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Овој извештај е подготвен во рамките на проектот “Домашно набљудување на 
претседателските и локалните избори за градоначалник во Охрид, Ново Село и Дебар 
2019”, реализиран од страна на Граѓанската асоцијација МОСТ, со поддршка од 
Британската амбасада Скопје, Амбасадата на Кралството Холандија, Националниот фонд 
за Демократија (НЕД) како и од страна на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. 
 

Ставовите во овој извештај се одговорност на МОСТ и не ги одразуваат секогаш ставовите 
на поддржувачите на проектот.  

 

© Граѓанска асоцијација МОСТ 

Сите  права  се  задржани.  Забрането  е  користење  и  репродуцирање  на  било кој дел 
од овој извештај без дозвола од Граѓанска асоцијација МОСТ. 
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1. ВОВЕД 
 
Овој извештај ги содржи наодите, оценките и препораките на Граѓанската асоцијација 
МОСТ произлезени од спроведувањето на проектот “Домашно набљудување на 
претседателските и локалните избори за градоначалник во Охрид, Ново Село и Дебар 
2019”. 

Претседателот на Собранието ги распиша претседателските и локалните избори за 
градоначалник во Охрид, Ново Село и Дебар на 8 февруари 2019 година1. 

Првиот изборен круг се одржа на 21 април, а вториот на 5 мај 2019 година. Изборите беа 
спроведени согласно Изборниот законик од 2006 година, којшто досега е изменет и 
дополнет во повеќе наврати. 

Во Избирачкиот список беа запишани 1.808.131 избирачи2, односно 1.795 избирачи 
повеќе во однос на референдумот спроведен во септември 2018 година. 

На претседателските избори учествуваа 3 кандидати3, а на предвремените избори за 
градоначалник – 9, при што само за изборите на градоначалник на Општина Охрид имаше 
кандидирано повеќе од два кандидати. 

Изборите беа набљудувани од страна на 3.381 домашен набљудувач, од кои Граѓанската 
асоцијација МОСТ имаше акредитирано најголем број – 2.032 граѓани. Изборите исто така 
беа набљудувани и од 520 меѓународни набљудувачи и 60 странски новинари4.  

 

 

  

 
1 Решение за распишување избор за претседател на Република Северна Македонија и Решение за 
распишување предвремени избори за градоначалник на Општина Охрид, градоначалник на Општина Ново 
Село и градоначалник на Општина Дебар (пристапено на 18.06.2019) 
2 Државна изборна комисија, Одлука за заклучување на Избирачкиот список (18.06.2019) 
3 Државна изборна комисија, Заклучок за потврдени листи на кандидат кои ќе учествуваат на изборите за 
претседател на Република Северна Македонија (18.06.2019) 
4 Државна изборна комисија, Табела на акредитирани набљудувачи за изборите за претседател на 
Република Северна Македонија и на предвремените избори за градоначалник на Општина Охрид, 
градоначалник на општините Охрид, Ново Село и Дебар 2019 година (18.06.2019) 
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2. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ 
 

На последните претседателски избори во 2014 година победи кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ. 
По парламентарните избори во 2016 година настана промена на власта, а новата власт 
предводена од СДСМ убедливо победи и на локалните избори во октомври 2017 година.  

Во јуни 2018 година тогашна Република Македонија и Република Грција ја потпишаа 
Конечната спогодба за решавање на спорот за името (т.н. Преспански договор). Во 
согласност со Договорот, во септември 2018 година беше распишан референдум за 
консултирање на граѓаните, и истиот беше поддржан од огромно мнозинство од оние кои 
излегоа да гласаат. Во согласност со резултатите од референдумот и Договорот, беа 
донесени 4 амандмани на Уставот на Република Северна Македонија кои стапија на сила 
во февруари 2019 година, по ратификацијата на Договорот во грчкиот Парламент, со што 
државата официјално го промени своето име во Република Северна Македонија. 
Истовремено започна и процесот на пристапување кон НАТО, и дел од членките веќе го 
ратификуваа Пристапниот протокол на Република Северна Македонија за членство во 
НАТО. 

Тогашниот претседател на државата одби да ја почитува волјата на Собранието и ја 
игнорираше промената на името на државата. Имено, името на институцијата Претседател 
на Република Македонија не беше променето во согласност со договорот, а претседателот 
одбиваше и да ги потпише новите закони, вклучително и измената на Изборниот законик 
донесена во текот на изборите. 

За промена по изборите од 2016 година, локалните избори во 2017 година и референдумот 
во 2018 година беа позитивно оценети од домашните и меѓународните набљудувачи.  
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3. ГЕНЕРАЛНА ОЦЕНКА  
 
Според добиените извештаи од набљудувачите на МОСТ, изборите се одржаа во фер и 
демократска атмосфера, а граѓаните слободно излегоа да го дадат својот глас. Во текот на 
двата изборни дена беа забележани само неколку изолирани случаи на неправилности кои 
не влијаеја на квалитетот на изборниот процес. 

Изборната кампања помина во генерално релаксирана атмосфера. За првпат не беа 
регистрирани инциденти кои влијаеја на атмосферата во која се спроведе кампањата, што 
е за поздравување. Кампањата се одликуваше со зголемен број на непосредни средби со 
граѓаните и повисок интензитет на т.н. кампања од врата до врата, вклучително и во 
руралните средини. Регистрирани беа само неколку случаи на негативна кампања и 
присуство на малолетници на митинзите. За првпат по подолго време бевме сведоци на 
поголем број дебати помеѓу кандидатите преку кои на гласачите им беше овозможено да 
направат информиран избор.  

Позитивно се оценува работата на Државната комисија за спречување на корупцијата 
(ДКСК) на овие избори затоа што таа покажа како треба да се однесуваат институциите 
чија цел е да го штитат владеењето на правото и правната држава.  

Иако на овие избори не беше забележан поголем број избирачи кои не можеа да се 
пронајдат во Избирачкиот список, сепак МОСТ ја повторува својата препорака дека во 
најскоро време надлежните институции треба да ги отстранат долгогодишните системски 
проблеми во неговото водење и ажурирање.  

Државната изборна комисија (ДИК) работеше во ефикасна и колегијална атмосфера и сите 
одлуки ги донесе едногласно. Позитивно се оценува проактивноста на ДИК и нејзините 
заложби за подобрување на работата на изборната администрација. Имено, ДИК подготви 
посебни прирачници за пополнување на обрасците, како и Упатство за работата на 
општинските изборни комисии (ОИК) и избирачките одбори (ИО), што беше една од 
долгогодишните препораки на МОСТ. Сепак, што се однесува до обуката на изборната 
администрација, забележани беа извесни пропусти во прирачникот за едукација, како и 
во видео-прирачникот. Иако ДИК ја продолжи позитивната практика од референдумот и 
при одлучувањето по приговорите не можеше да се забележи гласање по партиски линии, 
сепак дел од одлуките не беа целосно во согласност со Изборниот законик. 

ДИК спроведе теренска кампања за едукација на гласачите, што исто така беше една од 
препораките на МОСТ од изминатите изборни процеси. 
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4. ИЗБОРЕН СИСТЕМ 
 

Претседателот на Република Северна Македонија се избира според мнозински модел, при 
што за претседател на Републиката е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од 
вкупниот број на запишани избирачи. Ако во првиот круг ниту еден кандидат за 
претседател не го добил потребното мнозинство, во вториот круг се гласа за двајцата 
кандидати коишто во првиот круг добиле најмногу гласови. За претседател е избран 
кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите коишто гласале, доколку гласале 
над 40% од вкупниот број запишани избирачи. 

Изборите за градоначалник се одржуваат според мнозинскиот изборен систем во два 
изборни круга. За градоначалник на општината во првиот круг е избран оној кандидат кој 
добил мнозинство гласови од избирачите коишто гласале, доколку на изборите излегле 
најмалку 1/3 од вкупниот број избирачи запишани во Избирачкиот список за соодветната 
општина. Ако во првиот круг не се исполнети условите за избор на градоначалник, во 
вториот круг се гласа за двајцата кандидати коишто добиле најмногу гласови. Во вториот 
круг на гласање за градоначалник е избран кандидатот кој освоил поголем број гласови. 
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5. ПРАВНА РАМКА  
 
Правната рамка за избор на претседател на Републиката и избор на градоначалник се 
состои од уставните одредби што се однесуваат на избирачкото право и на изборите, од 
Изборниот законик и подзаконските акти кои произлегуваат од него, како и од Законот за 
локална самоуправа. ДИК се грижи за законитоста во спроведувањето на изборите, 
донесува подзаконски акти и дава појаснувања и препораки за примената на одредбите 
на Изборниот законик и другите закони кои се однесуваат на изборите. 

