013, Државна изборна комисија, 1 мај 2013. 
Пристапено на http://217.16.84.17/Results.aspx?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&Turno
ut=0&LangID=1 (последна посета: 3 април 2014). 
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носители на кандидатските листи на вМро-дПМне 
и коалицијата „за подобра Македонија“ 

ие 1 – никола груевски е претседател 

на  Владата на Република Македонија (РМ) и 

претседател на ВМРО-ДПМНЕ. На функцијата 

претседател на Владата дојде по победата на 

парламентарните избори во 2006 година. Груевски 

во политичкиот живот е присутен од 1998 до 1999 

година, кога ги извршува функциите  министер 

без ресор и министер за трговија. Во периодот од 

1999 до 2002 е гувернер на РМ во Светска банка и 

Европската банка за обнова и развој, а потоа и министер за финансии. 

Избран е за пратеник во Собранието во составот од 2002 до 2006, а 

од 2003 е лидер на ВМРО-ДПМНЕ. Груевски од 2006 година е магистер 

по економски науки на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, а дипломирал на Економскиот факултет 

– Прилеп на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Роден 

е 1970 година во Скопје. Четврти парламентарни избори по ред 

Груевски  е носител на изборната листа во ИЕ1. 

ие 2 – гордана јанкулоска е министер за 

внатрешни во Владата на РМ и член на Извршиот 

комитет (ИК), највисокиот партиски орган на 

ВМРО-ДПМНЕ. Функцијата министер ја извршува 

од 2006 година. Од 2000 до 2002 е вработена како 

државен советник во Министерството за финансии, 

каде во истиот период е ангажирана на позиција 

шеф на кабинетот на министерот. Од 2004 година 

е генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, сè до 

нејзиното предложување за министер за внатрешни работи. Во периодот 

од 2005 до 2006 е член на Советот на Град Скопје. Јанкулоска од 2004 

година е магистер по меѓународно комерцијално право на Правниот 

факултет на Универзитетот во Кент, Велика Британија. Дипломирала на 

Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Родена е 1975 година во Охрид. Трети парламентарни избори по ред 

Јанкуловска е носител на кандидатската листа во ИЕ 2.

ие 3 – никола тодоров е министер за здравство 

во Владата на РМ и член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ.  

Од 2006 година извршува низа фукции во јавни 

претпријатија, а од 2009  до 2011 е министер за 

образование и наука во Владата на РМ. Од 2011 е 

назначен за министер за здравство. Дипломирал 

на Правниот факултет на Универзитетот „Св.

Кирил и Методиј“ во Скопје. Роден е 1979 во 

Скопје. Тодоров на предвремените парламентарни 

избори во 2011 беше носител на кандидатската листа во ИЕ 6. 

ие 4 – зоран ставревски е вицепремиер на 

Владата на РМ и министер за финансии и член 

на ИК на ВМРО-ДПМНЕ. Од 1997 до 2000 година 

работи на повеќе позиции во Народната банка 

на Република Македонија. Од 2000 до 2001 е 

потсекретар во Министерството за финансии. Од 

2001 година работи во Светска банка, каде во 

2006 година е назначен за водечки економист 

за развојни политики. По победата на ВМРО-

ДПМНЕ на изборите во 2006 година е назначен за вицепремиер 

за економски работи во Владата на РМ. Од 2009 е вицепремиер и 

министер за финансии. Ставревски од 1997 е магистер по економски 

науки на Економскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. Дипломирал на истиот Факултет во 1987 година. 

Роден е 1964 во Охрид. На последните парламентарни избори во 2011 

тој ја предводеше кандидатската изборна листа во истата ИЕ. 
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ие 5 – антонио Милошоски беше пратеник 

во последниот состав на Собранието на 

Република Македонија и е член на ИК на ВМРО-

ДПМНЕ. Во периодот од 1999 до 2000 година 

е шеф на кабинетот на потпретседателот 

на Владата на РМ, Доста Димовска, а од 

2000 до 2001 е портпарол на Владата. 

На изборите во 2006 година е избран за 

пратеник во Собранието на РМ. Веднаш потоа е назначен за министер 

за надворешни работи, функција која ја извршува до 2011 година, 

кога по парламентарните избори поднесува оставка од функцијата 

министер и се враќа во Парламентот. Милошоски од 2002 година е 

магистер по евроинтеграција на Универзитетот Фридрих Вилхелм во 

Бон, Германија. Дипломирал на Правниот факултет на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Роден е 1976 година во Тетово. Беше 

носител на изборната листа во ИЕ 5 и на парламентарните избори во 

2006, 2008 и во 2011. 

ие 6 – никола Попоски е министер за 

надворешни работи во Владата на РМ. Во 

минатото извршувал низа функции во европски 

институции и установи, а од 2010 до 2011 е 

назначен за амбасадор, шеф на мисијата на РМ 

при Европската унија. Од 2004 година е магистер 

по странски јазици и меѓународна трговија на 

Универзитетот во Рен, Франција и Универзитетот  

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а од 2005 и по 

Европски економски студии на Колеџот на Европа во Бриж, Белгија. 

Роден е 1977 во Скопје. Попоски  прв пат е носител на кандидатска 

листа на парламентарни избори. 

ие 7 – ристо Манчев беше пратеник во 

последниот состав на Собранието РМ и е член 

на ВМРО-ДПМНЕ. Дипломирал на Градежниот 

факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 

– Скопје. Манчев по професија е градежен 

инженер. Живее во Пјаченца, Италија, а е роден 

1969 во Струмица. Беше избран за пратеник во 

Собранието во ИЕ 7 на парламентарните избори 

во 2011 година. 

ие 8 – Павле саздов беше пратеник во 

последниот состав на Собранието на РМ и е член 

на ВМРО-ДПМНЕ. Од 2002 година тој работи како 

информатичар во повеќе компании во Канада и 

во Соединетите Американски Држави. Во 2010 

година е именуван за државен секретар  при 

Министерството за информатичко општество.  

Од 2013 е магистер на науки од областа на 

информациско-комуникациските технологии на 

Факултетот за општествени науки ФОН во Скопје. Дипломирал во 

областа на информатиката, насока мрежна и интернет-безбедност на 

Еверест колеџот во Мисисага, Канада. Роден е 1983 во Скопје. На 

парламентарните избори во 2011 година Саздов е избран за пратеник 

во ИЕ 8.

ие 9 – васко наумовски  
е македонски бизнисмен кој живее во 

Мелбурн, Австралија. Работи на релација 

Мелбурн – Битола. Досега не извршувал 

функции во извршната и законодавната 

власт во РМ. Роден е 1971 во Вилијамстаун, 

Мелбурн, Австралија. Прв пат се кандидира 

за пратеник во Собранието на РМ од ИЕ 9. 
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6. наЦионална деМократска Преродба (ндП) 

Националната демократска преродба 

е формирана  во март 2011 година 

како најмлада политичка партија во 

албанскиот етнички блок. Идеолошки, 

НДП се позиционира десно од 

центарот, како партија со демократска 

и национална определба и се залага 

за унапредување на личните и 

националните права и слободи на етничките Албанци во Македонија. 

Претседателот и основач Руфи Османи, поранешен градоначалник 

на Општина Гостивар. На парламентарните избори во 2011 година, 

НДП освои 2,67% од вкупните гласови и два пратенички мандата. 

Партијата ќе кандидира свои листи во ИЕ 1, ИЕ 2, ИЕ 5 и ИЕ 6 во 

Македонија и во ИЕ 7 во странство. 

Национална демократска преродба 

ул. Битпазарска 60 

Скопје 

тел: 02 5511 371

info@rdk.org.mk

www.rdk.org.mk

носители на кандидатските листи на ндП

ие 1 – гиктен Хазири
ие 2 – Џезаир Шаќири 
ие 5 – ардиан демири
ие 6 – руфи османи 
ие 7 – енвер османи  

7. народно двиЖење за Македонија (ндМ)

Народното движење за Македонија 

е основано на 18 мај 2002 година 

како партија со национална 

ориентација втемелена врз 

традицијата на македонскиот 

народ, која се залага за социјална 

држава и данок за богатите. 

Претседател на НДМ е Јанко Бачев. 

НДМ ќе кандидира свои листи во 5 изборни единици, односно во ИЕ 1, 

ИЕ 2, ИЕ 3, ИЕ 4 и ИЕ 5. 

Народно движење за Македонија 

ул. Даме Груев 10

1000 Скопје

тел: 02 3101 999, 075 335 013

ndm@ndm.org.mk

www.ndm.org.mk

носители на кандидатските листи на ндM

ие 1 – јанко бачев
ие 2 – зоран јовановиќ
ие 3 – саше ивановски 
ие 4 – гоце јанков 
ие 5 – роберт спасеновски
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8. коалиЦија „гроМ“ 

Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ)  е 

нова политичка партија формирана во 

септември 2013 година. За претседател на 

новоформираната партија е избран Стевчо 

Јакимовски, според кого партијата ќе се 

залага граѓаните да имаат поголемо учество 

во власта, преку нивни предлози, иницијативи 

и сугестии, како и предлагање на нивни 

проекти. Коалицијата „ГРОМ“ е предводена од партијата Гром и е 

составена од партиите: Либералната партија, Српската напредна 

странка во Македонија, Сојузот на Титови леви сили и Партијата 

на слободни демократи. На овие избори ќе настапат под едно 

коалициско име, односно коалиција „ГРОМ“. Соработката на партиите 

ќе биде заснована на долгорочен план, со меѓусебна почит, врз база 

на демократски принципи, со јасно утврдени цели каде граѓаните 

на Република Македонија се во прв план, без разлика на нивната 

етничка, религиозна или друга припадност. Коалицијата „ГРОМ“ ќе 

истакне свои кандидатски листи во сите 6 ИЕ во Македонија. 

Граѓанска опција за Македонија

ул. Рузвелтова бб влез 1 локал бр. 9

1000 Скопје

info@grom.mk

www.grom.mk

носители на кандидатските листи на коалиција „гроМ“

ие 1 – чедомир саздовски
ие 2 – виктор Цветковски
ие 3 – Штерјо николов
ие 4 – Панчо Минов 
ие 5 – љупчо настоски 
ие 6 – горан анчески

9. коалиЦија за Позитивна Македонија

Алијанса за позитивна Македонија (АПМ)  

е нова политичка партија во Република 

Македонија основана во март 2014 година. 

Претседател на партијата е Љупчо Зиков. 

Оваа политичка партија фокусот на своето 

работење го насочува кон залагања за 

граѓанинот, неговите права и обврски.  Коалицијата за позитивна 

Македонија е составена од политичките партии АПМ и Партијата на 

обединети пензионери и граѓани на Македонија. Оваа коалиција се 

залага за оттргнување на  дискриминацијата што се генерира од 

Преамбулата на Уставот и ќе предложи промена во легислативата за 

обезбедување еднакво учество на припадниците на сите заедници 

во јавниот живот.  Коалицијата за позитивна Македонија поднесе 

кандидатски листи за пратеници во сите 6 ИЕ во Македонија.

Алијанса за позитивна Македонија 

ул. Васил Ѓоргов бр. 37

1000 Скопје

тел: 02 3256 546 

kontakt@pozitivnamakedonija.mk

www.pozitivnamakedonija.mk

носители на кандидатските листи на коалиција за 
позитивна Македонија

ие 1 – љупчо зиков
ие 2 – владо бучковски
ие 3 – илија николовски 
ие 4 – дане јованов 
ие 5 – игор камбовски 
ие 6 – Џевдет Хаљими
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10. вМро-народна Партија (вМро-нП)

ВМРО-НП се декларира како конзервативна 
политичка партија. Формирана е на 4 јули 2004 
година во Скопје од приврзаниците на Љубчо 
Георгиевски, прв претседател на ВМРО-ДПМНЕ 
и поранешен премиер на Република Македонија, 
кој се отцепи од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО-НП  е партија 
која има искуство од учество на парламентарни 

избори. На парламентарните избори во 2006 партијата настапува 
самостојно и освојува 3 мандати. ВМРО-НП според својот Статут, меѓу 
другото, се залага за слобода, солидарност и правда. Создавање на 
единство во слобода и одговорност, еднаквост и партнерство помеѓу 
мажот и жената. За семејството како столб на општеството, почитување 
на културата како израз на националниот идентитет и отвореност. 
Развој на принципите на слободната пазарна економија, одобрување 
на конкурентноста на Македoнија како земјоделски и индустриски 
потенцијал, осигурување на социјална правда и реструктуирање на 
социјалната држава. Консолидација на демократијата, заштита на 
социјалната држава и владеењето на правото, борба против корупцијата 
и живеење на заеднички живот со луѓе од различни националности. 
ВМРО-НП достави кандидатски листи за сите 6 ИЕ во Македонија.

ВМРО-Народна партија
ул. Никола Вапцаров бр.2 
1000 Скопје
тел: 02 6145 374 
факс: 02 6145 374
contact@vmro-np.org.mk
www.vmro-np.org.mk 

носители на кандидатските листи на вМро-нП 
ие 1 – слободан близнаковски 
ие 2 – љупчо балкоски
ие 3 – љубчо георгиевски
ие 4 – ристо Пецев
ие 5 – ванчо костоски
ие 6 – горан лотески 

11. соЦијал-деМократска Партија на       
 Македонија (сдПМ) 

Социјал-демократската партија на Македонија 

(СДПМ) е формирана во 1990 година. 

За прв претседател бил избран Славко 

Милосавлевски. СДПМ е партија ориентирана 

лево од центарот и декларативно ја прифаќа 

социјалдемократската идеологија како основа 

за своето дејствување. Актуелен претседател е 

Бранко Јаневски, кој ја води партијата во трет 

последователен мандат. 

Оваа партија учествувала во сите изборни циклуси во плуралистичка 

Македонија, но без позначителен успех. На парламентарните избори 

во 2011 година СДСМ освои 1 807 гласови (0,16%)  на територија на 

Република Македонија. На предвремените парламентарни избори во 

2014 СДПМ ќе настапи самостојно, со свои кандидатски листи во сите 

6 ИЕ во Македонија.

 

Социјал-демократска партија на Македонија 

бул. ЈНА бр. 54 зграда бр. 1, влез 1 приземје 

1000 Скопје

носители на кандидатските листи на сдПМ

ие 1 – љиљана ивановска
ие 2 – Петре Петров
ие 3 – Марјанчо наков
ие 4 – наташа тренкоска
ие 5 – игор ивановски
ие 6 – Маја иваноска
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12. Партија за еконоМски ПроМени 21 (ПеП 21)

Партијата за економски промени 

21 е релативно нова политичка 

партија која досега не учествувала 

на избори. Формирана е во јуни 

2013 година, а се декларира како 

граѓанска партија која се залага за 

економски напредок, сигурност и благосостојба на сите граѓани во 

Република Македонија. Претседател на ПЕП 21 е Билјана Јовановска, 

поранешен член на ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-НП и ОМ. Партијата се 

декларира како отворена за соработка со сите политички партии, а 

првенствено за заштита на интересите на Република Македонија и 

нејзините граѓани. ПЕП 21 се залага за фер и пазарно ориентирана 

модерна економија која тежнее кон целосно искоренување на 

невработеноста. Партијата на изборите кандидира свои листи во две 

ИЕ, односно во ИЕ 1 и ИЕ 2. 