Изборниот законик ги уредува: 

 начинот и условите за избор на претседател на Републиката и градоначалници на 
општините и градот Скопје;  

 изборната администрација и нејзините надлежности;  
 евиденцијата на избирачкото право;  
 постапката за кандидирање;  
 изборната кампања и нејзиното финансирање; 
 постапката за заштита на избирачкото право;  
 постапката за поништување и повторување на гласањето;  
 изборните единици, постапката за утврдување, менување и објавување на 

избирачките места, како и условите за нивно функционирање. 
 
Изборниот законик, донесен во 2006 година, беше изменет четири пати во текот на 2018 
година, а во 2019 година имаше две измени - едната пред самото распишување на 
претседателските избори, а другата во текот на изборниот процес. 

Измената од февруари 2018 година5 се однесуваше на допрецизирање на одредени 
одредби поврзани со сметката и надоместокот на трошоците за изборна кампања. 

Измената од мај 2018 година6 се однесуваше на промена на составот на ДИК. Имено во 
согласност со договорот помеѓу власта и опозицијата, беше вратен стариот модел на ДИК, 
каде што власта предлага 3 члена и потпретседател, а опозицијата предлага 2 члена и 
претседател на ДИК. Мандатот на овој состав на ДИК беше одреден на 6 месеци. Во 
ноември истата година, мандатот на составот на ДИК беше продолжен до избор на нов 
состав на Државната изборна комисија, но не подолго од две години7. 

Со измената од јули 2018 година8 беа извршени промени во медиумското претставување 
и финансирањето на изборната кампања. Имено, главната промена се состоеше во тоа што 
средствата за платено политичко рекламирање се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Северна Македонија. Електронските медиуми (интернет порталите) кои сакаат да 
овозможат платено политичко рекламирање треба да се регистрираат во Државната 
изборна комисија, а времето за рекламирање на реален час емитувана програма беше 
намалено од 18 на 9 минути. 

 
5 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 35/18) 
6 Закон за изменување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 99/18) 
7 Закон за изменување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 208/18) 
8 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 140/18) 
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Со измената донесена непосредно пред распишувањето на изборите9 ДИК беше 
ослободена од обврската да врши мониторинг на изборното медиумско претставување на 
електронските медиуми (интернет порталите), а беше регулирано и дека средствата за 
платено политичко рекламирање ќе се исплаќаат преку ДИК, а не преку Министерството 
за финансии, како што беше првично предвидено со претходната измена на Изборниот 
законик. 

Конечно, со измената која беше донесена во текот на изборниот процес10 на кандидатите 
предложени од група избирачи (какви што беа сите три кандидати на претседателските 
избори) им беше овозможено да имаат право на платено политичко рекламирање во 
медиумите, имајќи предвид дека пред измената, одредбата се однесуваше само на 
политичките партии. Претседателот на Република Северна Македонија не го потпиша 
указот за прогласување на законот поради што измената не можеше да влезе во сила во 
текот на изборниот процес, но во практика се применуваше. 

Недозволиво е Изборниот законик да се менува во текот на изборниот процес, особено 
имајќи го предвид фактот дека измената беше донесена четири дена пред почетокот на 
изборната кампања која беше предмет на изменување. 

 

 

 

 

 

 

   

 
9 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РМ“ бр. 27/19 
10 Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на РСМ“ бр. 98/19 
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6. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
 
Во овој извештај даден е осврт само на оние сегменти од изборниот процес кои беа 
предмет на набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ во рамките на проектот 
“Домашно набљудување на претседателските и локалните избори за градоначалник во 
Охрид, Ново Село и Дебар 2019”. 

ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Согласно Изборниот законик, органи за спроведување на претседателските и локалните 
избори се: Државната изборна комисија, 80 општински изборни комисии, Изборната 
комисија на град Скопје и 3.480 избирачки одбори.  

Државна изборна комисија (ДИК) 

Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и 5 членови. 
Претседателот, потпретседателот и членовите на ДИК функцијата ја вршат 
професионално, а мандатот на сегашниот состав на ДИК трае до изборот на нов состав на 
ДИК, но не подолго од две години11. Сегашниот состав на ДИК беше избран на 25 јули 
2018 година12. 

ДИК работеше во ефикасна и колегијална атмосфера и сите одлуки ги донесе едногласно. 
Делумно позитивно се оценува транспарентноста на нејзината работа, имајќи предвид 
дека сите седници беа јавни, но дел од записниците беа објавени на Интернет со 
задоцнување, а еден записник13 воопшто не беше објавен. 

ДИК повторно покажа проактивност во однос на регулирањето на својата работа и 
подзаконските акти за спроведување на изборите, па така уште пред нивното 
распишување донесе ново Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори 
за спроведување на претседателски избори 2019 година14. Правилникот за решавање на 
приговори за референдумот во 2018 година регулираше дека ДИК по службена должност 
врши увид во целокупниот изборен материјал доколку фактите на кои се упатува се 
внесени во записникот, како што е предвидено со Изборниот законик. Со ова упатство 
практично се изврши усогласување на оваа одредба, со цел истата да важи и при 
спроведувањето на изборите. Нејасно е само зошто насловот реферира на конкретни 
избори, кога упатството е генерално и ќе се користи и при наредни претседателски избори. 
Исто така нејасно е зошто видот на актот е упатство, кога претходните акти за решавање 
по приговори беа правилници. Во иднина ДИК треба да го усогласи видот на овие 
подзаконски акти. 

 
11 Изборен законик („Службен весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17, 35/18, 
99/18, 140/18, 208/18, 27/19, „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19), членови 26 и 27. Во понатамошниот дел 
од текстот, при цитирањето на Изборниот законик, поради бројните негови измени, нема да бидат цитирани 
изданијата од „Службен весник на Р(С)М“. 
12 Собрание на Република Македонија, Одлука за избор на претседател, потпретседател и членови на 
Државната изборна комисија (03.07.2019) 
13 Се работи за записникот од 39-тата седница на ДИК, одржана на денот на кој се спроведе вториот изборен 
круг. 
14 Државна изборна комисија, Упатство за начинот и постапката за решавање на приговори за спроведување 
на претседателски избори 2019 година (03.10.2018) 
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Позитивно се оценуваат заложбите на ДИК за подобрување на работата на изборната 
администрација, овојпат преку подготовка на посебни прирачници за подготовка на 
обрасците, како и подготовката на Упатство за работата на ОИК и ИО, што беше една од 
долгогодишните препораки на МОСТ. Сепак, што се однесува до обуката на изборната 
администрација, забележани беа извесни пропусти во прирачникот и видео-прирачникот 
за едукација. 

ДИК спроведе и теренска кампања за едукација на гласачите, што исто така беше една од 
препораките на МОСТ од изминатите изборни процеси. 

Во текот на изборниот процес ДИК се соочи со хакерски напад на нејзината веб-страница 
и на компјутерските сервери, кој се одрази на нејзината комуникација со засегнатите 
страни и набљудувачите. 

ДИК за првпат подготви шаблони со Брајова азбука за сите избирачки места, со помош на 
кои гласаа слепите лица и лицата со оштетен вид.  

Иако ДИК ја продолжи позитивната практика од референдумот во 2018 година и при 
одлучувањето по приговорите не можеше да се забележи гласање по партиски линии, 
сепак ДИК во четири случаи поништи гласање без да го отвори целокупниот изборен 
материјал, а тоа е обврска предвидена со Изборниот законик. Исто така, еден приговор 
беше отфрлен, иако во записникот од избирачкото место имаше забелешка која укажува 
на тоа дека ИО не го спровел гласањето во согласност со Изборниот законик. 

Државната изборна комисија на својата интернет страница сукцесивно ги објавуваше 
првичните резултати од изборите, добиени по електронски пат, веднаш по сумирањето на 
гласовите во ОИК.  

Конечните резултати од изборите беа објавени во законскиот рок, односно најдоцна 24 
часа по завршувањето на сите постапки поврзани со изборните дејствија. 

 
Општински изборни комисии (ОИК) 

Општинските изборни комисии се составени од претседател, четири членови и нивни 
заменици. Претседателите, членовите и нивните заменици, се избираат од вработените во 
државната, општинската и администрацијата на град Скопје, со високо образование, по 
случаен избор, за време од 5 години15. Овој состав на ОИК беше избран пред 
парламентарните избори во 2016 година. 

При спроведувањето на локални избори, покрај општите надлежности, ОИК ги имаат и 
следниве надлежности: утврдуваат дали кандидатските листи се поднесени во согласност 
со Изборниот законик и истите ги потврдуваат, го чуваат изборниот материјал и ги 
утврдуваат резултатите од гласањето во општините и градот Скопје и на избраните 
кандидати им издаваат уверение за изборот. 

Иако ДИК донесе упатство за работа на општинските изборни комисии во кое прецизно ги 
дефинираше нивните надлежности и начин на работа, кај нив, со мали исклучоци, 

 
15 Изборен законик, член 34 
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повторно не постоеше волја за соработка со набљудувачите на МОСТ и не ги известуваа 
секогаш за одржувањето на седниците или одржуваа т.н. работни состаноци. 
 
За овие избори ДИК го промени начинот на обука на избирачките одбори и истите беа 
заеднички спроведени од надворешни обучувачи и членови на ОИК. Прво беа обучени 
претседателите и замениците-претседатели на ИО, а потоа и останатите членови. МОСТ 
набљудуваше 78 сесии за обука. Забелешката која се повторува на секој изборен процес 
е нецелосното присуство на членовите на ИО и нивните заменици (иако присуството е 
задолжително). 

 
Избирачки одбори (ИО) 

Избирачките одбори се составени од претседател, четири членови и нивни заменици. 
Претседателот, неговиот заменик и два члена и нивните заменици се избираат од редот 
на државната, општинската и администрацијата на град Скопје. Останатите два члена и 
нивни заменици се избираат на предлог на политичките партии – еден член и заменик од 
партиите на власт, и еден член и заменик од партиите во опозиција16. 

На овие избори имаше 82 избирачки места со помалку од 10 избирачи, а во две од нив 
немаше регистрирано ниту еден избирач во Избирачкиот список. ДИК донесе Упатство за 
начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи со што на гласачите од 
овие ИМ им се овозможи да гласаат на најблиското ИМ во кое се спроведува гласање.  

Избирачките одбори како непосредни спроведувачи и организатори на постапката на 
гласање во избирачките места имаат директна одговорност за почитување на постапката 
на гласање. Во двата изборни круга избирачките одбори брзо и ефикасно реагираа при 
неколкуте изолирани случаи на неправилности кои не влијаеја на квалитетот на изборниот 
процес.  
 

 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК  

Јавниот увид во Избирачкиот список се спроведе во периодот 23 февруари – 14 март 2019 
година. 

Државната изборна комисија ја продолжи добрата практика и беше транспарентна во 
однос на објавувањето на податоците од јавниот увид, преку објавување податоци за 
Избирачкиот список пред, во текот и по завршувањето на истиот, што овозможи да се 
следат промените на бројот на избирачи по општини. Она што сепак недостасуваше, за 
разлика од претходните изборни процеси, е информација за тоа колку граѓани ги 
провериле своите податоци преку веб-страницата http://izbirackispisok.gov.mk. 

Што се однесува до јавниот увид во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК, 53.972 
граѓани ги провериле своите податоци во Избирачкиот список. Во текот на јавниот увид 

 
16 Изборен законик, член 38 
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ДИК донесе 517 решенија за запишување, 412 решенија за бришење и 129 решенија за 
промени на податоци во Избирачкиот список17. 

До ДИК не беа доставени приговори од политичките партии во врска со податоците во 
Избирачкиот список. 

ДИК го заклучи Избирачкиот список на 29 март 2019, во согласност со Роковникот за 
извршување на изборните дејствија18. По извршените промени произлезени од јавниот 
увид, вкупниот број на избирачи за овие избори изнесуваше 1.808.13119. 

Иако на овие избори не беше забележан поголем број избирачи кои не можеа да се 
пронајдат во Избирачкиот список, сепак МОСТ ја повторува својата препорака дека во 
најскоро време надлежните институции треба да ги отстранат долгогодишните системски 
предизвици во водењето и ажурирањето на Избирачкиот список. 

 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА 

Право да поднесат кандидатска листа за претседател на Републиката имаат најмалку 
10.000 избирачи или 30 пратеници. Во случај на поднесување на кандидатска листа за 
претседател од 10.000 избирачи, потребно е да се соберат најмалку 10.000 потписи од 
запишаните избирачи во Избирачкиот список. Кога подносител на листа на кандидат за 
претседател се пратеници, потребно е да се соберат најмалку 30 потписи од 
пратениците20.  

Кандидатската листа за претседател на РСМ се доставува до ДИК најдоцна 30 дена пред 
денот на одржување на изборите21. Државната изборна комисија утврдената единствена 
листа на кандидати за претседател ја објавува во Службен весник на Република Северна 
Македонија најдоцна 25 дена пред денот определен за одржување на изборите22. 

Вкупно 8 кандидати започна постапка за собирање на потписи за поддршка на нивната 
кандидатура за претседател. Собирањето на потписите се одвиваше во периодот 23 
февруари – 9 март 2019. Од 8-те кандидати, потребниот број на потписи го собраа само 
три кандидати, истите оние чии кандидатури и официјално беа потврдени од ДИК на 21 
март 2019 година. 

 
ИЗБОРНА КАМПАЊА 

Според Изборниот законик, изборна кампања претставува јавно собирање и други јавни 
настани организирани од страна на организаторот на кампањата, јавно истакнување на 

 
17 Државна изборна комисија, Конечен преглед од јавен увид од 23.02 – 14.03.2019 година (03.07.2019) 
18 Државна изборна комисија, Роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на изборите 
за Претседател на Република Македонија и на предвремените избори за Градоначалник на општините Охрид, 
Ново Село и Дебар (03.07.2019) 
19 Државна изборна комисија, Одлука за заклучување на Избирачкиот список (03.07.2019) 
20 Изборен законик, член 59 
21 Изборен законик, член 66 
22 Изборен законик, член 69 
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плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет 
претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на 
потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми. Изборната 
кампања започнува 20 дена пред денот на изборите. И во првиот, и во вториот круг на 
гласање таа не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите.23 

Изборната кампања во првиот круг се одвиваше во периодот од 1 до 19 април, додека во 
вториот круг од 22 април до 3 мај 2019 година. 

МОСТ од своите набљудувачи доби вкупно 1.598 извештаи за активности организирани од 
политичките субјекти, како и 543 извештаи за настани во рамките на изборната кампања.  

Изборната кампања помина во генерално релаксирана атмосфера. За првпат не беа 
регистрирани инциденти кои влијаеја на атмосферата во која се спроведе кампањата, што 
е за поздравување. Кампањата се одликуваше со зголемен број на непосредни средби со 
граѓаните и повисок интензитет на т.н. кампања од врата до врата, вклучително и во 
руралните средини. Регистрирани беа само неколку случаи на негативна кампања и 
присуство на малолетници на митинзите. За првпат по подолго време бевме сведоци на 
поголем број дебати помеѓу кандидатите преку кои на гласачите им беше овозможено да 
направат информиран избор. 

Во текот на изборите Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) објави 
Регистар на службени возила. Истиот несомнено им беше од помош на засегнатите страни 
(медиумите и набљудувачите) да следат и идентификуваат потенцијална злоупотреба на 
службените возила за потребите на изборната кампања.  