Партија за економски промени 21 

ул. Христо Татарчев бр. 47 I/3-30

1000 Скопје

тел/факс: 02 6144 540

infocentar@pep21.org.mk

www.pep21.org.mk 

носители на кандидатските листи на ПеП 21

ие 1 – сеадин Џафери 
ие 2 – гоце Петрушевски 

13. Партија за деМократски ПросПеритет (ПдП)

Партијата за демократски просперитет 

(ПДП) е најстарата партија на 

Албанците во Македонија, основана 

во 1990 година и функционираше 

до парламентарните избори во 2011 

година кога се припои кон ДПА. 

Партијата е реактивирана во јануари 

2014, а на нејзиното чело е Абдулади 

Вејсели, пратеник во три поранешни 

состави на Собранието. Во деведесеттите години на минатиот век 

ПДП беше најголемата парламентарна партија која ги претставуваше 

Албанците во Македонија и неколку пати беше коалициски партнер 

во владите на СДСМ. По отцепувањето на т.н. радикално крило од 

партијата во 1994 година од кое се формира ДПА, ПДП се смета за 

умерена политичка партија. ПДП се залага за целосна рамноправност 

на Албанците на политички, економски, социјален и културен план во 

Македонија, за нивниот национален јазик, хармонични меѓуетничките 

односи засновани на демократските принципи на еднаквост и 

вистинска правда. Партијата поднесе кандидатска листа само за ИЕ 6. 

Партија за демократски просперитет

бул. Илинден б.б.

1200 Тетово

носител на кандидатска листа на ПдП 

ие 6 – Мухамед Халили
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14. Партија за евроПска иднина (Пеи)

Партијата за европска иднина 
(ПЕИ) е партија на политичкиот 
центар, формирана во Скопје 
на 16 април 2006 година. 
На парламентарните избори 
одржани во 2006 година освои 
едно пратеничко место, во 

последниот состав на Собранието ПЕИ имаше тројца пратеници. Лидер 
на партијата од нејзиното основање до денеска е Фијат Цановски. ПЕИ 
се залага за интегрирање на Македонија во евроатлантските структури, 
за рамноправен развој на сите делови во државата преку создавање 
услови за домашни и странски инвестиции, како и за постепено 
враќање на луѓето од дијаспората во својата татковина. Партијата 
смета дека македонските граѓани од дијаспората можат да помогнат 
во развојот на Македонија преку своите инвестиции, но и со своите 
искуства на планот на приватната иницијатива и претприемништвото.  
На изборите ПЕИ поднесе кандидатски листи во 4 ИЕ, односно во ИЕ 

1, ИЕ 2, ИЕ 5 и ИЕ 6.

Партија за европска иднина

бул. Мајка Тереза бр. 23

1000 Скопје

тел: 02 3177 323

факс: 02 3177 323

kontakt@pei.org.mk

www.pei.org.mk

носители на кандидатски листи на Пеи 

ие 1 – сеадин Џафери 
ие 2 – еркан алили
ие 5 – Фијат Цаноски 
ие 6 – абдија Мерсовски 
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ПарлаМентарни 
избори во реПублика 
Македонија 2014 
година - резултати, 
каМПања, оЦенки

ПредвреМени ПарлаМентарни избори во 
реПублика Македонија 2014 година – 

резултати, каМПања, оЦенки

сПисок на кратенки

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – АААМУ

Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска 

партија за македонско национално единство – ВМРО-ДПМНЕ

Граѓанска алијанса за Македонија – ГРОМ

Демократска партија на Албанците – ДПА 

Демократска унија за интеграција – ДУИ

Државен завод за ревизија – ДЗР

Државна изборна комисија – ДИК

Државна комисија за спречување на корупција – ДКСК

Европска унија – ЕУ

Изборна единица – ИЕ

Македонската радио телевизија –– МРТ

Македонско радио – МР

Општинска изборна комисија – ОИК

Организација за безбедност и соработка во Европа/Канцеларија за 

демократски институции и човекови права – ОБСЕ/ОДИХР

Социјалдемократски сојуз на Македонија – СДСМ

Управен суд – УС
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вовед 

На 27 април 2014 се одржаа осмите општи избори за пратеници 

во Собранието на Република Македонија, кои воедно беа и трети 

предвремени парламентарни избори одржани во низа. Изборите за 

Парламентот се одржаа заедно со вториот круг од претседателските 

избори. Убедлива победа постигна коалицијата „За подобра 

Македонија“ предводена од партијата Внатрешна македонска 

револуционерна организација – Демократска партија за македонско 

национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) на чело со Никола Груевски, 

која непрекинато е на власт од парламентарните избори во 2006 

година. На изборите учествуваа и коалицијата предводена од 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), Демократската 

унија за интеграција (ДУИ), Демократската партија на Албанците 

(ДПА), „Коалиција ГРОМ“ предводена од партијата Граѓанска опција 

за Македонија (ГРОМ), Национална демократска преродба (НДП), 

коалицијата „Достоинство за Македонија“ предводена од партијата 

Достоинство, „Коалиција за позитивна Македонија“ (КПМ) предводена 

од партијата Алијанса за позитивна Македонија (АПМ), ВМРО-Народна 

партија (ВМРО-НП), Партија за демократски просперитет (ПДП), 

Партија за европска иднина (ПЕИ), Партија за економски промени 

21 (ПЕП21), Социјал демократска партија на Македонија (СДПМ), 

Народно движење за Македонија (НДМ). За изборите во единствениот 

избирачки список беа запишани вкупно 1,780,128 граѓани со право 

глас, а на 27 април на гласање излегоа 1,120,744 гласачи, односно 

62,96%. 

Изборите беа распишани на 6 март откако еден ден претходно, на 5 

март, пратениците едногласно гласаа за распуштање на Собранието, 

а изборната кампања започна на 5 април и траеше до 25 април.  Во 

текот на предизборниот период за претседателските избори поради 

несогласувања помеѓу коалиционите партнери ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за 

номинирање на заеднички консензуален кандидат за претседател на 

Република Македонија, ДУИ поднесе иницијатива за самораспуштање 

на Собранието и распишување на предвремени парламентарни избори, 

која беше прифатена од сите присутни пратеници во Собранието. 

Парламентарните избори ги набљудуваа вкупно 10.013 домашни и 

610 странски набљудувачи. Генералната оценка на набљудувачите 

беше дека изборите биле ефикасно спроведени, кандидатите 

можеле слободно да ги презентираат своите програми и ставови, а 

дека реториката и кампањата се заострила во втората половина од 

кампањата со приближување на изборниот ден. Главните забелешки 

на набљудувачите, всушност, беа предизвикани од однесувањата на 

политичките партии во периодот на кампањата. Изборите резултираа 

со зголемување на бројот на пратеници кај партиите кои и досега 

беа дел од коалиционата влада, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Коалицијата на 

ВМРО-ДПМНЕ во следниот мандат во Собранието има 61 пратеник за 

сметка на 56-те досега, а ДУИ има 19 пратеници за разлика од 14-те 

во последниот состав. За сметка на засилувањето на владејачките, 

опозициските партии по овие избори ќе бидат помалку застапени 

во Парламентот отколку во последниот состав. Коалицијата на 

СДСМ сега освои 34 места, односно 6 места помалку од последниот 

парламентарен состав кога имаше 42 пратеника. ДПА сега ќе има 7 

пратеници, односно еден помалку отколку во последниот состав. Само 

еден пратеник ќе има  партијата НДП која досега беше претставена со 

двајца, а уште еден пратеник ќе дојде од партијата ГРОМ која беше 

неодамна формирана и за прв пат влегува во Собранието. 

Во продолжение, овој прирачник дава подетален осврт на 

изборната кампања, приходите и трошоците на изборните кампањи, 

известувањето на медиумите, резултатите од изборите, почитувањето 

на избирачките права, оценка на изборите од набљудувачите  на 

политичките партии и сумарни заклучоци за целокупниот изборен 

циклус. 
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изборна каМПања и Финансирање 

Кампањата за предвремените парламентарни избори формално почна 

на 5 и траеше до 25 април. Поради изборниот молк и гласањето во 

првиот круг од претседателските избори, партиите мораа да ги запрат 

кампањите на 12 и 13 април. Генерално, процесот се карактеризираше 

со позитивна промоција на кандидатите и изборните програми на 

партиите, но во втората половина од кампањата претежно се насочи 

кон негативни напади и обвинувања за корупциски скандали. Партиите 

во голема мерка ги користеа вообичаените методи за промоција, како 

митинзи и средби со граѓани, кампања од врата до врата, телевизиски 

реклами, а впечатливо за овие избори беше и поголемото фокусирање 

на кампањите на социјалните мрежи. Кампањите поминаа во 

релативно мирна атмосфера со помали инциденти. Сите политички 

субјекти во текот на кампањата организираа вкупно 74 предизборни 

митинзи и седум средби со граѓани. Притоа не се регистрирани 

нарушувања на јавниот ред и мир.  Министерството за внатрешни 

работи (МВР)781констатираше дека споредбено со претходните 

изборни циклуси, во овој се регистрирани најмал број на инциденти 

и нарушувања на јавниот ред и мир. Во двете недели од кампањата 

полицијата регистрирала девет инциденти во кои е предизвикана 

мала и незначителна материјална штета. Самиот ден на гласањето, 27 

април, помина мирно и без инциденти. 

Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР792забележа дека клучните 

прашања и приоритети на претседателските кандидати и кандидатите 

за избор на пратеници во Собранието отсликани во коалициските 

и партиските програми вклучуваа економски развој, странски 

78  Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, 25.4.2014 Оперативен 
штаб при МВР за потребите за изборите, Споредбено со претходните изборни 
циклуси досега најмал број на инциденти и нарушувања на ЈРМ http://www.mvr.gov.
mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=13451&mid=1367&tabId=358&tabindex=0  
Пристапено на 29 април 2014 година

79 Меѓународна мисија за набљудување на изборите во Поранешна југословенска 
република Македонија, претседателски и предвремени парламентарни избори, 
Изјава за првичните наоди и заклучоци, Скопје 27 април 2014. Пристапено на http://
www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/118079?download=true (последна посета: 4 
мај 2014)

инвестиции, намалување на сиромаштијата, вработување на младите, 

надминување на етничките поделби, решавање на прашањето со името 

и пристапување кон Европската унија и НАТО.  За време на кампањата, 

СДСМ приложи доказен материјал до обвинителот,803со наводи дека 

премиерот примал поткуп за приватизацијата на „Македонска банка“. 

Како одговор на таквото обвинување, премиерот најави дека ќе 

покрене тужба против лидерот на СДСМ за нанесена клевета. 

Коалицијата „За подобра Македонија“, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, 

ја водеше кампањата под слоганот „Има разлика. Ти можеш да 

препознаеш“. Партијата пред почетокот на изборната кампања на 

16 март издаде и во јавноста презентираше „Отчет за сработеното 

на Владата на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ и 

коалиционите партнери 2011-2014“814на 258 страници за работата 

во мандатот на последната влада.  Партијата во изборната кампања 

влезе со објавувањето на изборната програма со наслов „Проверено, 

проекти кои докажано со остваруваат“.825Во неа на 384 страници беа 

наброени 2046 проекти со кои се планира отворање на 64.000 работни 

места. Во програмата во 11 поглавја се опфатени мерки од сите области 

од работењето на владата. Лидерот на партијата, Никола Груевски, 

и носителите на кандидатските листи во настапите потенцираа дека 

во фокусот на програмата се економијата и креирањето работни 

места, изградба на инфраструктурни и други големи проекти, мерки и 

активности за бизнис-секторот, за вработените во јавниот сектор, за 

младите, пензионерите, земјоделците. 

Онлајн кампањата на ВМРО-ДПМНЕ се водеше преку интернет-

страницата на партијата, vmro-dpmne.org.mk, официјалните профили 

80 Заев: Еве како Груевски ја краде Македонија. СДСМ, прес-конференција, 17 април 
2014, Скопје. Пристапено на: http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&arti
cleId=10484 (последна посета: 6 мај 2014)

81 Отчет за сработеното на Владата на Република Македонија предводена од ВМРО-
ДПМНЕ и коалиционите партнери 2011-2014, ВМРО-ДПМНЕ. Пристапено на http://
vmro-dpmne.org.mk/wp-content/uploads/documents/ParlOtcet-2014_online.pdf 
(последна посета: 10 мај 2014)

82 Проверено, проекти кои докажано со остваруваат,  ВМРО-ДПМНЕ. Пристапено на: 
http://vmro-dpmne.org.mk/wp-content/uploads/documents/VMRO%20programa%20
2014-2018%20v2a.pdf (последна посета: 10 мај 2014)
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на социјалните мрежи Фејсбук и Твитер, како и преку профилите 

на носителите и на кандидатите на изборните листи. Видеата од 

митинзите и средбите со граѓаните, како и од изборните музички и 

видеоспотови, се објавуваа на Јутуб каналот на партијата. 

Коалицијата предводена од најголемата опозициска партија СДСМ, 

кампањата ја водеше под слоганот „Промени за нов почеток“. Партијата 

издаде и изборна програма на 100 страници836 со истиот наслов како и 

изборниот слоган. Носителите на кандидатските листи на коалицијата 

ги истакнуваа трите столба на кои се темелеше изборната програма. 

Првиот столб, „Да ја вратиме средната класа“, се однесуваше на 

економски и даночни мерки, политики за прераспределба и политики 

за социјална заштита и праведност. Вториот столб од програмата 

беше „Сакаме слобода“, во кој се опфатени мерки за унапредување на 

демократијата, владеење на правото и борбата против корупцијата. 

Третиот столб гласеше „Инвестираме во иднината“ и се однесуваше на 

мерки за развој на општеството, овозможување на еднакви шанси за 

напредок, образованието, културата, животната средина, сопирање 

на иселувањето на младите. 

Онлајн кампањата на СДСМ се водеше преку интернет-страницата 

на партијата, sdsm.org.mk, официјалните партиски профили на 

социјалните мрежи Фејсбук и Твитер и преку личните профили 

на носителите и кандидатите од изборните листи на коалицијата. 

Впечатливо во кампањата беше што партијата најмалку два пати 

ја закупи почетната страница на Фејсбук на која корисниците ги 

внесуваат лозинките за пристап до профилите на која објавуваше 

свои содржини. Видеата од митинзите и средбите со граѓаните се 

објавуваа и на Јутуб каналот на партијата.