Во текот на изборниот процес ДКСК поведе вкупно 39 постапки за евентуално 
прекршување на одредбите од Изборниот законик и Законот за спречување на 
корупцијата. 23 од овие постапки беа поведени по поднесен приговор од ВМРО-ДПМНЕ, а 
1 по поднесен приговор од подносителот на кандидатската листа на Стево Пендаровски. 
Прифатени беа четири приговори од ВМРО-ДПМНЕ, а во уште два предмети – против 
тогашниот претседател на Република Македонија и против директорот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство – ДКСК одлучи дека имало прекршување на законските одредби.  

Дел од одлуките на ДКСК не беа во согласност со одредбите во Изборен законик и Законот 
за спречување на корупцијата и судирот на интереси, што беше потврдено и со тоа што 
Управниот суд прифати две од четирите тужби против одлуките на ДКСК.  

Сепак, постапувањето на ДКСК на овие избори е позитивно и придонесе за поголема 
ажурност и на останатите институции, односно ДКСК покажа како треба да се однесуваат 
институциите чија цел е да го штитат владеењето на правото и правната држава. 

 

 
23 Изборен законик, член 69-а 
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ПРЕДВРЕМЕНО ГЛАСАЊЕ 

Предвременото гласање на болните и немоќни лица, лицата кои се наоѓаат на издржување 
казна затвор или се во притвор, како и на внатрешно раселените лица беше спроведено 
на 20-ти април, односно 4-ти мај 2019 година.  

За набљудување на гласањето на болните и немоќни лица и лицата во домашен притвор 
на 20-ти април МОСТ ангажираше 87 набљудувачи кои го следеа гласањето на 92 
избирачки места (ИМ), каде беа пријавени 433 болни и немоќни лица, додека пак за овој 
вид на гласање на 4-ти мај беа ангажирани 48 набљудувачи, при што беше набљудувано 
гласањето на 64 ИМ, каде беа пријавени 325 болни и немоќни лица. Како и на досегашните 
изборни процеси, главната забелешка за овој вид гласање е дека во мал дел од случаите 
не била почитувана тајноста на гласањето, односно во моментот на гласање имало 
присутни лица во просторијата каде што се гласало. 

Гласањето на избирачите во казнено-поправните установи беше набљудувано со 12 
набљудувачи и истото генерално беше спроведено во согласност со законските одредби. 
И покрај тоа пред референдумот во 2018 година беше спроведена заедничка акција на 
ДИК и МВР со која 261 лице кои се наоѓаат во затвор добија лични документи и им беше 
овозможено да го остварат своето гласачко право, сепак на овој процес повторно имаше 
голем број на лица кои не биле запишани во Избирачкиот список – 232 во првиот и 277 
во вториот изборен круг. Овие бројки укажуваат на тоа дека МВР и ДИК треба целосно да 
го адресираат предизвикот со ажурирањето на личните документи на овие лица, со цел 
сите да бидат запишани во Избирачкиот список и да можат да го остварат своето гласачко 
право. 

За првпат на овој изборен процес беше спроведено гласање во два домови за згрижување 
на стари лица. Иако МОСТ ја поздравува намерата за олеснување на пристапот до 
гласачкото место за што повеќе граѓани, сепак истото треба да се спроведува по претходна 
измена на соодветните законски одредби. 

 

ИЗБОРЕН ДЕН 

Гласање на 21 април 

На изборниот ден своето право на глас го остварија 753.520 избирачи или 41,7% од 
вкупниот број на запишани избирачи во Избирачкиот список24.  

Граѓанската асоцијација МОСТ распореди 1.160 статични набљудувачи, со што беа 
опфатени 33,3% од вкупниот број на избирачки места. 

Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека првиот круг од изборите помина во фер и 
демократска атмосфера. Граѓаните повторно учествуваа во изборен процес во кој 
слободно можеа да ја изразат својата волја. Во текот на изборниот ден беа забележани 
само неколку изолирани случаи на неправилности кои не влијаеја на квалитетот на 
изборниот процес и на кои имаше соодветна реакција од надлежните органи.  

 
24 Веб-страница на ДИК за резултатите од изборите (05.07.2019) 
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На бесплатниот телефонски број 080 080 080 беа добиени само неколку пријави од граѓани 
кои не можеле да се пронајдат во Избирачкиот список. 

Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на четири прес-конференции ја информираше 
јавноста за случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени 
информации добиени од набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и 
регионалните координатори. По затворањето на гласачките места и пребројувањето на 
гласовите, во 22:00 часот беше одржана уште една прес-конференција на која беа 
соопштени резултатите од програмата за паралелно сумирање на гласовите (ПВТ). 

 

Гласање на 5-ти мај 

Граѓанската асоцијација МОСТ распореди ист број на статични набљудувачи како и во 
првиот круг. 

Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека и во вториот круг од изборите граѓаните, овој 
пат во поголем број, слободно излегоа да го дадат својот глас, а гласањето се спроведе во 
фер и демократска атмосфера. Во текот на изборниот ден беа забележани само неколку 
изолирани случаи на неправилности кои не влијаеја на квалитетот на изборниот процес. 

Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на пет прес-конференции ја информираше јавноста 
за случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени информации 
добиени од набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и регионалните 
координатори. По затворањето на гласачките места и пребројувањето на гласовите, во 
21:15 часот беше одржана уште една прес-конференција на која беа соопштени 
резултатите од програмата за паралелно сумирање на гласовите (ПВТ). 
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7. ПРИГОВОРИ И ТУЖБИ ЗА ПОСТАПКАТА НА ГЛАСАЊЕ, СУМИРАЊЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ   

Изборниот законик предвидува две постапки за поднесување на приговори за гласањето, 
сумирањето и утврдувањето на резултатите: 
- Заштита на правата на избирачите во постапката на гласањето и 
- Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување 
на резултатите. 

I изборен круг 
 
Заштита на правата на избирачите во постапката на гласање 
 
Секој избирач на кого му е повредено избирачкото право во постапката на спроведување 
на гласањето може да поднесе приговор до Државната изборна комисија во рок од 24 
часа25. 

До ДИК беа доставени 29 вакви приговори и сите се однесуваа на оневозможено право на 
глас поради тоа што соодветните граѓани не биле запишани во Избирачкиот список. ДИК 
и овојпат навремено постапи и основано ги одби сите поднесени приговори.  

 
Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на 
резултатите 

Во однос на заштитата на правата при спроведувањето на гласањето, сумирањето и 
објавувањето на резултатите, подносителите на кандидатски листи имаат право да 
поднесат приговор до ДИК.26  

До ДИК беа поднесени 14 приговори од подносителот на кандидатската листа на Гордана 
Силјановска-Давкова од кои седум беа прифатени. ДИК ја продолжи позитивната практика 
од референдумот и при одлучувањето по приговорите во првиот круг не можеше да се 
забележи гласање по партиски линии, уште повеќе, сите одлуки беа донесени едногласно, 
што е за поздравување. Сепак ДИК во три случаи27 го поништи гласањето без да го отвори 
целокупниот изборен материјал, а тоа е обврска предвидена со Изборниот законик. Исто 
така, еден приговор беше отфрлен28, иако во записникот од избирачкото место имаше 
забелешка која укажува на тоа дека ИО не го спровел гласањето во согласност со 
Изборниот законик. На местата на кои беше поништено гласањето беа разрешени и 
избирачките одбори. 

Дополнително, ДИК поведе постапка по службена должност и по увидот во целокупниот 
изборен материјал го поништи гласањето на ИМ 2564 и ги разреши членовите на ИО за 
ова избирачко место, поради тоа што во гласачката кутија имаше 3 ливчиња повеќе од 
бројот на потпишани избирачи во изводот од Избирачкиот список. 

 
25 Изборен законик, член 149 
26 Изборен законик, член 148 
27 ИМ 0684/1, ИМ 0682, ИМ 1075 
28 ИМ 2208 
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Имајќи предвид дека поништувањето на гласањето на осумте избирачки места не влијаеше 
врз вкупните резултати, гласањето на овие избирачки места не беше повторено.  

 
II изборен круг 
 
Заштита на правата на избирачите во постапката на гласање 
 
За вториот круг од изборите беа поднесени пет приговори за заштита на личното 
избирачко право кои беа од ист вид како и во првиот круг и сите беа одбиени од ДИК.  