ДУИ ја водеше својата изборна кампања со слоганот „Заедно подобри, 

заедно посилни, заедно во Европа“. Партијата, исто така, пред 

почетокот на изборната кампања објави отчет за активностите од 

83 Промени за нов почеток – изборна програма, СДСМ. Пристапено на: http://www.
sdsm.org.mk/Default.aspx?mId=47&lId=1 (последна посета: 11 мај 2013)

работата на нејзините министри во коалиционата влада847со ВМРО-

ДПМНЕ. На почетокот на кампањата ДУИ објави изборна програма на 376 

страници858 со наслов идентичен како и изборниот слоган. Програмата, 

меѓу другото, се фокусираше на ветување за целосно спроведување 

на Охридскиот рамковен договор и на правичната застапеност на 

Албанците во државните институции, употреба на албанскиот јазик 

на цела територија на државата како втор државен јазик, барање за 

поставување на Албанци на високи раководни функции и воведување 

на концептот на политички консензус при изборот на претседател 

на државата. Во економскиот дел од програмата ДУИ предвидуваше 

мерки за намалување на невработеноста со креирање нови работни 

места, унапредување на образованието, правична распределба на 

буџетот на територија на цела држава и подобрување на животната 

средина.

 

Изборната кампања преку интернет ДУИ ја водеше во најголем дел 

преку својата партиска страница, bdi.mk, преку официјалните партиски 

профили на социјалната мрежа Фејсбук и профилите на носителите на 

изборните листи и кандидатите за пратеници. ДУИ на овие избори 

немаше профил на социјалната мрежа Твитер. Изборните музички и 

видеоспотови партијата ги објавуваше на својот Јутуб канал. 

Партијата ДПА во текот на изборната кампања настапи со слоганот 

„ДПА за слобода“. На гласачите не им понуди изборна програма, туку 

платформа за следниот мандат на владата со наслов „Платформа на ДПА 

за периодот 2014-2018“,869 на 105 страници.  Во неа, меѓу другото, се 

предвидува потреба за нов општествен договор наместо Охридскиот 

рамковен договор и федерална држава. Меѓу другите мерки, во 

неа се зборува за елиминирање на економска дискриминација кон 

Албанците, мерки од даночната, фискалната и монетарната политика, 

84 Отчет на ДУИ , ДУИ, Пристапено на: http://bdi.mk/docs/RaportojmeBDI2014.pdf 
(последна посета: 5 мај 2014)

85  Заедно подобри, заедно посилни, заедно во Европа, ДУИ. Пристапено на: http://bdi.
mk/docs/RaportojmeBDI2014.pdf (последна посета: 5 мај 2914) 

86 Платформа на ДПА за периодот 2014-2018, ДПА. Пристапено на: http://gurra-pdsh.
org/images/PDF/Platforma%20e%20PDSH-se%202014-2018.pdf (последна посета: 10 
мај 2014)
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промовирање на странски и домашни инвестиции и развој на 

земјоделството и прехранбената индустрија и заштита на животната 

средина.  

Партијата, исто така, водеше кампања на интернет и преку 

социјалните мрежи. Во првиот случај кампањата се водеше главно 

преку официјалната страница, gurra-pdsh.org, а на мрежите Фејсбук и 

Твитер преку официјалните партиски профили и преку профилите на 

носителите и кандидатите на изборните листи. Снимките од настаните 

се дистрибуираа преку Јутуб каналот на партијата.  

Коалицијата предводена од партијата ГРОМ настапи со изборниот 

слоган „Храбри луѓе, горда држава“. ГРОМ во изборната камања 

промовираше програма8710која, како што тврдеше партискиот лидер 

Стевче Јакимовски, е составена од барања на граѓаните наместо од 

експерти. Во неа партијата  најголем простор посветува на проекти од 

сферата на функционалната, за поттикнување на претприемништвото, 

на малото и средното стопанство, поголема достапност до квалитетни 

финансиски средства, поддршка за земјоделците и даночните 

олеснувања што тие треба да ги добиваат за да се намалат трошоците 

за производство за поконкурентно земјоделство.  Програмата опфаќа 

и предлози за поддршка на социјално загрозените групи. 

ГРОМ, слично како и другите партии, во кампањата посвети внимание 

и на онлајн промоцијата, при што централен дел беше партиската 

интернет-страница, grom.mk, Фејсбук и Твитер профилите на 

партијата, како и профилите на носителите и на кандидатите од 

изборните листи. 

Партијата НДП на изборите настапи со слоганот „Време е“.  На 

почетокот на кампањата партијата   не претстави пред гласачите 

класична изборна програма, туку излезе со изборна платформа на 33 

87 Изборна програма на ГРОМ 2014-2018, ГРОМ. Пристапено на: http://is-
suu.com/gragjanskaopcijazamakedonijagrom/docs/programa_grom_a4_8_a_
priprema?e=9598897/7512073 (последна посета: 10 мај 2014)

страници8811со наслов идентичен како и слоганот за кампањата. Во 

платформата НДП предвидуваше реформа на владините институции, 

вработувања, развој на бизнисот, инфраструктурата, енергетиката, 

туризмот, технолошко-индустриските зони, земјоделството и 

соработката со стопанските комори. 

НДП, исто така, посвети дел од своите ресурси за водење на кампања 

на интернет. Централното место го имаше официјалната партиска 

страница, rdk.ord.mk, a кампањата се водеше и преку профилите на 

Фејсбук и на Твитер. 

И помалите партии кои учествуваа на изборите организираа слични 

кампањи, но во помал обем. Тие генерално во поголем дел се ориентираа 

кон помали средби со граѓани, значително помали рекламни кампањи 

на традиционалните медиуми, и присуство на интернет-социјалните 

мрежи кои им овозможуваа бесплатен или значително поевтин начин 

на промовирање.  

Поднесување на финансиски извештаи 

За трошоците што ги имаат во изборната кампања партиите се должни 

да достават вкупно три финансиски извештаи. Првиот извештај кој се 

однесува на првите 10 дена од кампањата кандидатите беа должни 

да го достават на 11-от ден од кампањата, односно на 14 април. 

Вториот извештај кандидатите беа должни да го поднесат еден ден 

по завршувањето на кампањата, на 26 април, и тој се однесува за 

втората половина од кампањата. Сите партии навремено ги поднесоа 

финансиските извештаи, со исклучок на партијата СДПМ, која вториот 

извештај го достави со доцнење од три дена, односно на 29 април и 

тоа не во стандардизираниот формулар за оваа намена, туку само 

со писмена изјава од претседателот на партијата. На официјалните 

страници на ДИК и Државната комисија за спречување корупција 

88 Изборна платформа, Време е за НДП,  НДП. Пристапено на: 
 http://www.rdk.org.mk/images/stories/PDF/platforma.pdf (последна посета: 11 мај 

2014)
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(ДКСК) недостасува и вториот финансиски извештај на партијата 

ПДП.  Може да се најде само извештај за првиот дел од кампањата и 

тоа во облик на извод од банкарска сметка наместо на пропишаниот 

образец. Доколку партиите не ги достават пропишаните извештаи во 

утврдената форма и во пропишаните рокови казната изнесува од 4,000 

до 5,000 евра за правното лице и од 500 дo 1,500 евра за одговорното 

лице во партијата. 

Третиот финансиски извештај кој се однесува на вкупните финансиски 

извештаи за собраните и потрошените средства партиите треба да го 

поднесат најдоцна до 20 мај, односно 25 дена од завршувањето на 

кампањите, а Државниот завод за ревизија (ДЗР) најдоцна до 14 јули 

треба да спроведе ревизија на овие извештаи.  

Сите финансиски извештаи се поднесуваат до ДИК, ДКСК и ДЗР, а 

вкупниот финансиски извештај се поднесува и до Собранието на 

Република Македонија.  Кандидатите имаа право да потрошат по 180 

денари по регистриран гласач, односно вкупно 320.423.040 денари 

(5.210.130 евра).8912

Според поднесените финансиски извештаи9013од партиите кои освоија 

мандати во Собранието, најмногу средства во изборната кампања 

потрошила ВМРО-ДПМНЕ. Според двата извештаи поднесени до 

институциите, партијата во двата дела од кампањата потрошила по 

44.764.480 денари, односно вкупно 89.528.960 денари (1.455.755 

евра). Партијата до 26 април собрала 16.652.976 денари, што е 

72.875.984 денари помалку од потрошеното. За да се надоместат  

ваквите разлики, партиите можат да ги собираат донациите најдоцна 

до 20 мај, кога ќе го поднесат финалниот финансиски извештај. 

Втора партија според потрошените пари е ДУИ. Таа во текот на 

изборната кампања потрошила вкупно 30,885,783 денари, односно 

89 Пресметките во евра се правени по среден курс од 61,5 денари за 1 евро
90  Финансиски извештај од политички партии за предвремени Парламентарни избори 

2014 година, Државна изборна комисија. Пристапено на: http://www.sec.mk/index.
php?option=com_content&view=article&id=322:fin-izv-pretvremeni&catid=48&Itemid
=1305&lang=mk (последна посета: 7 мај 2014) 

18,957,018 во првиот дел и 11,928,765 денари во вториот дел. ДУИ, 

исто така, до поднесувањето на вториот извештај собрала помалку 

пари отколку што потрошила. Партијата собрала вкупно 6,499,500 

денари (105,682 евра), а разликата треба да ја собере до 20 мај. 

Трета според приходите и расходите во кампањата е СДСМ. Партијата 

во двата дела од кампањата собрала вкупно 8,402,077 денари (136,619 

евра). Кај оваа партија има значителна разлика во трошењето 

во двата дела. Во првиот СДСМ потрошила 8,028,077 денари, а во 

вториот само 374,000 денари. Партијата до 25 април собрала вкупно 

8,418,067, односно 15,990 денари повеќе отколку што потрошила. 

Според Законот, вишокот средства партијата треба да го подари во 

добротворни цели. 

Следна е партијата ГРОМ која потрошила вкупно 990,009 денари 

(16,097 евра), односно 938,310 во првиот и 51,699 денари во вториот 

дел од кампањата. Партијата до 25 април собрала вкупно 992,412 

денари или 2,403 денари повеќе од потрошеното. ГРОМ, исто така, 

овие пари треба да ги подари во добротворни цели. 

Партијата НДП во текот на изборната кампања потрошила вкупно 

448,120 денари (7,286 евра), односно 139,650 во првиот дел и 308,470 

денари во вториот дел од кампањата. До 26 април, кога е поднесен 

вториот финансиски извештај, НДП собрала 202,350 денари или 

245,770 денари помалку од расходите. Исто како и другите партии 

разликата треба да ја собере најдоцна до 20 мај. 

ДПА во кампањата потрошила вкупно 382,626 денари (6,221 евра), 

односно 130,626 во првиот дел и 252,000 денари во вториот дел. 

Партијата до 26 април собрала вкупно 90,000 денари. Разликата од 

292,626 денари меѓу потрошените и собраните средства, ДПА, треба 

да ја изедначи преку собирање на донации, до 20  мај, односно до 

поднесување на финалниот финансиски извештај. 
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Од останатите партии кои учествуваа на изборите но не успеаја да 

освојат пратенички мандат,  најголеми трошоци имаа Коалицијата за 

позитивна Македонија (КПМ) и партијата ВМРО-НП.  КПМ во двата дела 

од кампањата потрошила вкупно 6,798,930 (110,551 евра), а собрала 

6,224,706 денари. ВМРО-НП во кампањата потрошила 3,616,080 

(58,798 евра), а собрала 3,787,900 денари. Вкупните трошоци на сите 

останати партии, ПЕИ, ПЕП 21, НДМ, ДМ и СДПМ заедно изнесуваат 

585,813 денари (9,525 евра), а сите заедно собрале вкупно 132,100 

денари (2,147 евра). Разликата меѓу трошоците и приходите партиите 

треба да ја надоместат преку донации до 20 мај. Притоа партиите ПЕИ 

и СДПМ во своите извештаи навеле дека не собрале ниту потрошиле 

никакви финансиски или други средства во текот на кампањите, а ДМ 

собрала 3,000 денари (48 евра), но не потрошила ништо од тоа.  

 

вМро-
дПМне сдсМ дуи дПа гроМ ндП

Приходи Расходи Приходи Расходи Приходи Расходи Приходи Расходи Приходи Расходи Приходи Расходи

Датум 
за прв 
извештај 
-14 април

 8,326,488 44,764,480 8,054,000 8,028,077 2,699,500 18,957,018 60,000 130,626 942,695 938,310 150,000 139,650

Датум 
за втор 
извештај 
-26 април

8,326,488 44,764,480 364,067 374,000 3,800,000 11,928,765 30,000 252,000 49,717 51,699 52,350 308,470

Вкупно 16,652,976 89,528,960 8,418,067 8,402,077 6,499,500 30,885,783 90,000 382,626 992,412 990,009 202,350 448,120

МедиуМи 

Мониторингот на медиумите спроведен од ОБСЕ/ОДИХР9114за време 

на кампањата за парламентарните избори забележа „отсуство на 

анализа и независно известување“ при известувањето за активностите 

на политичките партии. Генерално, мисијата на ОБСЕ/ОДИХР во 

91 Види ги изјавите на ОБСЕ/ОДИХР со првичните наоди и заклучоци за изборите: ОБСЕ/
ОДИХР, Меѓународна набљудувачка мисија за изборите во Република Македонија, 
Претседателски и предвремени парламентарни избори 27 април 2014 год. Изјава за 
првичните наоди и заклучоци. Скопје, април, достапна на: http://www.osce.org/mk/
odihr/elections/fyrom/118079?download=true (пристапено на 13 мај 2014)

својот извештај нотираше дека најголем дел од медиумите врз кои 

се спроведе мониторинг беа во голема мера пристрасни во полза на 

владејачката ВМРО-ДПМНЕ и кандидатот Иванов, и главно негативни 

против СДСМ и нејзиниот кандидат. Медиумите на албански јазик беа 

повеќе наклонети кон ДУИ отколку кон останатите етничко албански 

учесници во изборната трка. Мониторингот покажал дека медиумите 

во текот на кампањата најмногу се фокусирале на двете најголеми 

политички партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. 

Во рамки на ваквото известување, на јавниот сервис Македонска радио 

телевизија (МРТ), додека сите останати учесници на изборите биле 

покриени во голема мера на неутрален начин, владејачките партии 

добивале попозитивно покривање. Така, партијата ВМРО-ДПМНЕ 

имала предност со тоа што добивала позитивно медиумско покривање 

во кое се нагласувале нејзините постигнувања и идни проекти. Сличен 

пристап имал вториот канал на МРТ (МРТ2) кој емитува програма 

на јазиците на немнозинските заедници во однос на партијата ДУИ. 

Мониторингот на ОБСЕ/ОДИХР ги опфати електронските медиуми 

МРТ1, МРТ2, ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алфа, ТВ Телма и ТВ Алсат-М; и 

печатените: Дневник, Нова Македонија, Слободен печат и Коха.

Во поглед на приватните радиодифузери мониторингот на ОБСЕ/ОДИХР 

покажува дека телевизиите Сител, Канал5 и Алфа посветиле поголемо 

внимание на активностите на ВМРО-ДПМНЕ со главно позитивно или 

неутрално медиумско покривање. Од друга страна, пак, во поглед 

на СДСМ истите медиуми посветиле помалку време на покривање, 

кое било главно со негативен тон. Во извештајот на Мисијата се 

забележува и дека во текот на кампањата овие три телевизии 

обезбедиле значително медиумско покривање на активностите на 

министрите кои беа и кандидати за пратеници што, исто така, било 

често на позитивен начин. Притоа се забележува дека медиумите во 

голема мера не направиле разлика меѓу покривањето на овие лица 

како министри и како кандидати на изборите. 
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Според Изборниот законик, медиумите се обврзани да известуваат за 

кандидатите на претседателските избори на правичен, избалансиран 

и непристрасен начин. Дополнително, со последните измени на 

Изборниот законик од февруари 2014 беа воведени нови правила 

за медиумско известување во вестите на јавниот радиодифузен 

сервис, „Македонската радио телевизија“ (МРТ). Според измените, 

јавниот радиодифузен сервис е должен да го распредели времето 

за известување на следниот начин: една третина е наменета 

за известување за дневните настани од земјата и светот; една 

третина е наменета за известување за активностите од кампањата 

на кандидатите на политичките партии на власт; и една третина 

е наменета за известување за активностите од кампањата на 

кандидатите на политичките партии во опозиција. Времето кое се 

определува за секоја партија е зависно од резултатите и освоените 

места на последните парламентарни избори. Како што е наведено 

во Изјавата за првичните наоди и заклучоци за претседателските и 

предвремените парламентарни избори на ОБСЕ/ОДИХР, ваквиот начин 

на распределба не соодветствува со ставот 7.8 од Копенхашкиот 

документ на ОБСЕ, бидејќи создава пречки за одвојување на време 

за медиумско известување за кандидатите на вонпарламентарните 

партии. Сепак, МРТ одвои дополнително време надвор од наведените 

третини и за претставниците на вонпарламентарните партии врз база 

на препорака на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги (АААМУ).

 

Мониторинг на јавниот сервис Мрт 

АААМУ, како тело задолжено за мониторинг на известувањето на 

медиумите во изборниот период, во својот конечен извештај9215 

објави дека јавниот радиодифузен сервис за известувањето за 

парламентарните избори овозможил медиумско покривање во 

информативните емисии на кандидатите во рамки на законските 

92 Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2014), Извештај од 
мониторингот на медиумското покривање за претседателските и предвремените 
парламентарни избори. Скопје, мај, достапен на: http://www.avmu.mk/images/Fina-
len_Izvestaj_Izbori_2014_-_nacionalni_mediumi.pdf (пристапено на 13 мај 2014)

 

обврски. Според извештајот, генерално била запазена поделбата на 

третини меѓу вестите од земјата и светот, вестите за кандидатите на 

власта и вестите за кандидатите на опозицијата и на дополнителното 

време за вонпарламентарните партии. Притоа на каналот се 

забележува постоење на мала разлика во минутажата во покривањето. 

На првиот канал на јавниот сервис МТВ1 партиите од власта добиле 

незначителни 6 минути повеќе отколку опозицијата. Партиите од 

власта добиле вкупно 2:16 часа, опозицијата 2:10, а 2:29 од времето 

било посветено на вести од земјата и светот, а дополнителното време 

за вонпарламентарните партии изнесувало 18 минути.  

табела 1: Субјекти во вести на програмските сервиси на МРТ и МР  
Извор: АААМУ

 Мтв 1 Мтв 2 Мтв 2 Мак.
радио

Мак.радио  
(албански   

јазик)

Мак.радио  
(турски          
јазик)

сдсМ и  др 50,31% 13,03% 29,90% 48,30% 13,65% 24,51%

вМро-      
дПМне и  др. 68,15% 13,75% 35,33% 37,83% 9,34% 37,28%

дПа 13,25% 50,96% 19,58% 11,05% 50,64% 11,25%

дуи 19,24% 78,41% 23,73% 19,72% 77,65% 8,58%

ндП 1,32% 15,98%  2,24% 16,44% 2,08%

ПдП 2,04% 58,61%   57,59%  

вМро-нП 19,22% 8,61% 6,34% 22,49%  11,71%

коалиција 
гроМ 23,38% 12,64% 65,15% 24,03% 10,68% 54,66%

кПМ 29,23%  7,79% 24,73%  16,70%

достоин-    
ство 20,55%   12,60%  3,25%

гроМ 1,59%      

Врз основа на мониторингот  на Агенцијата кој, пред сè, квантитативно, 
но не и квалитативно ја мери  застапеноста на политичките субјекти 
на јавниот сервис МТВ, се наведува дека на каналот МРТ1 времето 
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во третината посветена за кампањата на партиите од власта била 
поделена на следниот начин: коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ добила 
68,15% од времето, ДУИ 19,24%, СДУ 0,39, а останатото време му 
било посветено на претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ Ѓорге 
Иванов. Времето посветено за медиумското покривање на настаните 
на опозицијата било поделено на следниот начин: коалицијата на 
СДСМ добила 50,31%, ДПА 13,25%, НДП 1,32%, претседателскиот 
кандидат на СДСМ Стево Пендаровски 31,74% и за Илјаз Халими 
претседателскиот кандидат на ДПА 3,38%. 

Од дополнителното време за вонпарламентарните партии, КПМ добила 
29,23%, коалицијата ГРОМ 23,38%, ДМ 20,55%, ВМРО-НП 19,22%, 
ПДП 2,04% и претседателскиот кандидат на ГРОМ Зоран Поповски 
добил 3,99% од времето на медиумското покривање. 

На вториот канал на јавниот сервис МРТ2  кој емитува програма на албански 
јазик времето било распоредено, исто така, во третини, со мала разлика 
во минутажата посветена на медиумското покривање на активностите на 
партиите. Така, генерално партиите од власта добиле вкупно 3:29 часа, 
опозицијата 3:17, за вестите биле одвоени 2:44, а дополнителното време 
за вонпарламентарните партии изнесувало 24 минути. 

Во рамки на вака распределеното време на медиумско покривање на 
МРТ2 кај партиите од власта најголемо внимание добила ДУИ 78,41%, 
Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ 13,75%, претседателскиот кандидат 
Ѓорге Иванов 7,70% и 0,13% од медиумското време било посветено 
на други субјекти. Во третината за опозицијата најмногу време 
добила ДПА 50,96%, па НДП 15,98%, коалицијата на СДСМ 13,03%, 
претседателскиот кандидат на ДПА Илјаз Халими добил 13,42%, а 
кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски 6,61%. Во дополнителното 
време најзастапена била ПДП 58,61%, ГРОМ 12,64%, ВМРО-НМ 8,61 
и претседателскиот кандидат на ГРОМ Зоран Поповски добил 20,14%.
 
Мониторингот покажал дека состојбата е слична и на Македонското 
радио. Првиот програмски сервис ја почитувал обврската за 

процентуалната застапеност на политичките субјекти. Третиот 
програмски сервис на Македонско радио – Програма на албански 
јазик обезбедил рамноправен пристап на учесниците во изборната 
кампања, но одделил нешто помалку време за дневните настани. 
Третиот програмски сервис на Македонско радио – Програма на турски 
јазик, пак, одвоил генерално исто време за кампањите на партиите, 
но не го почитувал принципот за поделба на програмата на третини со 
тоа што за дневните вести од земјата и светот одвоил далеку повеќе 
време отколку за кампањите.

Според методологијата за мониторингот на медиумското известување во 
текот на изборната кампања АААМУ ги мери и директните обраќања на 
претставниците на политичките опции на медиумите. Тоа, според АААМУ, 
се зема за квалитативен параметар за покривањето на кампањите иако 
притоа за медиумското покривање на јавните сервиси не се изречени 
квалитативни оценки врз основа на овој параметар, туку само се 

забележани бројот и вкупното времетраење на директните обраќања. 

Табела 2: Директни обраќања на програмските сервиси на МРТ и 
МР Извор: АААМУ

Мтв 1
Мтв 2 

албански          
јазик

Мак.радио Мак. радио               
албански јазик

 Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време

сдсМ и др. 32 0:21:56 16 0:07:59 15 0:12:10 15 0:08:20

 вМро-дПМне и др. 38 0:31:05 16 0:07:45 17 0:12:08 14 0:07:17

дПа 19 0:05:28 30 0:37:21 16 0:03:10 21 0:32:15

дуи 23 0:07:54 51 1:34:57 16 0:05:28 26 0:47:38

ндП 6 0:01:05 17 0:09:32 8 0:01:02 15 0:07:56

ПдП 1 0:00:16     1 0:00:18

вМро нП 7 0:02:45   9 0:03:18   

коалиција гроМ 8 0:03:14   13 0:03:51 1 0:00:25

кПМ 10 0:04:04   10 0:03:42   

достоинство 8 0:02:54   5 0:01:48   
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Мониторинг на комерцијални медиуми

Во поглед на комерцијалните медиуми АААМУ во извештајот 

констатира различен однос при известувањето од изборните кампањи. 

За телевизијата 24 Вести генерално известувала  балансирано и 

професионално, почитувајќи го принципот на пропорционалност во 

застапеноста на власта, опозицијата и вонпарламентарните партии, 

притоа известувајќи со неутрален тон во прилозите. Телевизијата 

имала професионален аналитички пристап околу прашањата кои биле 

отворени во кампањите и направила низа споредбени анализи. 

ТВ Алсат – М, според АААМУ, не го почитувала доследно принципот 

на пропорционалност и нешто повеќе време посветила за партиите на 

Албанците во Македонија од кои со најголем интензитет за ДУИ. За дел 

од учесниците во изборната кампања, медиумот воопшто не објавил 

информации. Телевизијата во новинарските извештаи генерално 

ги почитувала професионалните стандарди, иако најмногу шанси 

директно да ѝ се обратат на публиката имале претставници на ДУИ. 

табела 3: Субјекти во вести на комерцијални радиодифузери 
Извор: АААМУ

 тв 24 
вести

тв 
алсат 

– М
тв 

алФа
тв 

канал 5 сител тв 
телМа

сдсМ и  др 1:16:18 1:15:58 0:45:59 1:02:03 0:32:44 1:36:24

 вМро-      
дПМне и  др. 1:18:35 1:11:42 3:44:42 5:11:45 5:36:12 1:19:44

дПа 0:21:30 1:25:04 0:13:09 0:19:14 0:19:27 0:23:44

дуи 0:29:24 1:58:13 0:19:08 0:25:42 0:22:49 0:43:18

ндП 0:01:31 0:17:17  0:02:30  0:23:44

ПдП 0:00:48  0:00:48  0:00:33  

вМро нП 0:15:45 0:15:11 0:02:42  0:02:09 0:29:40

коалиција 
гроМ 0:18:38  0:08:24 0:19:32 0:19:08 0:13:49

кПМ 0:11:18  0:02:35  0:11:16 0:13:15

достоин-    
ство 0:09:05     0:10:25

ПеП 21 0:01:31      

сдПМ 0:01:31      

Телевизијата АЛФА, пак, не го почитувала принципот на 

пропорционалност при покривањето на кампањите на политичките 

партии. Најмногу информативно време Алфа посветила на активностите 

на Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Во извештајот на АААМУ 

се забележува дека прогнозите и експертските согледувања за 

истражувањата на јавното мислење, како и коментарите на медиумот 

– за централна тема ја имале споредбата на изборните платформи 

на спротивставените коалиции – на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, и 

на опозициската СДСМ.  Притоа се огледал експлицитен негативен 

редакциски став во однос на опозициската опција. 

ТВ Канал 5, пак, одвоила доминантна минутажа за покривање на 

кампањата на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Мониторнигот покажал 

дека уредувачкото внимание на телевизијата било  насочено кон 

подвлекување силен споредбен контраст помеѓу изборните програми 

на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Притоа редакциските коментари бил 

претежно негативни за политиките на СДСМ.

табела 4:  Директни обраќања на  програмите на комерцијалните 
радиодифузери Извор:АААМУ

 тв 24 
вести

тв - 
алсат М тв алФа тв 

канал 5 сител тв 
телМа

 Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време Обраќања Време

сдсМ и др. 52 0:33:11 54 0:33:14 118 2:09:16 116 3:19:25 28 0:12:31 47 0:52:17

вМро 
дПМне и 
др.

48 0:29:19 43 0:24:35 37 0:19:48 41 0:27:15 131 3:42:28 38 0:43:20

дПа 18 0:08:16 60 0:38:04 11 0:05:52 22 0:11:02 18 0:08:43 20 0:17:17

дуи 24 0:12:09 75 0:55:00 14 0:07:47 25 0:14:19 19 0:09:26 25 0:28:45

ндП 1 0:00:27 12 0:08:39       1 0:01:07

ПдП 1 0:00:36     2 0:00:56     
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вМро нП 11 0:08:23 8 0:07:01 2 0:01:11   2 0:00:54 15 0:14:07

коалиција 
гроМ 19 0:09:44   8 0:04:09 15 0:13:30 14 0:07:11 10 0:10:26

кПМ 10 0:07:16   3 0:01:39   17 0:08:01 8 0:10:03

достоинство 10 0:04:59         7 0:06:47

ПеП 21 1 0:00:13           

сдПМ 2 0:00:14           

Извештајот на АААМУ од мониторингот на ТВ Сител покажува дека оваа 
телевизија не известувала балансирано поради тоа што посветила 
драстично поголема минутажа за кампањата на ВМРО-ДПМНЕ отколку 
за СДСМ. За илустрација, вкупното медиумско покривање на настаните 
на владејачката партија изнесувало 5 часа и 36 минути, додека за 
опозициската СДСМ само 32 минути. Според АААМУ, ова се должи на 
начинот на кој Сител известувал за кампањата на ВМРО-ДПМНЕ во 
кој покрај класичните извештаи од митинзите, политичките поенти на 
оваа коалиција беа презентирани и преку разговори и интервјуа со 
раководството на ВМРО-ДПМНЕ, или со градоначалници од редовите 
на партијата, потоа преку прилози од споени изјави на носителите на 
пратеничките листи во изборните единици, и со извештаи од прес-
конференции. Телевизијата во аналитичките жанрови споредено 
ги анализирала изборните програми на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, 
и претпоставките за општествените последици доколку лидерот на 
опозицијата реши да го бојкотира изборниот процес. АААМУ заклучува 
дека ставот на информативната редакција на ТВ Сител во текот на 
целиот изборен процес бил во полза на програмскиот концепт на 
владејачката партија, а експлицитно против изборниот настап на 
опозициската коалиција.