 
Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на 
резултатите 

До ДИК беа поднесени вкупно 12 приговори од подносителот на кандидатската листа на 
Гордана Силјановска-Давкова од кои четири беа прифатени. На овие места, како и на три  
дополнителни избирачки места каде гласањето не беше поништено, избирачките одбори 
беа разрешени, поради непрофесионално работење. 
 
До Управниот суд беше поднесена една тужба од страна на ВМРО-ДПМНЕ и истата беше 
одбиена. 
 
Иако според Изборниот законик седниците на Управниот суд треба да бидат јавни, сепак 
јавноста можеше да присуствува само на читањето на тужбата и евентуалните 
дополнителни наводи изнесени од тужителот, додека пак самото одлучување на судиите 
по одлуката се одвиваше зад затворени врати. 

Имајќи предвид дека поништувањето на гласањето на четирите избирачки места не 
влијаеше врз вкупните резултати, гласањето на овие избирачки места не беше повторено. 
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8. ПВТ ПРОГРАМА  
 
Програмата за паралелно сумирање на гласовите (англиски: Parallel Vote Tabulation), или 
кратко ПВТ, комбинирана со обичното набљудување претставува моќна алатка за 
пронаоѓање на евентуалните нерегуларности, како и грешки во обработката на 
податоците, дури и кај оние избирачки места кои не се набљудуваат. 

ПВТ програмата го следи текот на излезноста на гласачите, со што овозможува да се оцени 
реалноста на одѕивот. Покрај текот на излезноста на гласачите, ПВТ програмата ја 
проектира распределбата на гласовите со голема прецизност, и во случај на голема 
разлика помеѓу резултатите добиени од ПВТ програмата и официјалните резултати, 
повторно укажува на евентуални нерегуларности. 

Програмата функционира преку брзо прибирање и обработка на податоците од 
официјалните записници од избирачките места од ПВТ примерокот за резултатите од 
гласањето, добиени директно од набљудувачите, веднаш по потпишувањето на 
официјалниот записник од страна на членовите на избирачкиот одбор. 

ПВТ примерокот, пак, содржи избирачки места (во понатамошниот текст ПВТ места) кои 
претставуваат демографски и географски одраз на сите избирачки места во државата, 
односно демографски и географски одраз на гласачкото тело. 

На овие избори сите распоредени набљудувачи истовремено беа и ПВТ набљудувачи, што 
значи дека ПВТ примерокот се состоеше од 1.160 набљудувачи, за двата изборни круга. 
Покрај регуларната обука, набљудувачите добија и посебна обука и инструкции за ПВТ 
известување. За потребите на ПВТ известувањето се користеше и посебен ПВТ формулар, 
а комуникацијата со нив ја спроведуваа 40 оператори во ПВТ центарот. 

Во текот на првиот изборен круг МОСТ известуваше за излезноста на гласачите преку три 
прес-конференции, за исто толку временски интервали – 10:00, 13:00 и 18:00 часот. Во 
текот на вториот изборен круг, имајќи ја предвид важноста на одѕивот за успешноста на 
изборите, истиот беше соопштуван на четири прес-конференции за исто толку временски 
интервали – 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00 часот. 

На двата изборни круга, по пребројувањето на гласовите на избирачките места беше 
одржана дополнителна прес-конференција на која беше соопштена излезноста до 19 часот 
и распределбата на гласовите според ПВТ програмата. 

Резултати од ПВТ програмата спроведена на првиот круг од претседателските избори 

Врз основа на резултатите добиени од ПВТ програмата за паралелно сумирање на 
гласовите одѕивот на гласачките места бил 41,67%, колку што изнесуваше и официјалниот 
податок од ДИК. 

Во следниот графикон е презентирана споредба на добиените резултати од ПВТ 
програмата и официјалните резултати од ДИК во однос на гласовите кои ги освоил секој 
од кандидатите, пресметани како процент од важечките ливчиња. 
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Резултати од ПВТ програмата спроведена на вториот круг од претседателските избори 

Врз основа на резултатите добиени од ПВТ програмата за паралелно сумирање на 
гласовите одѕивот на гласачките места бил 46,55% со маргина на грешка од +/- 0,5%. 
Според официјалните податоци на ДИК, одѕивот бил 46,65%. 

Во следниот графикон е презентирана споредба на добиените резултати од ПВТ 
програмата и официјалните резултати од ДИК во однос на гласовите кои ги освоил секој 
од кандидатите, пресметани како процент од вкупниот број гласови. 

 

 

 

11.08%

44.16% 44.75%

10.98%

44.32% 44.70%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Блерим Река Гордана Сиљановска‐Давкова Стево Пендаровски

Процент на освоени гласови од важечките ливчиња

ДИК МОСТ

44.75%

51.65%

44.93%

51.51%

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

Гордана Сиљановска‐Давкова Стево Пендаровски

Процент на освоени гласови од вкупниот број гласови

ДИК МОСТ



Финален извештај 

ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 2019                                                                                                                                        21 

9. ЗА ПРОЕКТОТ 
 
Граѓанската асоцијација МОСТ ги набљудуваше изборите во рамките на проектот 
“Домашно набљудување на претседателските и локалните избори за градоначалник во 
Охрид, Ново Село и Дебар 2019”, кој се спроведе како дел од стратешката цел на МОСТ 
да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во демократијата 
во Македонија на национално и локално ниво. 

Главната цел на проектот беше зголемување на транспарентноста на изборниот процес и 
придонес кон почитување на владеењето на правото преку вклучување на граѓаните во 
истиот како домашни набљудувачи и непартиско набљудување на сите сегменти од 
изборите.  

Во рамките на проектот беа спроведени следните активности: 

Воспоставување на мрежата за имплементација на проектните активности 
За успешно спроведување на проектните активности на терен во сите општини во 
Македонија, активни беа 17-те регионални канцеларии во Куманово, Тетово, Гостивар, 
Кичево, Струга, Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци, Велес, Гевгелија, Струмица, Радовиш, 
Штип, Кочани, Делчево, Крива Паланка, како и една канцеларија во Скопје која ги 
спроведе проектните активности во општините во градот и неговата околина. Во овие 
канцеларии кои се локални граѓански организации - партнери на МОСТ, ангажирани беа 
30 координатори и 40 асистенти кои истовремено беа долгорочни набљудувачи и 
задолжени за спроведување на активностите на терен.  
 
Редовни брифинзи со регионалните координатори  
Со цел да се воспостави канал за комуникација во текот на спроведувањето на проектот 
и размена на информации и искуства помеѓу проектниот тим и локалните координатори, 
беа спроведени 2 брифинг сесии, a по завршувањето на изборите се спроведе и 
дебрифинг, со цел добивање повратни информации за спроведувањето на проектот.  
 
Набљудување на работата на Државната изборна комисија (ДИК) и општинските 
изборни комисии (ОИК) 
Седниците на Државната изборна комисија и на општинските изборни комисии беа 
предмет на набљудување во текот на целиот процес. Беа набљудувани 8 од 10 одржани 
седници на ДИК и 64 седници/работни состаноци на општинските изборни комисии. 
Предмет на набљудување беше и спроведената обука за целата изборна администрација, 
при што набљудувачите беа присутни на 78 сесии за обука. Покрај тоа, беше набљудувана 
и постапката на поднесување на приговори и тужби за постапката на гласање, сумирање 
и утврдување на резултатите од гласањето. 
   
Набљудување на изборната кампања  
Во текот на изборната кампања набљудувани беа активностите на учесниците во изборите 
за промоција на нивните кандидати и програми. Набљудувачите на МОСТ доставија вкупно 
1.598 извештаи за активности организирани од политичките субјекти, како и 543 за 
настани во рамките на изборната кампања. 
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Регрутирање, тренинг и распоредување на набљудувачи 
За набљудување на изборниот процес, МОСТ акредитираше 2.032 граѓани/волонтери. 
Граѓаните беа повикани да се пријават за набљудувачи преку јавен повик. Сите 
набљудувачи кои беа распоредени на денот на изборите, претходно присуствуваа на 
задолжителна обука која беше спроведена во секоја општина. На обуките, формуларите 
за известување од набљудувањето беа објаснети и поделени на набљудувачите. Исто така, 
набљудувачите го потпишаа и Кодексот за набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ 
кој е подготвен врз основа на два меѓународни документи кои МОСТ ги има потпишано: 
Загрепската декларација за домашни набљудувачи29 и Декларацијата за универзални 
принципи за непартиско набљудување на изборите од страна на граѓански организации30. 
Набљудувачите беа запознаени и со Кодексот за набљудување на изборите и изборната 
постапка на ДИК. 

Набљудување на предвременото гласање  
На 20-ти април беа ангажирани 87 набљудувачи на гласањето на болните и немоќни лица 
кои ја следеа работата на 92 избирачки одбори, а 12 набљудувачи го следеа гласањето 
во исто толку казнено-поправни установи. На 4-ти мај беа ангажирани 48 набљудувачи на 
гласањето на болните и немоќни лица кои ја следеа работата на 64 избирачки одбори, а 
12 набљудувачи го следеа гласањето во исто толку казнено-поправни установи. 

Набљудување на изборниот ден  
За набљудување на гласањето во двата круга од изборите МОСТ распореди 1.160 статични 
набљудувачи, со што беа опфатени 33,3% од вкупниот број на избирачки места (3.480). 
Набљудувачите беа статични и беа распоредени на избирачките места во текот на целиот 
изборен ден. Покрај статичните набљудувачи, беа распоредени и 100 мобилни тимови 
составени од 2 набљудувачи (вкупно 200 набљудувачи). Набљудувана беше и работата 
на ОИК и ИКГС (81 набљудувач) и ДИК (1 набљудувач). 

Донатори на проектот и поддршка 
Проектот беше спроведен со поддршка од Британската амбасада Скопје, Амбасадата на 
Кралството Холандија, Националниот фонд за Демократија (НЕД) како и од страна на 
Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  

Граѓанската асоцијација МОСТ изразува благодарност до сите поддржувачи на нејзините 
активности, посебно до граѓаните кои како волонтери/набљудувачи дадоа свој придонес 
кон транспарентноста и отвореноста на изборниот процес. 

 

  

 
29 Загрепска декларација за домашни набљудувачи (08.07.2019) 
30 Декларација за универзални принципи за непартиско набљудување на изборите од страна на граѓански 
организации (08.07.2019) 
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10. ПРЕПОРАКИ 
 
Како резултат од набљудувањето на претседателските и локалните избори, а во насока на 
подобрување на изборните процеси во иднина и намалување на можноста за различно 
толкување на одредени делови од Изборниот законик, Граѓанската асоцијација МОСТ ги 
дава следниве препораки: 

 

Правна рамка 

 Изборниот законик веќе трет пат се менува во тек на изборeн процес (првите два 
случаи беа на локалните избори во 2013 и 2017 година). Ваквата практика на 
решавање на прашањата поврзани со изборите во текот на изборен процес не е во 
согласност со меѓународните стандарди и добри практики за спроведување на 
избори. Измените на изборниот законик треба систематски и стратешки да се 
планираат, со навремена анализа на сите прашања, со цел истите да се носат 
доволно време пред распишувањето на изборите, а при промена на клучните 
елементи, една година пред изборите.  

 Неопходно е да се донесе измена на Изборниот законик и, доколку е потребно, на 
останатите закони кои се поврзани со различни аспекти од изборниот процес, со 
цел истите да бидат синхронизирани. Текстот на Изборниот законик треба да 
претрпи целосна ревизија со цел да се отстранат сите правни празнини и 
контрадикторности, како и да се унифицираат различните или непрецизни термини 
за одредени аспекти од изборниот процес.      

 Во Кривичниот законик да се предвиди дека обидот за извршување на сите дела 
против изборите и гласањето е казнив, без разлика на времетраењето на 
предвидената казна. 
 

 Да се појаснат одредбите во Изборниот законик во однос на определувањето на 
избирачките места. Имено, законот од една страна определува фиксен број на 
избирачки места (3.480), а од друга страна утврдува дека избирачко место не се 
определува за населено место со помалку од 10 избирачи. 

 

Изборна администрација 

 Да продолжи процесот на реформирање на ДИК преку следните механизми: 
независност на процесите преку одвојување на одлучувањето од имплементацијата 
и зајакнување на нејзините институционални и технички капацитети и човечки 
ресурси, како во поглед на членовите, така и во однос на стручната служба. 

 Потребна е измена на Деловникот на ДИК, со цел набљудувачите на изборите да 
можат да ги следат и работните состаноци. 

 ДИК да донесе прецизно упатство за начинот на чување и примопредавање на 
изборниот материјал по завршувањето на изборите. 
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 Да се допрецизираат одредбите во Изборниот законик со цел присуството на обуките 
за изборната администрација, односно на членовите од државната и јавната 
администрација и членовите од политичките партии да биде задолжително. 
Членовите на политичките партии, според сегашните одредби, не се обврзани да 
присуствуваат на овие обуки. 

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

 Потребно е подобрување на софтверот и базата на податоци за избор на членови на 
изборните органи. 

 
 Да се разгледа можноста за проширување на основите по кои може да се бара 

изземање од членство во изборните органи. 
 

Евиденција на избирачкото право 

 Во периодот што следува да се пристапи кон целосно реформирање на системот на 
ажурирање на Избирачкиот список со цел отстранување на долгогодишните 
системски проблеми поврзани со водењето на евиденциите за граѓаните од 
институциите кои доставуваат податоци за Избирачкиот список, издавањето на 
личните карти, како и имињата на улиците и куќните броеви.  

 

Кандидирање 

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

Изборна кампања 

 Да се дефинира периодот од распишувањето на изборите до потврдувањето на 
кандидатските листи, и точно да се пропише кои дејствија се дозволени во овој 
период, а кои не. Имајќи предвид дека скоро на сите избори политичките субјекти 
предвреме ја започнуваат својата кампања, како и фактот што во периодот пред 
кампањата одржуваат активности кои се во т.н. „сива зона“, тешко е да се утврди 
дали истите претставуваат изборна кампања.  

 Да се унифицираат дефинициите за изборна кампања и учесник во изборната 
кампања. Според сегашното решение, овие термини се различно дефинирани во 
член 2 (Поимникот) и во членовите 69-а и 70. Дополнително, за учесниците во 
изборите се користат повеќе поими, како на пример различни варијанти на фразата 
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„политичка партија, коалиција и независен кандидат“ или терминот „правно лице“ 
па поради тоа потребно е да се заменат со унифициран термин. 

 Да се дополни член 79, став 2 од Изборниот законик со тоа што ќе се предвиди дека 
учесникот во изборната кампања е должен да ги отстрани сите промотивни 
материјали поставени на јавни места, а не само сметот од плакатите. 

 

Спроведување на гласањето  

 Да се допрецизира постапката за спроведување на гласањето во Изборниот законик, 
односно проверката дали гласачот е обележан со невидливо мастило да се врши на 
влезот во гласачкото место, непосредно по влегувањето на гласачот.  

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

 Да се прецизираат одредбите во однос на тоа кој е надлежен за повикување на 
полицијата во гласачкото место. 

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

 Да се обезбеди заштита на тајноста на гласањето на избирачите од избирачките 
места кои не се отвораат и кои своето право на глас го остваруваат во најблиското 
избирачко место. 

Заштита на избирачкото право 

 Во член 151 од Изборниот законик да се предвиди гласањето да биде поништено во 
случај кога бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е различен од бројот 
на избирачите што гласале. Сегашната одредба предвидува поништување само во 
случај кога бројот на гласачките ливчиња е поголем од бројот на избирачите што 
гласале, но јасно е дека и спротивната ситуација укажува на евентуални 
неправилности во спроведувањето на гласањето. 
 

 Постапките за одлучување по тужбите за гласањето од страна на Управниот суд да 
се одвиваат на јавни седници, онака како што е пропишано со Изборниот законик. 
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11. ХРОНОЛОГИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
 

Првиот претседател на Република Северна Македонија, Киро Глигоров, согласно 
тогашното законодавство, беше избран во Собранието на РСМ во јануари, 1991-ва година.  