ТВ Телма, според извештајот на АААМУ, била генерално балансирана 
со разлика од неколку минути во полза на СДСМ во времетраењето 
на медиумското покривање на изборните кампањи на власта и 
опозицијата. Телевизијата посветила значително време на работата 
на ДИК и на ставовите на домашните и на странските набљудувачи, 
како и на аферата околу продажбата на „Македонска банка“. Оваа 

тема Телма ја третирала со базично информирање од полемичките 
прес-конференции помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Се оценува дека 
телевизијата при известувањето од изборниот процес генерално 
посветила внимание на напоредно презентирање на различните 

политички опции понудени од учесниците во изборната кампања. 

резултати од ПредвреМените ПарлаМентарни 
избори во 20149316

На предвремените парламентарни избори, кои се одржаа на 27 април 
2014 година заедно со вториот круг од претседателски избори, правото 
на глас го искористија  1.120.640 гласачи  од вкупно 1.780.128, колку 
што се запишани во Избирачкиот список. Според тоа, излезноста 
изнесуваше 62,95%, што е речиси идентично со минатите предвремени 
парламентарни избори, кои се одржаа на 5 јуни 2011 година, кога 
излезноста изнесуваше 63,48%. Сепак, на тие избори гласаа 1.156.049 
гласачи, односно 35.409 повеќе, но тогаш и Избирачкиот список (ИС) 
беше пообемен, односно имаше 1.821.122 лица со право на глас. ИС во 
периодот пред локалните избори во 2013 беше прочистен од починати 
и отселени лица, со што бројката на гласачи беше намалена за  над 80 
илјади лица на територијата на РМ. Во периодот пред одржувањето на 
претседателските и парламентарните избори во 2014 ИС уште еднаш 
беше ажуриран и беше ставен на јавен увид на граѓаните и партиите, 

но ДИК не ги објави јавно резултатите од процесот.9417  

На изборите, за места во Собранието, кандидатски листи поднесоа 

14 политички субјекти, од кои 5 беа коалиции, а 9 политички партии 

кои настапија самостојно. Кандидатски листи поднесоа „Коалиција 

на СДСМ и другите партии“ предводена од СДСМ, ДПА, коалицијата 

93 За сите податоци во врска со резултатите од предвремените парламентарни избори 
е користена  Интернет-страницата на Државната изборна комисија. Пристапено 
на: http://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-MK&r=2&rd=r# (последна 
посета: 6 мај  2014)

94  Претседателски и предвремени парламентарни избори 2014, прелиминарна изјава. 
Граѓанска асоцијација Мост, 28 април 2014, Скопје. Пристапено на: http://www.
most.org.mk/images/MOST/Preliminarna%20izjava_vtor%20krug_28%2004%202014_
MKD.pdf (последна посета: 13 мај 2014) 
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„За достоинствена Македонија“ составена од партиите Достоинство 

и Обединети за Македонија (ОМ), ДУИ, коалицијата „За подобра 

Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ, НДП, НДМ, „Коалиција 

ГРОМ“ предводена од партијата ГРОМ, „Коалиција за позитивна 

Македонија“ предводена од Алијанса за позитивна Македонија (АПМ), 

ВМРО-НП, СДПМ, ПЕП 21, ПДП и ПЕИ.

Според конечните и официјални податоци на  ДИК, најмногу гласови на 

предвремените парламентарни избори на 27 април 2014  година  освои 

коалицијата „За подобра Македонија“, предводена од владејачката 

партија ВМРО-ДПМНЕ или 481.615, што е 42,97% од вкупниот број на 

гласови. Со тоа коалицијата освои 61 пратенички мандат.  На второ 

место е коалицијата предводена од опозицискиот СДСМ која освои 

околу 200.000 гласови помалку, односно  вкупно 283.955, што е 25,34 

% од вкупниот број на гласови и освои 34 пратенички мандати. На 

трето место е ДУИ која досега беше дел од владејачката коалиција. 

За нејзините кандидатски листи  гласаа 153.646 гласачи, што е 

13,71 % од вкупниот број на гласови, со што добија 19 пратеници во 

Собранието.  Нејзиниот главен ривал, ДПА, од политичкиот блок на 

партиите на Албанците во Македонија освои 66.393 гласа, што е 5,92 

% од вкупниот број на гласови. ДПА во новиот состав на Собранието 

на РМ ќе биде застапена со 7 пратеници.  На петто место е ГРОМ со 

31.610 освоени гласови, или 2,82% од вкупниот број на гласови, со 

што оваа партија  освои еден пратенички мандат. На шесто место 

е НДП која доби 17.783, или 1,59 % од вкупниот број на гласови, 

што, исто така, беше доволно да добие еден пратенички мандат. Од 

останатите коалиции и политички партии само ВМРО-НП успеа да 

освои над 1 % од вкупниот број на гласови на изборите, но не успеа 

да освои пратенички мандат. За ВМРО-НП  гласаа 16.772 – 1,50%, за 

„Коалиција за позитивна Македонија“ 10.566 – 0,94% , за коалицијата 

„Достоинство за Македонија“ гласаа 9.265 – 0,83%, за СДПМ 4.700 

– 0,42%, за ПЕИ 3.194 гласачи или 0,28%, за НДМ 1.925 – 0,17% , 

за  ПЕП 21 1.281 – 0,11%, за ПДП 385 – 0,03%. По изборни единици 

односот на партиите е следниот: 

изборна 
единица

 регистрирани 
избирачи во 
избирачкиот 

список  

Партија  вкупно 
гласови 

вкупно 
гласови 

%

освоени 
мандати

ие1 297,686      

ВМРО-ДПМНЕ и др. 73,554 37.88% 8

СДСМ и др. 58,091 29.92% 7

ДУИ 26,657 13.73% 3

ДПА                       
11.631  0.64% 1

ГРОМ 8,725 4.49% 1

Излезност   194,164 65.22%  

ие2 306,067      

ВМРО-ДПМНЕ и др. 74,649 40.53% 10

СДСМ и др. 40,603 22.05% 5

ДУИ 32,061 17.41% 4

ДПА 13,764 7.47% 1

Излезност   184,176 60.18%  

ие3
                      

280,890      ВМРО-ДПМНЕ и др. 112,176 56.41% 13

 СДСМ и др. 57,088 28.71% 7

Излезност   198,863 70.80%  

ие4 280,810      
ВМРО-ДПМНЕ и др. 109,809 53.46% 12

СДСМ и др. 70,004 34.08% 8

Излезност   205,398 73.14%  

ие5 286,435      

ВМРО-ДПМНЕ и др. 78,953 45.01% 11

СДСМ и др. 43,370 25.87% 6

ДУИ 23,876 13.61% 3

Излезност   175,402 61.24%  

ие6 304,458      

ДУИ 62,848 41.54% 9

ДПА 34,600 22.87% 5

ВМРО-ДПМНЕ и др. 25,911 17.13% 4

СДСМ и др. 12,142 8.03% 1

НДП 9,745 6.44% 1

Излезност   151,300 49.69%  

ие7 18,911      ВМРО-ДПМНЕ и др. 4,512 52.38% 1

Излезност   8,614 45.55%  

ие8  3,337      ВМРО-ДПМНЕ и др. 1,170 63.41% 1

Излезност   1,845 65.29%  

ие9    1,534      ВМРО-ДПМНЕ и др. 881 89.71% 1

Излезност   982 64.02%  
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заШтита на избирачко Право  

Изборниот законик9518ја гарантира заштитата на избирачките права 

на подносителите на листите и на избирачите. Доколку овластените 

претставници на подносителите на листите имаат некакви забелешки 

на работата на избирачкиот одбор во текот на гласањето, тие имаат 

право да укажат на неправилностите и тие да бидат отстранети. 

Ваквите забелешки треба да бидат евидентирани во записникот и врз 

нивна основа понатаму подносителот да поведува постапка за заштита 

на избирачкото право. Доколку ваквите забелешки не се евидентирани 

во записникот, претставниците на подносителите треба истите да ги 

достават до oпштинската изборна комисија (ОИК) во рок од 5 часа 

откога бил потпишан записникот. За разлика од нив, акредитираните 

набљудувачи не смеат да влијаат на работата на изборните органи, но 

доколку имаат забелешка, таа треба да се евидентира во дневникот 

на избирачкото место. Подносителите на листите и избирачите имаат 

право да поднесат приговори и жалби доколку сметаат дека нивното 

право било повредено. Приговорите од страна на подносителите на 

листите може да се однесуваат на постапката за гласање, сумирањето 

и утврдувањето на резултатите, додека избирачите може да поднесат 

приговор доколку во постапката им е повредено избирачкото право. 

Постапката којашто се води за заштита на избирачкото право е итна, 

поради што доставувањето на приговор и тужба за ова не може да се 

достави по пошта. 

Приговорите кои подносителите на листите ги доставуваат до ДИК 

мора да ги достават во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето, 

односно објавувањето на првичните резултати, а ДИК е должна во рок 

од 48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. За одлуката 

која ја донела, ДИК го известува подносителот на приговорот по пат 

на електронска пошта, а одлуката се смета за доставена во рок од 

95 Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република Македонија бр. 
 32, од 12 февруари 2014. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/Izborenzakon-

ikzaWEB1.pdf (последна посета: 4 мај 2014) 

пет часа од испраќањето на електронскиот допис. Подносителот на 

приговорот, за кој негативно било решено во рамките на ДИК, има 

право во рок од 48 часа по приемот на решението да поднесе тужба 

до Управниот суд (УС). Судот мора да донесе одлука во рок од 48 часа 

по приемот на тужбата. УС може да ја потврди или да ја преиначи 

одлуката на ДИК, при што неговите одлуките се правосилни, односно 

против нив не може да се поднесе жалба или друг вид на правна 

заштита.

Во случај на повреда на избирачкото право на избирачот, истиот може 

да поднесе приговор до ДИК во рок од 24 часа, а ДИК е должна да 

донесе одлука во рок од 4 часа по приемот на истиот. Одлуката на 

ДИК може да биде обжалена, така што во рок од 24 часа по приемот 

на решението ќе се достави тужба до УС. Доколку роковите течат и се 

пресретнат во текот на процесот на гласањето а одлуката е позитивна 

за избирачот, на истиот ќе му се овозможи да го оствари своето право 

на глас.

Во рамките на законскиот рок политичките партии до ДИК поднесоа 

вкупно 12 приговори во кои се бараше поништување на гласањето и 

повторување на изборите во 72 избирачки места (ИМ) поради наводно 

нарушување на тајноста на гласањето и семејно гласање. Приговори 

поднесоа три партии и тоа: ДУИ, ДПА и ГРОМ. Од нив, ДУИ поднесе 

два приговора за гласањето во 25 избирачки места во странство, 

односно во изборната единица 7 која ги опфаќа Европа и Африка. 

ДПА, пак, поднесе вкупно шест приговори за процесот на гласање во 

вкупно 43 ИМ на територијата на Република Македонија. Партијата 

ГРОМ поднесе  4 приговори за гласањето во 4 ИМ во Македонија. 

ДИК по разгледувањето на приговорите за сите донесе решенија дека 

се одбиваат како неосновани.9619По одлуките на ДИК во законскиот 

96  Приговори за предвремени парламентарни избори 2014, Државна изборна комисија 
на Република Македонија. Пристапено на: http://www.sec.mk/index.php?option=com_
content&view=article&id=342:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D
0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%
D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-
2014&catid=48&Itemid=1305&lang=mk (последна посета: 15 мај 2014) 
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рок  партиите ГРОМ и ДПА  поднесоа по четири тужби до Управниот 

суд. Судот по однос на сите тужби пресуди дека се одбиваат како 

неосновани,9720поради тоа што не се приложени докази кои ги 

потврдуваат наводите за нерегуларности, или, пак, забелешките 

се доставени по истекот на рокот. Најголемата опозициска партија, 

СДСМ, која веднаш по завршувањето на гласањето излезе со оценка 

дека изборите се нерегуларни не поднесе ниту еден приговор до ДИК. 

Образложението на партијата9821на одлуката за неподнесување на 

приговори беше дека тие целосно не го признаваат изборниот процес 

и дека во текот на кампањата и по првиот круг од претседателските 

избори поднеле 170 претставки за кои тврдат дека биле игнорирани 

или одбиени од надлежните институции.

оЦенка на изборите од набљудувачите 

За следење на предвремените парламентарни избори кои се 

одржуваа истовремено со вториот круг на претседателските избори 

беа акредитирани  вкупно 10.013 домашни  и   610  странски  

набљудувачи.9922 Здружението за хуманитарни активности, 

Синергија, беше организација со најмногу набљудувачи, односно 

5.090. Граѓанската асоцијација МОСТ ја имаше втората по бројност 

набљудувачка мисија со вкупно 2.413 набљудувачи. Значителен број 

имаше и Здружението на граѓани за демократизација и подигнување 

на колективната свест „Движење ВЕПРО“ – Струга, чија мисија броеше 

2.321 набљудувач.  Организацијата ЦИВИЛ – Центар за слобода 

имаше 113 набљудувачи, Здружението ПЛОШТАД СЛОБОДА – 33, 

Институтот за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД – 

97 Одлуки на Управниот суд Скопје. Управен суд Скопје, 2 мај 2014. Пристапено на: 
http://www.usskopje.mk/Odluki.aspx?odluka=17135 (последна посета: 6 мај 2014

98 ЦО на СДСМ едногласно ја усвои одлуката за неприфаќање на мандатите на 
избраните пратеници. СДСМ, соопштение за јавност, 1 мај 2014. Пристапено на: 
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=10588 (последна посета: 
15 мај 2014)

99 Види Државна изборна комисија, Предвремени парламентарни избори 
2014, Акредитирани набљудувачи. Пристапено на http://217.16.84.23/files/
izbori2014/21Tabela_na_akreditirani_nabljuduvaci.pdf (последна посета: 30 април 
2014)

28, Здружението на граѓани Центар за развој на медиумите Скопје – 9 

и Македонскиот центар за култура и развој – 6 набљудувачи. 

Од странските, најбројна беше мисијата на Организација за безбедност 

и соработка во Европа/Канцеларија за демократски институции и 

човекови права (ОБСЕ/ОДИХР) со 252 набљудувачи. Мисијата на 

ОБСЕ одделно имаше дополнителни 103 набљудувачи. Амбасадата на 

САД – 37, Данската организација СИЛБА и Асоцијацијата за напредок, 

едукација и лобирање НЕЛ – Скопје – 31, ПС Совет на Европа – 27, 

Централната изборна комисија на Република Косово – 17, Амбасадата 

на Италија – 12, Амбасадата на Република Турција – 11, Амбасадата 

на Република Франција – 8, Централната изборна комисија на 

Република Албанија – 8, Комисијата за изборни жалби и приговори 

(ECAP) на Република Косово – 6.  По тројца набљудувачи имаа секоја 

од амбасадите на Словачка, Германија, Австрија, Шпанија, Албанија 

и Канцеларијата на НАТО. Амбасадата на Народна Република Кина 

имаше двајца набљудувачи, а исто толку имаше и Амбасадата на 

Руската Федерација и Централната изборна комисија на Грузија. 

Изборниот процес го следеа и 42 акредитирани странски 

новинари.10023Најбројна беше екипата на телевизиската мрежа 

Ал Џезира Балкан со 18 новинари, Радио Телевизија Србија со 4, 

Агенцијата и радио Фокус со 3, АРД Германско радио – 3, а по двајца 

новинари имаа Турската радио телевизија Турк, ТВ Ројтерс – Србија, 

Топ Канал – Тирана, Радио телевизија на Турција, Агенцијата Франс 

Прес, Асошиетед Прес и Телевизија Коха Визион Приштина. 

Во својот прелиминарен извештај од набљудувањето Мисијата на 

ОБСЕ/ОДИХР10124заклучи дека предвремените парламентарни избори 

100 Види, Државна изборна комисија, Предвремени парламентарни избори 2014, 
Акредитирани странски медиуми. Пристапено на: http://www.sec.mk/files/
izbori2014/21Tabela_na_akreditirani_nabljuduvaci.pdf (последна посета: 13 мај 
2014)

101  Според: ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. 
 Република Македонија, Претседателски и предвремени парламентарни 

избори, 27 април 2014 год, Изјава за првичните наоди и заклучоци. Скопје, 
28 април 2014. Пристапено на http://www.osce.org/mk/odihr/elections/
fyrom/118079?download=true (последна посета: 13 мај 2014)
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на 27 април беа ефикасно спроведени, вклучувајќи го и денот на 

изборите. Тој е спроведен на непречен и професионален начин со 

само некои технички нерегуларности забележани во текот на денот, 

а избирачките одбори (ИО) демонстрираа добро познавање на 

процедурите за гласање. Позитивно се оценува и процесот на сумирање  

на резултатите во текот на ноќта на изборите на веб-страницата 

на ДИК, што се гледа и како позитивна мерка за понатамошно 

зголемување на  транспарентноста. На прес-конференцијата која ја 

одржа набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР по вториот круг на 

претседателските избори и предвремените парламентарни избори, 

претставниците на Мисијата укажаа дека бојкотот што го најави 

опозицијата веднаш по завршувањето на изборите не е демократски 

инструмент и дека политичките партии треба да се служат со политички 

средства10225

Во прелиминарниот извештај се наведуваат и низа слабости во 

изборниот процес. Меѓу нив, се констатира користење на јавните 

ресурси во кампањата на владејачката партија преку несоодветно 

разграничување на партиските од државните активности, што е во 

спротивност со ставот 5.4 од Копенхашкиот документ на ОБСЕ од 1990 

год. и стандардите на Советот на Европа. Во овој контекст, Мисијата 

посочи кон министерката за внатрешни работи која беше и носител на 

изборна листа во ИЕ2. Министерката, покрај обврската од Изборниот 

законик да ја стави функцијата во мирување доколку е кандидат на 

изборите, не се повлекла од функцијата и продолжила да ја извршува. 

Мисијата, како и на претходните парламентарни избори, забележа 

дека нерамномерната распределба на гласачите во изборните единици 

(ИЕ) 7, 8 и 9 во странство и разликата помеѓу бројот на гласачите 

во ИЕ во и надвор од земјата нецелосно ја обезбедуваат еднаквоста 

на гласот. Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР примила веродостојни наводи на 

извршен притисок врз гласачите, посебно врз вработените во јавната 

администрација. Наводите за притисоци во најголем дел се однесувале 

на притисок за присуство на настани на изборната кампања, притисок 

102 Радио Слободна Европа, ОБСЕ – Ефикасно спроведени избори, но проблемите 
остануваат, среда 30 април 2014 година http://www.makdenes.org/content/arti-
cle/25365682.html (пристапено на 28 април 2014 година)

да не се присуствува на настани на опозицијата, ветувања или закани 

по вработувањето во државната администрација. Примени се и наводи 

за закани за задржување на бенефициите на социјална заштита и 

купување на гласови меѓу економски загрозените групи.

ОБСЕ/ОДИХР изрази загриженост во однос на точноста на избирачкиот 

список, а посебно во однос на големиот број на гласачи кои живеат 

на иста адреса. Мисијата констатира дека законските одредби кои на 

политичките партии им овозможуваат да ги оспорат податоците кои се 

однесуваат на гласачите во избирачкиот список се нејасни и нејасно 

утврдуваат која агенција е одговорна за спроведување на истрагата 

што го поткопало соодветното спроведување.

Граѓанската асоцијација Мост10326даде прелиминарна оценка дека 

гласањето на 27 април било спроведено ефикасно и без инциденти. 

Набљудувачите оценија дека на денот имало зголемен интензитет на 

мобилизација на гласачите која во одреден број на случаи преминувала 

во притисок, а пред некои гласачки места биле забележани агитирање 

и евидентирање на гласачи. Според Мост, споредено со првиот круг на 

претседателските избори две недели претходно, на парламентарните 

кои се одржаа заедно со вториот круг од претседателските избори 

имало значително зголемување на случаите на групно и семејно 

гласање. 

Од страна на ОБСЕ/ОДИХР денот на гласањето беше оценет како 

позитивен и добро организиран, спроведен на непречен и професионален 

начин во 96% од набљудувањето. Притоа, најчестата нерегуларност 

била групното гласање. Се забележува дека избирачките одбори не ги 

следеле инструкциите на ДИК да им укажат на гласачите дека можат 

да гласаат на едни или на двата избора, додека во деловите каде 

претежно живеат етнички Албанци избирачките одбори  им укажувале 

на гласачите да не го земаат гласачкото ливче за претседателските 

103 Граѓанска асоцијација МОСТ, Претседателски и предвремени парламентарни избори 
2014, Прелиминарна изјава 28.04.2014, Скопје http://most.org.mk/images/MOST/
Preliminarna%20izjava_vtor%20krug_28%2004%202014_MKD.pdf Пристапено на 3 
мај 2014 година
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избори. Мисијата забележува дека гласањето на денот пред изборите 

за болните и немоќни лица и затворениците, кое се одржа на 26 април, 

начелно се одвивало транспарентно, но притоа тајноста на гласањето 

не била обезбедена во 16 од 95 случаи. ОБСЕ/ОДИХР нотираше и 

дека имало случаи кога некои затвореници и покрај тоа што имале 

важечки лични карти не биле вклучени во избирачкиот список поради 

што не можеле да гласаат. Позитивна е и општата оценка за броењето 

на гласовите, при што се забележани процедурални нерегуларности 

само во 17 случаи. 

Оценката на ОБСЕ/ОДИХР е дека во текот на кампањите за 

предвремените парламентарни избори кандидатите имаа можност 

непречено да ги водат кампањите, а слободите на собирање и 

здружување беа почитувани. На прес-конференција која ја одржа 

Мисијата по гласањето на парламентарните и вториот круг од 

претседателските избори беше истакнато дека, сепак, проблемите 

од предизборниот период го засениле денот на изборите. Главните 

забелешки се однесуваат на одвојувањето на државата од партијата, 

неутралноста на медиумите, точноста на избирачкиот список и 

можноста за ефективни процедури во жалбените постапки. 

Се забележува дека освен двете најголеми партии, ВМРО-ДПМНЕ и 

СДСМ, кои организирале заеднички митинзи за своите претседателски 

кандидати и кандидатите за пратеници во собранието, генерално сите 

партии и коалиции се концентрирале на помали настани и средби 

и кампања од врата до врата, како главна тактика за комуникација 

со гласачите. Притоа, на набљудуваните митинзи не се забележани 

нарушувања и биле добро посетени. 

ОБСЕ/ОДИХР забележува дека говорите на митинзите на ДПА 

биле  обележани со горлив јазик насочен против ДУИ, а посебно 

против нејзиниот лидер Али Ахмети.  Обвинувањата за корупција 

меѓу партиите во рамки на етничките блокови го спуштиле нивото 

на разговор во кампањите и го одвлекле фокусот од конкретните 

прашања и партиските платформи.  Се забележува и дека двете 

партии на владејачката коалиција, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, апелирале 

до своите етнички заедници да им го обезбедат потребниот мандат 

за да може да ги зацврстат своите позиции и да избегнат правење на 

отстапки во какви било идни преговори за формирање на влада.

Асоцијацијата Мост оценува дека во периодот од почетокот на кампањата 

за парламентарните избори и за вториот круг од претседателските, 

кампањата се заострила во однос на реториката и во однос на 

активностите, при што се набројуваат помали инциденти во повеќе 

општини поврзани во најголем дел со оштетување на изборни штабови. 

Во истиот период се известува за наводни пристисоци врз вработени во 

јавната администрација, а во исто време се забележува и за зголемен 

интензитет на водење на негативна кампања меѓу политичките партии. 

Набљудувачите на Мост, исто така, забележале употреба на  службени 

возила во кампањите и присуство на малолетници на поголем дел од 

митинзите на сите политички субјекти.  Се забележува и повик за 

мобилизација на гласачите по етничка основа, изразен преку барањето 

на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ за освојување на апсолутно мнозинство 

во Собранието и барањето на лидерот на ДУИ за освојување на 25 

пратеници, што се оценува како спротивно на напорите за градење на 

одржливо мултиетничко и мултикултурно општество.

Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР ја оцени работата на Државната изборна 

комисија како ефикасна и отворена, но во неколку случаи биле одржани 

седници на кои ДИК не ги поканила да присуствуваат медиумите и 

набљудувачите. Главна забелешка е дека имало видлива поделеност 

меѓу членовите на ДИК од различните политички партии и гласање 
по партиска линија за сите прашања кои имале политичка тежина, 
што го нотира и МОСТ, која, исто така, нотира дека во овој изборен 
циклус ДИК била помалку транспарентна во споредба со претходно. 
Извештајот на ОБСЕ/ОДИХР ја критикува слабата комуникација на 
ДИК со општинските изборни комисии во двата изборни круга, што 
довело со забуни во врска со процедурите. МОСТ посветува посебно 
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внимание на тоа дека ДИК не ги има објавено податоците за јавниот 
увид на Избирачките списоци за двата изборни циклуса.

Следењето на медиумите од страна на ОБСЕ/ОДИХР покажало дека има 
разлика помеѓу квантитативното и квалитативното информирање за 
учесниците во изборната кампања од страна на медиумите, недостиг на 
анализа, недостиг на независно информирање. Мисијата оценува дека 
каналот на јавниот сервис, Македонската радио телевизија 1 (МРТ), на 
попозитивен начин ги покривал активностите на владејачката ВМРО-
ДПМНЕ и нејзиниот претседателски кандидат. Приватните телевизии 
Сител, Канал 5 и Алфа биле со главно негативен тон кон СДСМ и 
нивниот кандидат, а каналот на јавниот сервис МРТ2 на албански јазик  
имал попозитивно и неутрално известување кон ДУИ. Извештајот, 
исто така, оценува дека приватните телевизии Сител, Канал 5 и 
Алфа биле позитивни или неутрални при известување за ВМРО-
ДПМНЕ, а негативни при известување за СДСМ. Притоа обезбедиле 
значително медиумско покривање на активностите на министрите-
кандидати во изборната трка. Телевизиите Телма, 24 Вести и Алсат-М 
се оценети дека известувале поизбалансирано, неутрално и со сличен 
сооднос за главните противкандидати. Притоа, тонот на медиумското 
известување на 24 Вести е оценет како неутрален, а на ТВ Телма со 
критички став при известувањето за владата и владејачката ВМРО-
ДПМНЕ. Се оценува дека тонот на медиумското известување на ТВ 
Алсат бил главно неутрален, со тоа што ДУИ добила повеќе позитивна 

медиумска покриеност од останатите партии. 

Делегацијата на Европската унија и Амбасадата на САД во Република 

Македонија дадоа заедничка изјава10427со оценка и коментар за 

изборите. Тие ги поздравија граѓаните што го искористија своето право 

на глас на претседателските  и парламентарните избори на 27 април.  

Во изјавата се споделуваат оценките на ОБСЕ/ОДИХР околу ефикасното 

спроведување на изборите,  медиумската пристрасност, спојувањето на 

државни и партиски активности. Претставниците на ЕУ и САД изразија 

104 Заедничка изјава на Делегацијата на Европската унија и Мисијата на САД. Амбасада 
на Соединетите Американски Држави, 29 април 2014. Пристапено на: http://mace-
donia.usembassy.gov/news-events2/press-releases2014/pr04292014.html (последна 
посета: 13 мај 2014) 

очекување дека идната влада ќе ги адресира овие забелешки и 

очекување од сите политички лидери да имаат конструктивен пристап 

во реформите за евроатлантска интеграција на земјата. 

оЦенка на изборите од Политичките Партии 

На 27 април политичките партии – учесници на предвремените 

парламентарни избори  излегоа со различни оценки за изборниот 

процес. Најголемите политички партии, ВМРО-ДПМНЕ, која ја 

предводеше коалицијата „За подобра Македонија“, и СДСМ, која беше 

на чело на опозициската коалиција, кои освоија најмногу гласови и 

мандати во новиот состав на Собранието, излегоа со спротивставени 

оценки за процесот. Само неколку минути по затворањето на 

гласачките места во 19 часот на изборниот ден 27 април, конференција 

за печат одржа ВМРО-ДПМНЕ. Кандидатот за пратеник и носител на 

изборна листа од ВМРО-ДПМНЕ, Антонио Милошоски, го оквалификува 

изборниот процес како мирен, фер и демократски. Милошоски изјави 

дека „граѓаните покажале дека имаат демократска свест и потврдиле 

на дело дека знаат да определат што е нивен и државен интерес“. 

Тој истакна дека со тоа што изборниот процес и гласањето поминале 

без ниту еден посериозен инцидент и проблеми кои би можеле да 

влијаат на изборниот резултат е остварена голема победа, а изборите 

ги оцени како најмирни во историјата на независна Република 

Македонија. Милошоски ги обвини СДСМ и опозицискиот лидер Зоран 

Заев за фабрикување на сценарио за изборни нерегуларности, кое 

било препознаено од граѓаните.10528Тој рече дека СДСМ се обидел да 

исценира амбиент за нелегитимност на изборите преку кршење на 

изборниот молк од страна на медиуми кои се блиски до опозициската 

партија со тоа што пласирале непроверени тези за наводно 

недемократско однесување на учесниците на изборите и на изборниот 

процес, но без легитимни и валидни докази, со недоречености кои 

биле на ниво на шпекулации и манипулации. Милошоски ја обвини 

105 ВМРО-ДПМНЕ: Победија граѓаните, имавме мирни и фер избори. Дневник, 27 април 
2014, достапно на: http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=FCA9C798EE508648
B7BAE3B60B977D83 (пристапено на 5 мај 2014).
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опозициската партија за притисоци врз административци во општини 

кои се под нивна контрола. Лидерот Никола Груевски10629доцна 

вечерта по објавувањето на неофицијалните резултати од гласањето 

оцени дека ВМРО-ДПМНЕ остварила огромна и моќна двојна победа 

на изборите, со што граѓаните девет изборни циклуси по ред ѝ дале 

доверба на неговата партија. Тој рече дека победил концептот на 

неуморно работење, искрениот пристап кон граѓаните и реализација 

на конкретни ветувања. 