Со Уставот на Република Македонија од 1991 се промени начинот на избор на претседател 
на РСМ. Имено, претседателот на РСМ се избира на општи и непосредни избори, со тајно 
гласање, за време од пет години. Претседателот на Република Северна Македонија се 
избира според мнозински модел, при што за претседател на Републиката е избран 
кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи. Ако во првиот круг 
ниту еден кандидат за претседател не го добил потребното мнозинство, во вториот круг се 
гласа за двајцата кандидати коишто во првиот круг добиле најмногу гласови. За 
претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите коишто 
гласале, доколку гласале повеќе од половината избирачи. Моделот за избор на 
претседател на РМ досега не е променет, со исклучок на тоа што во 2009-та беше намален 
потребниот број на избирачи кои треба да гласаат во вториот круг, односно истиот треба 
да изнесува повеќе од 40% од избирачите. 

Првите претседателски избори беа одржани во октомври 1994-та година заедно со 
парламентарните избори. На овие избори право на глас имаа 1.053.761 избирачи. На 
изборите учествуваа само 2 кандидати. Кандидатот на коалицијата Сојуз за Македонија, 
Киро Глигоров, победи на изборите со освоени 52,4% од гласовите на граѓаните во првиот 
изборен круг. Негов противкандидат беше Љубиша Георгиевски кој беше предложен од 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Вторите претседателски избори беа одржани во периодот октомври-ноември, 1999-та 
година. Во Избирачкиот список беа запишани 1.610.340 избирачи. На изборите учествуваа 
6 кандидати. Во вториот круг влегоа кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Борис Трајковски, и 
кандидатот од СДСМ, Тито Петковски. Победник на изборите беше кандидатот Борис 
Трајковски. 

Третите претседателски избори беа одржани во април 2004-та година, односно неколку 
месеци предвреме, поради тоа што претседателот Трајковски го загуби животот во 
авионска несреќа. На изборите учествуваа 4 кандидати, а право на глас имаа 1.695.103 
избирачи. За претседател на РМ во вториот круг беше избран кандидатот на СДСМ, Бранко 
Црвенковски. Во вториот круг исто така учествуваше и кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Сашко 
Кедев. 

Четвртите претседателски избори беа одржани во периодот март-април, 2009-та 
година. На изборите учествуваа 7 кандидати, а право на глас имаа 1.792.082 избирачи. 
За претседател на РМ во вториот круг беше избран кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге 
Иванов, кој освои повеќе гласови од кандидатот на СДСМ, Љубомир Данаилов-Фрчкоски. 

Петтите претседателски избори беа одржани во април 2004 година. На изборите 
учествуваа 4 кандидати, а право на глас имаа 1.779.572 избирачи. За претседател на РМ 
во вториот круг беше избран кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге Иванов, кој освои повеќе 
гласови од кандидатот на СДСМ, Стево Пендаровски.   
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12. ЗА ГРАЃАНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ  

Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска организација, 
формирана во мај 2002-ра година, од страна на претставници на 20 граѓански организации 
од целата држава. 

Мисијата на МОСТ е да работи на поттик на граѓаните и нивно мобилизирање да ги 
користат своите права со цел зајакнување на демократската култура во Северна 
Македонија, зголемување на демократскиот капацитет на граѓанските организации, 
институции и политички актери, преку создавање на одржливи партнерства.  

Цели на организацијата 

 Да се поттикнат и мобилизираат граѓаните да станат активни учесници во 
демократијата во Македонија на национално и локално ниво; 

 Да се поддржуваат напори и организираат активности за реформирање на 
институциите и процесите со цел тие да станат поодговорни, потранспарентни и 
поотворени кон потребите на граѓаните; 

 Да се зајакне капацитетот на граѓанското општество со цел истото да овозможи 
гласност и простор за граѓанска акција на одржлива основа.  

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

 Одговорност и транспарентност;  
 Отворени институции и  
 Едукација и вклучување на граѓаните. 

  
Од почетокот на своето постоење, организацијата има значајна улога во домашното 
набљудување на изборите, докажувајќи се како добар организатор и достоен лидер во 
граѓанскиот сектор. Вклучувањето на граѓани од сите националности, религии и 
политички погледи во активности од интерес на целото општество претставува значаен 
успех за граѓанското општество во Северна Македонија. Базата на податоци со повеќе од 
40.000 волонтери, со која располага организацијата, е доволен доказ за тоа. 

Првиот проект на организацијата кој што ги надмина очекувањата беше “Домашно 
набљудување на парламентарните избори 2002 година”, што претставуваше пионерски 
чекор во Македонија. Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано 14 изборни процеси на 
национално ниво, 4 изборни процеси на локално ниво, како и 4 референдуми на 
национално и локално ниво и претставува значаен фактор кој придонесува кон нивна 
поголема транспарентност. 

Освен набљудувањето на домашните избори, МОСТ, како членка на ЕНЕМО31, учествувал 
во повеќе од 20 набљудувачки мисии во земји од просторите на поранешниот Советски 
Сојуз и Централна и Југоисточна Европа. Исто така, МОСТ со свои набљудувачи учествува 
и во набљудувачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР. 

 
31 European Network of Election Monitoring Organizations (Европска мрежа на организации кои набљудуваат 
избори) 
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Во 2003-та г., МОСТ ја потпиша Загрепската декларација за домашни набљудувачи со која 
се унифицираа основните начела и принципи на домашното непартиско набљудување на 
избори на европско ниво, а во 2010-та г. во Јоханесбург, е потписник на Декларацијата 
за универзални принципи за непартиско набљудување од страна на граѓански 
организации, како и на Кодексот на однесување за непартиски набљудувачи. Кодексот за 
набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ е подготвен врз основа на овие два 
документи. 
 
Започнувајќи од 2004-та г., МОСТ е постојан учесник во процесот на подобрување на 
изборното законодавство. Во 2006-та г. МОСТ ја фацилитираше работната група која го 
изработи предлогот на Изборниот законик, со кој се кодифицира изборното законодавство. 
Исто така, МОСТ беше дел од сите понатамошни работни групи кои ги подготвуваа 
измените и дополнувањата на Изборниот законик. Сепак, мора да се напомене дека МОСТ 
не бил секогаш целосно задоволен од одлуките на законодавецот.  
 
Во 2009-та г. МОСТ организираше конференција на тема: “Стандарди за домашно 
набљудување на избори”, на која учествуваа претставници од државните институции, 
меѓународните организации, дипломатските претставништва, граѓанскиот сектор, 
политичките партии и медиумите. Конференцијата придонесе за изработка на документот 
“Стандарди за домашно набљудување на избори” чија цел е да ги регулира основните 
начела и принципи врз кои треба да се врши домашното набљудување на избори. 
 
Исто така во 2009-та г. МОСТ, во соработка со ОБСЕ организираше работна група од 
неколку домашни и странски експерти на полето на изборната легислатива која подготви 
Коментар на Изборниот законик, прва публикација од ваков вид во Северна Македонија. 
Во неа беа содржани препораките од повеќе меѓународни организации со цел 
подобрување на изборното законодавство. Фактот што Коментарот се цитира од страна на 
пратениците при собраниските расправи за изборното законодавство е доволен доказ за 
неговиот успех. 
 
Паралелно со заложбите за зголемување на транспарентноста на изборниот процес и 
подобрување на изборното законодавство, МОСТ работи и на полето на едукација и 
вклучување на граѓаните во политичките процеси со што придонесува во зголемувањето 
и одржливоста на знаењето на граѓаните за нивните граѓански и политички права и 
обврски. Преку проектот “Прв пат гласам”, спроведуван во периодот 2004-2010 г., МОСТ 
едуцираше повеќе од 23.000 матуранти кои за првпат требаше да го остварат своето право 
на глас. Со едукацијата тие се запознаа со демократските институции и процеси, како и 
со нивните права и обврски како идни гласачи. 
 
Покрај едукацијата на граѓаните, а со цел дополнителен придонес кон подобри избори, 
МОСТ се ангажираше и на полето на јакнење на капацитетите на изборните органи. Така, 
во 2006-та г. по идеја на МОСТ се реализираше проектот “Избирачки список на интернет” 
со кој Северна Македонија стана прва земја во регионот која на своите граѓани им 
овозможи пристап до Избирачкиот список преку интернет. МОСТ ја дизајнираше и 
креираше веб страницата која потоа му беше предадена на Министерството за правда, кое 
тогаш беше надлежно за ажурирање на Избирачкиот список. И овој проект дополнително 
придонесе кон транспарентноста на изборните процеси.  
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Во 2008-ма г., МОСТ, во соработка со ДИК подготви прирачник и модул за обука на 
изборната администрација. За првпат во изборната историја на Северна Македонија, 
30.000 членови и заменици во избирачките одбори добија прирачник пред денот на 
изборите, како и унифицирана обука врз база на развиениот модул. Прирачникот и 
модулот за обука официјално беа одобрени од страна на ДИК во 2010-та г. 
 