Истовремено со првата прес-конференција на ВМРО-ДПМНЕ, неколку 

минути по завршувањето на гласањето прес-конференција одржа и 

лидерот на СДСМ, Зоран Заев,10730на која изјави дека пред воопшто 

да почне броењето на гласовите неговата партија нема да ги признае 

изборите, бидејќи на нив се случил изборен грабеж од страна на власта 

во кој, како што рече, биле прекршени сите членови на Изборниот 

законик. Заев обвини за злоупотребување на државниот систем во 

служба на партискиот интерес на владејачката партија, узурпација 

на правото на граѓаните за слободно изразување на волјата, поткуп 

на гласачи, притисоци врз вработените во јавната администрација, 

примателите на социјална помош и фирмите, гласање на т.н. „фантомски 

гласачи“, агитирање на верски лидери, злоупотребување на јавниот 

радиодифузен сервис и  дезинформирање на јавноста од страна на 

провладините приватни медиуми. Во поглед на спроведувањето на 

изборниот процес, Заев обвини и за постоење на дупликат гласачки 

ливчиња, фотографирање на гласачки ливчиња, бришење на 

видливото мастило, групно гласање, како и други нерегуларности. 

Лидерот на СДСМ објави дека претседателските и парламентарните 

избори нема да бидат признаени од страна на СДСМ и здружената 

опозиција, побара формирање на техничка влада која би го спровела 

изборниот процес. Со оглед на ваквиот став за изборниот процес 

106 Груевски: Ова е огромна, моќна победа и недвосмислена доверба. Дојче Веле, 
програма на македонски јазик, 27 април 2014. Пристапено на: http://goo.gl/TBFzII 
(последна посета: 5 мај 2014)

107 Заев: Не го признаваме изборниот процес, техничка влада за фер 
избори. СДСМ, 27 април 2014, Пристапено на http://sdsm.org.mk/default.
aspx?articleId=10576&mId=55& agId=6. (последна посета: 5 мај 2014)

партијата потоа не одржа дополнителна прес-конференција кога беа 

објавени неофицијалните резултати од пребројувањето на гласовите.

 

ДУИ вечерта по завршувањето на гласањето додека траеше броењето 

на гласовите излезе со оценка дека изборите поминале во мирна, фер 

и демократска атмосфера. Пред полноќ, лидерот на партијата, Али 

Ахмети, одржа прес-конференција10831на која изјави дека партијата на 

изборите остварила историска победа над своите најголеми ривали од 

албанскиот политички блок, ДПА. Тој им се заблагодари на гласачите 

Албанци за дадената поддршка. Ахмети не го коментираше ставот на 

опозицијата за непризнавање на изборниот процес. 

Лидерот на ДПА, Мендух Тачи,10932на прес-конференција оцени дека 

изборниот процес поминал со низа неправилности, вклучувајќи закани, 

купување на гласови и притисоци од страна на ДУИ. Тој изјави дека е 

задоволен од изборниот резултат на ДПА, но и дека нема да ги признае 

резултатите од околу 30 избирачки места. Тачи обвини дека ДУИ 

добила околу 57 илјади гласови преку кражби, насилство и закани. 

Руфи Османи, претседател на НДП,11033во текот на вечерта по гласањето 

слично како и СДСМ објави дека партијата нема да ги признае 

изборите. Тој оцени дека изборите поминале со големи притисоци и 

нерегуларности и ги оцени како „изборен масакр“. За да се излезе од 

таквата ситуација, Османи побара да се формира привремена влада, 

а меѓународната заедница да не ги прифаќа резултатите од изборите 

во Македонија. 

108 Али Ахмети: Историска победа на ДУИ. Телеграф, 27 април 2014. Пристапено на: 
http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedonija/142223-ali-ahmeti-istoriska-pobeda-
na-dui (последна посета: 5 мај 2014)

109 Тачи: ДПА има доволно пратеници за влез во владата. Нова ТВ, 27 април 
2014. Пристапено на: http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=23&vest=13668 
(последна посета: 5 мај 2014)

110 Руфи Османи: Не ги прифаќаме изборните резултати. Плусинфо, 27 април 2014. 
Пристапено на: http://www.plusinfo.mk/vest/134856/Rufi-Osmani-Ne-gi-prifakjame-
izbornite-rezultati (последна посета: 13 мај 2014)
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Стевче Јакимовски,11134претседател на партијата ГРОМ која ја 

предводеше Коалицијата ГРОМ,  вечерта на прес-конференција 

оцени дека парламентарните избори биле фер, демократски и 

достоинствени. Тој изјави дека нивните членови од ниту еден изборен 

штаб или општинска организација немале никаква забелешка или 

поплака за текот на изборниот процес во и надвор од избирачките 

места. Јакимовски ја честиташе победата на ВМРО-ДПМНЕ. Од друга 

страна, пак, партијата ЛП11235која на изборите настапи како дел 

од Коалицијата ГРОМ набрзо по завршувањето на гласањето преку 

соопштение објави дека се солидаризира со опозициските партии на 

чело со СДСМ во непризнавањето на изборниот процес и неприфаќање 

на резултатите од изборите. Партијата образложи дека регуларноста 

не зависи само од денот на гласањето, туку од целокупната атмосфера 

во предизборниот период, употребата на институциите и органите на 

државата и од слободата на изразувањето на сопственото политичко 

уверување. ЛП оцени дека државата навлегла во нова политичка 

состојба и расплет е можен кога ќе се расчистат наводите за корупциски 

афери кои биле пласирани во јавноста меѓу двата изборни круга. 

Останатите помали политички партии кои учествуваа на изборите и 

не успеаја да освојат мандати за Собранието за неуспехот наведуваа 

разни причини како изборни нерегуларности, негативната кампања 

од големите партии, како и самиот изборен модел кој ги фаворизира 

големите партии. 

Партијата ВМРО-НП11336на поранешниот премиер Љубчо Георгиевски 

еден ден по изборите, на 28 април, преку соопштение до јавноста 

оцени дека изборите биле крајно нефер и недемократски и одржани 

111 Јакимовски, ГРОМ: Имавме фер избори, им честитам на ВМРО-ДПМНЕ. Вест, 27 
април 2014. Пристапено на: http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=8C2E9E7FEDD
EFA469210015F49E35751 (последна посета: 5 мај 2014)

112 Вонредна седница на Извршниот комитет: ЛП се солидаризира со неприфаќањето 
на резултатите од изборите. ЛП, 27 април 2014. Пристапено на: http://www.lp.org.
mk/?p=3540 (последна посета: 7 мај 2014)

113 Изборите беа крајно нефер и недемократски одржани во „латиноамерикански“ 
амбиент. ВМРО-НП, соопштение, 28 април 2014. Пристапено на: http://vmro-np.
org.mk/?p=3555 (последна посета: 6 мај 2014)

во „латиноамерикански амбиент на нерамноправна политичка борба“. 

Партијата обвини дека владејачката партија промовирала систем 

со притисоци, закани, уцени и поткуп, што не дозволувал реално 

пресликување на волјата на граѓаните на резултатите од изборите. ВМРО-

НП, меѓу другото, оцени и дека постои целосна блокада на опозицијата 

во медиумите, дека постојат притисоци и закани за вработените во 

администрацијата и фантомски гласачи со повеќе лични карти и увезени 

гласачи кои организирано се развезуваа на гласачки места.

Љупчо Зиков, претседател на партијата Алијанса за позитивна 

Македонија која ја предводеше „Коалиција за позитивна 

Македонија“11437ден по изборите оцени дека станале жртва на 

сопствената наивност да водат позитивна кампања и како што рече 

„да укажуваат што треба коалицијата да работи за граѓаните наместо 

да плукаме и навредуваме политички конкуренти“. Стојанче Ангелов, 

лидер на коалицијата „Достоинствена Македонија“,11538посочи дека 

за неуспехот е виновен изборниот систем. „Земјава да беше само една 

изборна единица ќе го исполневме условот“, оцени Ангелов.   

114 Зиков: КПМ е жртва на својата наивност. Либертас, 28 април 2014. Пристапено 
на:ht tp: / / l i ber tas .mk/%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%BF%D0%BC-%D0%B5-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 
(последна посета: 13 мај 2014)

115 Малите партии за лошиот резултат се правдаат со изборни нерегуларности. 
Дневник, 28 април 2014. Пристапено на: http://dnevnik.mk/?ItemID=04EA85B8335
C9E49985944915BC99F06 (последна посета: 13 мај 2014)
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заклучоЦи 

Седмите парламентарни избори во Република Македонија кои воедно 

беа и трети предвремени избори во низа се одржаа во мирна атмосфера 

и поминаа без инциденти. Слично помина и изборната кампања пред 

гласањето на 27 април, во генерално мирна атмосфера со помали 

инциденти кои немаа влијание врз изборниот процес. Кандидатите за 

пратеници на политичките партии и коалиции, учесници на изборите, 

имаа можност слободно да ги претстават своите програми и да остварат 

средби со гласачите. Сепак, со приближувањето на изборниот ден 

тонот во кампањите значително се заостри, при што преовлада 

негативна кампања во која доминираа меѓусебни обвинувања на 

партиите за наводни корупциски скандали. 

Политичките партии во кампањите се фокусираа и на развојот 

на економијата и намалувањето на невработеноста особено кај 

младите, надминувањето на етничките поделби, прашањето со името 

и пристапувањето кон ЕУ и НАТО. Кандидатите за пратеници на 

коалиционите партнери од владата  ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ на јавните 

настапи ги повикуваа гласачите да им обезбедат што повеќе мандати за 

да се заштитат од меѓусебни притисоци во новиот парламентарен состав. 

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ апелираше за 62 мандати во Собранието со 

кои ќе има мнозинство, што ќе оневозможи уцени и влијание од ДУИ, 

додека ДУИ апелираше за што повеќе мандати кои би ѝ овозможиле 

подобра преговарачка позиција во однос на ВМРО-ДПМНЕ. 

Трошоците за изборните кампањи на сите учесници на изборите 

беа далеку помали од законски дозволениот максимален износ од 

5.210.130 евра. Според финансиските извештаи кои ги доставија 

партиите, најскапа беше кампањата на ВМРО-ДПМНЕ која потроши 

вкупно 1.455.755 евра. ДУИ за промоцијата на своите кандидати и 

програмата потроши 502,207 евра, СДСМ 136,619 евра,  КПМ 110,551 

евра, ВМРО-НП 58,798 евра , ГРОМ 16,097 евра, НДП 7,286 евра, ДПА 

6,221 евра. Од останатите партии, ПЕП 21, НДМ заедно потрошија 

вкупно 9,525 евра, а ПЕИ, ДМ и СДПМ немаа никакви трошоци. 

Како и во претходните изборни циклуси, медиумите претставуваа 

значаен актер во креирањето на јавното мислење. Достапните 

извештаи на мониторингот на медиумите во изборниот циклус 

покажаа неизбалансираност во медиумското известување, што се 

коси со барањата на законската рамка. Иако повеќето од медиумите 

квантитативно ги задоволуваа законските критериуми за известување 

на кандидатите, од квалитативен аспект известувањето бележи 

сериозни недостатоци. Медиумите во рамки на јавниот радиодифузен 

сервис известуваа нагласено позитивно за кампањата на владејачките 

ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, а неутрално за останатите актери во изборниот 

циклус. Комерцијалните медиуми генерално известуваа позитивно или 

неутрално за активностите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, а главно 

негативно за опозициската СДСМ. Сепак, одредени медиуми успеаја 

да задржат неутрален тон во известувањето и претставувањето на 

кандидатите. Притоа, медиумите значително ги покриваа активностите 

на министрите. Според набљудувачите, медиумите во голема мера не 

успеале да направат разлика на овие службени лица во нивно својство 

на министри и како кандидати за пратеници, а за една телевизија 

беше оценето дека заземала критички став во известувањето кон 

владата и владејачката ВМРО-ДПМНЕ.  

Излезноста на изборите изнесуваше 62,96%, што е речиси идентично 

со последните парламентарни избори кои се одржаа во 2011 година. 

Најмногу гласови освои коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ 

за која гласаа 42,97%, што ѝ донесе 61 мандат од вкупно 123 во 

Собранието. Тоа е за околу 17 проценти повеќе од второпласираната 

партија СДСМ која освои 25,34 % од гласовите, со што доби 34 

мандати. Трета беше ДУИ со 13,71%, со што во Парламентот доби 

19 мандати, а на четврто е нејзиниот најголем ривал од албанскиот 

политички блок ДПА која со 5,92% освоени гласови има 7 пратенички 

мандати. Партијата НДП освои 1,59%, со што доби едно пратеничко 

место, а за прв пат во Парламентот со еден мандат влезе партијата 

ГРОМ која освои 2,82% од гласовите. За неважечки беа прогласени 

2,1% од гласачките ливчиња. Впечатливо и за овие избори е што сите 
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3 места во Парламентот од изборните единици во странство повторно 

ги освои ВМРО-ДПМНЕ, која во новиот состав на Собранието ќе има 5 

пратеници повеќе отколку во последниот кога имаше вкупно 56. 

Во предвидените рокови до Државната изборна комисија (ДИК) стигнаа 

вкупно 12 приговори за повреда на избирачкото право од страна 

на три партии ДПА, ДУИ и ГРОМ. ДИК ги разгледа и во законскиот 

рок ги одби како неосновани по што ДПА и ГРОМ поднесоа тужби до 

Управниот суд, кој, исто така, во предвидениот рок одлучи дека се 

неосновани. 

Парламентарните избори ги следеа 10.013 домашни и 610 странски 

набљудувачи. Генералната оценка на набљудувачките мисии е 

дека изборите, а особено гласањето на изборниот ден, беа мирно и 

ефикасно спроведени. Набљудувачите за кампањите оценија дека 

партиите и кандидатите имаа можност слободно да се презентираат и 

дека беа почитувани слободите на собирање и здружување. Меѓутоа, 

набљудувачите забележаа и извесни недостатоци во изборниот процес.  

Тие забележаа на непостоењето на јасна поделеност меѓу партијата 

и државата. Набљудувачите нотираа и дека примиле извесен број на 

веродостојни наводи за притисок врз гласачите. Мисијата на ОБСЕ/

ОДИХР повторно изрази загриженост околу точноста на избирачкиот 

список и на нерамномерна распределба на гласачите во изборните 

единици во странство каде кандидатите за пратеници можат да 

освојат мандат со многу помалку гласови отколку во единиците на 

територијата на Македонија. 

Работата на ДИК од набљудувачите е оценета како ефикасна и 

отворена, со извесни забелешки во поглед на транспарентноста на 

тоа тело. Набљудувачите забележаа за партиската поделеност кај 

членовите на ДИК при носењето на одлуките, односно за гласање 

по партиска линија. Извештајот на ОБСЕ/ОДИХР ја нотира слабата 

комуникација на ДИК со општинските изборни комисии во двата 

изборни круга, што довело до забуни во врска со процедурите.

Делегацијата на Европската унија и Амбасадата на САД во Република 

Македонија дадоа заедничка изјава со оценка и коментар за изборите. 

Изјавата содржи признание за граѓаните кои го искористиле своето 

право на глас и повторување на оценката на ОБСЕ/ОДИХР во однос на 

ефикасноста на изборите, медиумска пристрасност, како и спојувањето 

на државни и партиски активности како најголеми недостатоци на 

изборниот процес.

Политичките партии изнесоа различни оценки за спроведување на 

изборниот процес. Владејачката ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ и ГРОМ ги оценија 

изборите како мирни, фер и демократски. Опозициската СДСМ изнесе 

обвинувања за „системска кражба на гласови“ и објави дека воопшто 

не го признава изборниот процес и побара формирање на техничка 

влада која ќе организира нови избори. ДПА оцени дека изборниот 

процес поминал со низа неправилности вклучувајќи закани, купување 

на гласови и притисоци, но ги призна резултатите и ги прифати 

пратеничките мандати. НДП оцени дека изборите поминале со големи 

притисоци и нерегуларности и дека нема да го признае изборниот 

резултат. 

На 10 мај се одржа конститутивната седница на осмиот состав 

на Собранието. На седницата не присуствуваа пратениците од 

коалицијата предводена од опозицискиот СДСМ и пратеникот 

на НДП. СДСМ претходно одлучи поради тоа што не го признава 

изборниот процес да не ги прифати мандатите освоени на изборите. 

Партијата објави дека сите нејзини кандидати од изборните листи 

потпишале изјави дека нема да ги прифатат мандатите. На 11 мај 

СДСМ  одржа партиски Конгрес на кој му беше изгласана доверба на 

досегашниот претседател Зоран Заев и беа потврдени одлуките за 

непризнавање на изборите и бојкот на Собранието. Со тоа станува 

извесно спроведувањето на дополнителни избори со кои треба да 

се пополнат испразнетите места во Парламентот. Со овие последни 

настани, земјата влегува во можна претстојна политичка криза која 

би се манифестирала со неучество на дел на политичките субјекти во 
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институциите на политичкиот систем.   Меѓународните набљудувачи 

од мисијата на  ОБСЕ/ОДИХР и Делегацијата на Парламентарното 

собрание на ОБСЕ и Парламентарното собрание на Советот на 

Европа11639веднаш по изборите изразија жалење, но и критики поради 

одлуката на опозицискиот блок предводен од СДСМ за непризнавање 

на изборните резултати. Предупредија дека бојкотот е лошо решение 

за демократијата и апелираа на политичка зрелост во носењето на 

одлуките во наредниот период. Тие ги повикаа партиите да работат 

на заедничките интереси околу кои имаат заеднички допирни точки. 

Со апел за надминување на состојбата се произнесе и портпаролот на 

Европската комисија,11740 кој посочи дека тие претпочитаат ангажман, 

а не повлекување. 

116 ОБСЕ: Изборите ефикасни, кампањата под стандардите. Дојче Веле, 
програма на македонски јазик, 28 април 2014. Пристапено на: http://www.
dw.de/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%
B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1
%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/
a-17598540?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss (последна 
посета: 15 мај 2014)

117 Интервју Петар Стано: За излез од кризата потребен е дијалог меѓу власта и 
опозицијата! Фактор, 7 мај 2014. Пристапено на: http://faktor.mk/archives/104446# 
(последна посета: 15 мај 2014)
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извори

извори

Графичкиот приказ на изборните единици во Македонија и во 

странство е преземен од интернет страницата на Државната изборна 

комисија на Република Македонија (ДИК). Пристапено на: 

http://217.16.84.11/Default.aspx 

(последна посета: 2 април 2014)

Деловник на Собранието на Република Македонија (пречистен текст), 

Службен весник бр. 54 од 15 април 2013 година. Пристапено на: 

http://www.sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-republika-

makedonija-precisten-tekst.nspx 

(последна посета: 3 април 2014) 

Државна изборна комисија. Парламентарни избори 16 и 30 октомври 

1994. Извештај за спроведените избори за пратеници во Собранието 

во Република Македонија во 1994 година. Скопје, 8 ноември 1994. 

Пристапено на: 

http://www.sec.mk/arhiva/1994_parlamentarni/izvestaj_

parlamentarni_1994.pdf 

(последна посета: 22 март 2014)

Државна изборна комисија, предвремени парламентарни избори 

на 1 јуни 2008. Извештај за конечни резултати по Д`Хонтов метод. 

Пристапено на: 

http://www.sec.mk/arhiva/2008_predvremeniparlamentarni/

index/2008-07-17-10-15-07.htm 

(последна посета: 20 март 2014)

Д-р Цане Мојановски, Летопис на македонската демократија, страница 

43. Скопје, 2000 година. Пристапено на:  

http://www.fb.uklo.edu.mk/knigi/Cane%20T.%20Mojanoski%20

Letopis%20na%20makedonskata%20demokratija.pdf 

(последна посета: 24 март 2014)
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Д-р Цане Мојановски, Летопис на македонската демократија., страница 

67. Скопје 2000 година. Податоци за излезноста на гласачите во двата 

круга на парламентарните избори во 1998. Пристапено на:

http://www.fb.uklo.edu.mk/knigi/Cane%20T.%20Mojanoski%20

Letopis%20na%20makedonskata%20demokratija.pdf. 

(последна посета: 26 март 2014). 

На веб-сајтот на Државната изборна комисија во архивата не се 

достапни податоците за излезноста во 1998 година.  

Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик, Службен 

весник на Република Македонија 14/2014. Пристапено на: 

http://www.pravo.org.mk/document-Detail.php?id=665 

(последна посета: 15 февруари 2014).

За повеќе информации околу последните промени на изборното 

законодавство види: Прирачник за претседателски избори во 

Република Македонија 2014 година, Фондација Конрад Аденауер 

и Институт за демократија “Societas Civilis”–Скопје, стр. 15 - 23. 

Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 31 март 2014).

Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, 

Службен весник на Република Македонија бр. 24 од 28 мај 1998. 

Пристапено на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/EF6EE403BB7A4C52B969183A4F04

CA8A.pdf 

(последна посета: 26 март 2014) 

http://www.sec.mk/arhiva/1998_parlamentarni/html/zakon_za_izbor_

na_pratenici_vo_sobranieto_na_rm.htm#6. 

Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, 

Член 96, Утврдување на резултатите од гласањето во изборните 

единици за парламентарните избори во 2002. Пристапено на: 

http://www.sec.mk/arhiva/2002_parlamentarni/zakonski%20regulativi/

zakonski%20regulativi.html 

(последна посета: 26 март 2014)

Закон за определување на услов за ограничување за вршење на 

јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката 

со органите на државната безбедност, Службен весник на Република 

Македонија, бр.86 од 9 јули 2012 година. Пристапено на: 

http://www.kvf.org.mk/docs/Zakon_09072012.pdf 

(последна посета: 27 март 2014)

Закон за изборните единици за избор на пратеници во Собранието на 

Република Македонија, Службен весник на Република Македонија бр. 

43 од 26 јуни 2002. Пристапено на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/D8BCA0533D35554CA3F003112BB

47F1B.pdf 

(последна посета: 2 арпил 2014)

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Службен весник на 

Република Македонија бр. 184 од 26 декември 2013. Пристапено на:  

http://www.avmu.mk/images/Zakon_za_audio_i_audiovizuelni_

mediumski_uslugi_mkd_1.pdf 

(последна посета: 27 март 2014) 

За бројот на освоени мандати и регистрирани гласачи по ИЕ од 

предвремените парламентарни избори на 5 јуни 2011 користени се 

конечните официјални резултати на Државната изборна комисија 

на Република Македонија објавени на 14 јуни 2011. Пристапено на: 

http://217.16.84.11/Default.aspx 

(последна посета: 4 април 2014)

Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република 

Македонија бр. 32 од 12 фебруари 2014. Пристапено на: 

http://www.sec.mk/files/IzborenzakonikzaWEB1.pdf 

(последна посета: 27 март 2014)
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Изборен законик (пречистен текст), Службен весник на Република 

Македонија бр. 54 од 14 април 2011. Пристапено на: 

http://www.sec.mk/predvremeni2011/IZBOREN_ZAKONIK_(Precisten_

tekst).pdf 

(последна посета: 2 април 2014)

Конечни резултати од локални избори 2013, Државна изборна 

комисија, 1 мај 2013. Пристапено на: 

http://217.16.84.17/Results.aspx?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&Turnou

t=0&LangID=1 

(последна посета: 3 април 2014)

НАТО после Букурешт, NATO Public Diplomacy Division,  

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20111017_

nato_after_bucharest_mac.pdf

(последна посета: 20 март 2014)  

ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права. 

Република Македонија, Локални избори 24 март и 7 април 2013, 

Конечен извештај, Варшава 9 јули 2013. Пристапено на: 

http://www.osce.org/mk/odihr/elections/103832 

(последна посета: 15 февруари 2014)

Одлука за избор на Владата на Социјалистичка Република Македонија, 

Службен весник на Република Македонија бр. 12 од 22 март 1991. 

Пристапено на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ACD37FD3850E45519F33B7E0F326

7A30.pdf. 

(последна посета: 22 март 2014)

Одлука за избор на Владата на Република Македонија, Службен весник 

на Република Македонија бр. 53 од 7 септември 1992. Пристапено на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/29E222F36D1D4E4A8C218FAEFF24

13CE.pdf 

(последна посета: 22 март 2014)

Охридски рамковен договор, Секретаријат за спроведување на 

Охридскиот договор. Пристапено на: 

http://siofa.gov.mk/data/file/Ramkoven_dogovor_mk.pdf 

(последна посета: 25 март 2014)

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 9/10/11/12. Пристапено на: 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 28 март 2014)

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 12. Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 28 март 2014)

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 15. Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 27 март 2014)

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 28. Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 30 март 2014)

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 38. Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 27 март 2014)
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Прирачник за претседателски избори во Република Македонија 

2014 година, Фондација Конрад Аденауер и Институт за демократија 

“Societas Civilis”–Скопје, стр. 39. Пристапено на:  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37241-1522-2-30.pdf?140327134356 

(последна посета: 3 април 2014)

Републичка (Државна) изборна комисија. Парламентарни избори на 

11 и 25 ноември 1990. Билтен бр. 20.   Конечни резултати од изборите 

за пратеници за Собранието на СР Македонија. Пристапено на:  

http://www.sec.mk/arhiva/1990_parlamentarni/konecni_rezultati_1990.pdf 

(последна посета: 24 март 2014)

Републичка (Државна) изборна комисија. Референдум на 8 

септември 1991 година. Извештај за спроведувањето и резултатот на 

референдумот, 20 септември 1991. Пристапено на:

http://www.sec.mk/arhiva/1990_Referendum/Izvestaj_za_sproveden_

referendum_1990.pdf 

(последна посета: 22 март 2014)

Решение за распишување на предвремени парламентарни избори за 

пратеници во Собрание на Република Македонија, Службен весник на 

Република Македонија бр. 46 од 6 март 2014. Пристапено на: 

http://www.sec.mk/index.php?limitstart=20&lang=mk 
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17 ноември 1991. Притапено на: 
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content&view=article&id=322:fin-izv-pretvremeni&catid=48&Itemid=13

05&lang=mk 

(последна посета: 7 мај 2014).
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избори. СДСМ, 27 април 2014, пристапено на 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=10576&mId=55&agId=6 

(последна посета: 5 мај 2014).

МедиуМски извори
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година. Пристапено на: 

http://republika.mk/?p=9486 (последна посета: 24 март 2014)
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ноември 2004. Пристапено на:  
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биде власт, Република, 29 мај 2013. Пристапено на: 
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Бранко Црвенковски, за завршувањето на политичката криза која 

доведе до изборите во 2011. Пристапено на: 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=5008

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=5008 

(последна посета: 26 март 2014)

Али Ахмети: Историска победа на ДУИ. Телеграф, 27 април 2014. 

Пристапено на: 

http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedonija/142223-ali-ahmeti-istoris-

ka-pobeda-na-dui 

(последна посета: 5 мај 2014).
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Веле, програма на македонски јазик, 27 април 2014. Пристапено на: 

http://goo.gl/TBFzII 

(последна посета: 5 мај 2014).

ОБСЕ – Ефикасно спроведени избори, но проблемите остануваат. 

Радио слободна Европа, програма на македонски јазик, 30 април 2014 

година. Пристапено на: 

http://www.makdenes.org/content/article/25365682.html 

(последна посета: 14 мај 2014).

ОБСЕ: Изборите ефикасни, кампањата под стандардите. Дојче Веле, 

програма на македонски јазик, 28 април 2014. Пристапено на: 

http://www.dw.de/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D

0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%

B5%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D1

%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B

0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D

0%B5/a-17598540?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-

xml-mrss 

(последна посета: 15 мај 2014).

Руфи Османи: Не ги прифаќаме изборните резултати. Плусинфо, 27 

април 2014. Пристапено на: 

http://www.plusinfo.mk/vest/134856/Rufi-Osmani-Ne-gi-prifakjame-iz-

bornite-rezultati 

(последна посета: 13 мај 2014).

Тачи: ДПА има доволно пратеници за влез во владата. Нова ТВ, 27 

април 2014. Пристапено на: 

http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=23&vest=13668 

(последна посета: 5 мај 2014).
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Интервју Петар Стано: За излез од кризата потребен е дијалог меѓу 

власта и опозицијата! Фактор, 7 мај 2014. Пристапено на: 

http://faktor.mk/archives/104446# 

(последна посета: 15 мај 2014).

Јакимовски, ГРОМ: Имавме фер избори, им честитам на ВМРО-ДПМНЕ. 

Вест, 27 април 2014. Пристапено на: 

http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=8C2E9E7FEDDEFA469210015F

49E35751 

(последна посета: 5 мај 2014).

Малите партии за лошиот резултат се правдаат со изборни 

нерегуларности. Дневник, 28 април 2014. Пристапено на: 

http://dnevnik.mk/?ItemID=04EA85B8335C9E49985944915BC99F06 

(последна посета: 13 мај 2014).

Зиков: КПМ е жртва на својата наивност. Либертас, 28 април 2014. 

Пристапено на: 

http://libertas.mk/%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-

% D 0 % B A % D 0 % B F % D 0 % B C - % D 0 % B 5 -

%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B-

0-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D1%82/ 

(последна посета: 13 мај 2014).
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второ дополнето издание