Сите овие реализирани активности и проекти укажуваат на огромното искуство и 
експертиза кои ги има МОСТ во областа на изборите и изборната легислатива, што му 
даваат за право да биде значаен фактор кој придонесува кон подобрување на изборните 
процеси и на изборната легислатива.  

МОСТ и понатаму ќе продолжи со спроведување на активности и проекти кои ќе 
придонесат кон подобро функционирање на демократијата во Северна Македонија, со што 
ќе ја задржи позицијата на лидер во граѓанскиот сектор. 
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АНЕКС - СУМИРАНИ Р ИЗВЕШТАИ ОД СИТЕ НАБЉУДУВАЧИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

I.   ПРЕД и ВО ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ)  – Дали забележавте:  ДА  НЕ 

I.1  Пропаганден материјал пред или во ГМ  4  0,3%  1156  99,7% 

I.2  Неовластени лица пред или во ГМ    1  0,1%  1159  99,9% 

II.  ВО ГМ  ДА  НЕ 

II.1  Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми?  1158  99,8%  2  0,2% 

II.2  Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали?   1160  100,0%  0  0,0% 

II.3  Дали ГМ беше поставено на начин што ја обезбедува тајноста на гласањето?  1159  99,9%  1  0,1% 

II.4  Дали гласачката кутија беше празна пред отворањето на гласачкото место?  901  77,7%  258  22,2% 

II.5  Ако  гласачката кутија не беше празна , наведи ја причината:         

Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање  259* 

Друго  0* 

   ДА  НЕ 

II.5  Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?  1157  99,7%  3  0,3% 

II.7  Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа 
партиски ознаки или симболи?  54  4,7%  1106  95,3% 

II.8  Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за 
кое се овластени да вршат набљудување?  1138  98,1%  22  1,9% 

II.10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?    40  3,4%  1120  96,6% 

III.  ПОСТАПКА НА ГЛАСАЊЕ 
III.1 Колку гласачи не беа проверени дали имаат трага од невидливо мастило?  193 

III.2 Колку гласачи гласаа и покрај тоа што нивниот палец беше обележан со невидливо мастило?  9 

III.3 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?  18 

III.4 Колку гласачи гласаа без соодветни документи за идентификација?  17 

III.5 Колку гласачи не можеа да се најдат во Избирачкиот список (ИС)?  1773 

III.6 Колку гласачи гласаа и покрај тоа што не беа запишани во ИС?  12 

III.7 Колку гласачи не се потпишаа/не оставија отпечаток во ИС?  6 

III.8 Колку гласачи не беа обележани со невидливо мастило?  47 

III.9 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?  25 

III.10 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?  68 

III.11 Колку слепи/неписмени гласачи гласаа?  880 

III.12 Во колку случаи беше прекршена процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи?  46 

III.13 Колку случаи на групно/семејно гласање имаше?  241 

III.14 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг?  45 

  ДА  НЕ 

III.15 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа?  1  0,1%  1159  99,9% 

III.16 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?  14  1,2%  1146  98,8% 

III.17 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?  764  65,9%  396  34,1% 

Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – прв круг, 21 април 2019 



Финален извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

IV.  ЗАТВОРАЊЕ НА ГМ И БРОЕЊЕ  ДА  НЕ 

IV.1  Дали гласањето заврши во 19 часот?  1151  99,2%  9  0,8% 

IV.2  Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?  223  19,2%  10  0,9% 

IV.3  Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)  4775 

IV.4  Колку заменици‐членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)  2414 

IV.5  Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка)  2789 

   ДА  НЕ 

IV.6  Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?   1153  99,4%  7  0,6% 

IV.7  Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката 
кутија?   1148  99,0%  12  1,0% 

IV.8  Дали беше почитувана постапката за отворање на гласачката кутија?  1157  99,7%  3  0,3% 

IV.9  Дали беше почитувана постапката за броење на гласовите?  1136  97,9%  24  2,1% 

IV.10  Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?  49  4,2%  1111  95,8% 

IV.11  Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?  80 

IV.12  Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка)  5341 

   ДА  НЕ 

IV.13  Дали беше почитувана постапката за пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?  1156  99,7%  4  0,3% 



 

 

I.   ПРЕД и ВО ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ)  – Дали забележавте:  ДА  НЕ 

I.1  Пропаганден материјал пред или во ГМ  2  0,2%  1158  99,8% 

I.2  Неовластени лица пред или во ГМ    0  0,0%  1160  100,0% 

II.  ВО ГМ  ДА  НЕ 

II.1  Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми?  1160  100,0%  0  0,0% 

II.2  Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали?   1160  100,0%  0  0,0% 

II.3  Дали ГМ беше поставено на начин што ја обезбедува тајноста на гласањето?  1160  100,0%  0  0,0% 

II.4  Дали гласачката кутија беше празна пред отворањето на гласачкото место?  828  71,4%  332  28,6% 

II.5  Ако  гласачката кутија не беше празна , наведи ја причината:         

Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање  332* 

Друго  0* 

   ДА  НЕ 

II.5  Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот?  1156  99,7%  4  0,3% 

II.7  Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа 
партиски ознаки или симболи?  46  4,0%  1114  96,0% 

II.8  Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за 
кое се овластени да вршат набљудување?  1134  97,8%  26  2,2% 

II.10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето?    28  2,4%  1132  97,6% 

III.  ПОСТАПКА НА ГЛАСАЊЕ 
III.1 Колку гласачи не беа проверени дали имаат трага од невидливо мастило?  145 

III.2 Колку гласачи гласаа и покрај тоа што нивниот палец беше обележан со невидливо мастило?  23 

III.3 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација?  17 

III.4 Колку гласачи гласаа без соодветни документи за идентификација?  6 

III.5 Колку гласачи не можеа да се најдат во Избирачкиот список (ИС)?  954 

III.6 Колку гласачи гласаа и покрај тоа што не беа запишани во ИС?  0 

III.7 Колку гласачи не се потпишаа/не оставија отпечаток во ИС?  3 

III.8 Колку гласачи не беа обележани со невидливо мастило?  34 

III.9 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето?  14 

III.10 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена?  53 

III.11 Колку слепи/неписмени гласачи гласаа?  1032 

III.12 Во колку случаи беше прекршена процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи?  38 

III.13 Колку случаи на групно/семејно гласање имаше?  187 

III.14 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг?  26 

  ДА  НЕ 

III.15 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа?  3  0,3%  1157  99,7% 

III.16 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?  6  0,5%  1154  99,5% 

III.17 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ?  745  64,2%  415  35,8% 

Сумирани Р извештаи од сите набљудувачи – втор круг, 5 мај 2019 



 

 

 

 

  

 

IV.  ЗАТВОРАЊЕ НА ГМ И БРОЕЊЕ  ДА  НЕ 

IV.1  Дали гласањето заврши во 19 часот?  1155  99,6%  5  0,4% 

IV.2  Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат?  219  18,9%  7  0,6% 

IV.3  Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)  4620 

IV.4  Колку заменици‐членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка)  2497 

IV.5  Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка)  2812 

   ДА  НЕ 

IV.6  Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?   1155  99,6%  5  0,4% 

IV.7  Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката 
кутија?   1156  99,7%  4  0,3% 

IV.8  Дали беше почитувана постапката за отворање на гласачката кутија?  1159  99,9%  1  0,1% 

IV.9  Дали беше почитувана постапката за броење на гласовите?  1148  99,0%  12  1,0% 

IV.10  Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место?  22  1,9%  1138  98,1% 

IV.11  Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот?  38 

IV.12  Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка)  5267 

   ДА  НЕ 

IV.13  Дали беше почитувана постапката за пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање?  1153  99,4%  7  0,6% 
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