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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 
предвремените парламентарни избори 2014”. 

Претседателот на Собранието на Република Македонија ги распиша претседателските избори на 
1-ви февруари 2014-та година. Поради тоа што ДУИ бараше кандидирање на т.н. „консензуален“ 
кандидат за претседател, односно не го поддржа предложениот кандидат за претседател од 
коалициониот партнер ВМРО-ДПМНЕ, оваа партија поднесе барање за распуштање на 
Собранието. Ова барање беше поддржано од ВМРО-ДПМНЕ, како и од останатите парламентарни 
политички партии по што на 5-ти март Собранието се распушти, а наредниот ден, на 6-ти март 
претседателот на Собранието ги распиша предвремените парламентарни избори. 

Првиот изборен круг од претседателските избори се одржа на 13-ти април, а вториот круг од 
претседателските избори заедно со предвремените парламентарни избори на 27-ми април. 
Изборите беа спроведени согласно Изборниот законик донесен во 2006-та г., којшто досега е 
изменет и дополнет во 5 наврати, еднаш во 2008-ма година1, 2 пати во 2011-та г.2, еднаш во 
2012-та г.3 и непосредно пред изборите во јануари 2014-та г.4.  

Со распишувањето на предвремените парламентарни избори за првпат се создаде ситуација во 
која се одржуваа два паралелни изборни процеси со различни рокови за спроведување на 
изборните дејствија. Една од последиците на ваквата ситуација беше и постоењето на разлика во 
бројот на избирачи помеѓу избирачкиот список за претседателските и избирачкиот список за 
парламентарните избори. Така, во Избирачкиот список за претседателските избори беа запишани  
1.779.572 избирачи5, додека пак во Избирачкиот список за парламентарните избори беа 
запишани 1.780.128 избирачи6.  

На изборите за претседател на РМ учествуваа 4 кандидати, додека пак на предвремените 
парламентарни избори учествуваа 9 политички партии и 5 коалиции, што е најмалку во 
досегашната парламентарна историја на РМ. 

Изборите беа набљудувани од страна на 10.013 домашни набљудувачи, од кои Граѓанската 
асоцијација МОСТ имаше акредитирано 2.413 граѓани. Изборите исто така беа набљудувани и од 
610 странски набљудувачи и 11 странски новинарски екипи7.  

 

 

                                                           
1 Сл. весник на РМ бр. 136/08. 
2 Сл. весник на РМ бр. 44/11 и 51/11.    
3 Сл. весник на РМ бр. 142/12 
4 Сл. весник на РМ бр. 14/14 
5 Државна изборна комисија, Заклучок за заклучување на Избирачкиот список за спроведување на изборите за избор на 
Претседател на Република Македонија, http://www.sec.mk/files/izbori2014/zaklucok.PDF (29.05.2014) 
6 Државна изборна комисија, Заклучок за заклучување на Избирачкиот список за спроведување на предвремените избори 
за пратеници во Собранието на Република Македонија, http://www.sec.mk/files/izbori2014/Zaklucok_za_zaklucuvanje_IS.pdf 
(29.05.2014) 
7 Државна изборна комисија, Табела на акредитирани набљудувачи, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/21Tabela_na_akreditirani_nabljuduvaci.pdf (29.05.2014) 
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2. ПРОЕКТОТ “ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ И 
ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014” 
 
Граѓанската асоцијација МОСТ ги набљудуваше претседателските и парламентарните избори во 
рамките на проектот “Домашно набљудување на претседателските и предвремените 
парламентарни избори 2014”, 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 13 волонтери кои беа 
задолжени за спроведување на активностите на терен.  
 
Редовни брифинзи со регионалните координатори – Со цел да се воспостави канал за 
комуникација во текот на спроведувањето на проектот и размена на информации и искуства 
помеѓу проектниот тим и локалните координатори, беа спроведени 2 брифинг сесии.  
   
Набљудување на изборната кампања – Во текот на изборната кампања набљудувани беа 
активностите на политичките субјекти за промоција на нивните кандидати и програми. МОСТ 
преку своите набљудувачи набљудуваше вкупно 185 настани - митинзи, јавни собири и други 
настани организирани од учесниците во изборната кампања. 

Регрутирање, тренинг и распоредување на набљудувачи - За набљудување на изборниот 
процес, МОСТ акредитираше 2.413 граѓани/волонтери. Граѓаните беа повикани преку јавен повик 
да се пријават за набљудувачи. Сите набљудувачи присуствуваа на задолжителна обука која 
беше спроведена во секоја општина. На обуките, формуларите за известување од набљудувањето 
беа објаснети и поделени на набљудувачите. Исто така, набљудувачите го потпишаа и Кодексот 
за набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ кој е подготвен врз основа на два 
меѓународни документи кои МОСТ ги има потпишано: Загрепската декларација за домашни 
набљудувачи8 и Декларацијата за универзални принципи за непартиско набљудување на 
изборите од страна на граѓански организации9.  

Набљудување на предвременото гласање - спроведено на 12-ти, односно 26-ти април. На 12-
ти април беа ангажирани 55 набљудувачи на гласањето на болните и немоќни лица, додека пак 
13 набљудувачи го следеа гласањето во 12 казнено-поправни установи. На 26-ти април беа 
ангажирани 72 набљудувачи на гласањето на болните и немоќни лица, додека пак 14 
набљудувачи го следеа гласањето во 13 казнено-поправни установи. 
                                                           
8 http://www.osce.org/odihr/elections/16808 (29.05.2014) 
9 
http://www.gndem.org/sites/default/files/declaration/Declaration%20of%20Global%20Principles%20%28as%20of%204.3.12%2
9.pdf (29.05.2014) 

http://www.osce.org/odihr/elections/16808
http://www.gndem.org/sites/default/files/declaration/Declaration%20of%20Global%20Principles%20%28as%20of%204.3.12%29.pdf
http://www.gndem.org/sites/default/files/declaration/Declaration%20of%20Global%20Principles%20%28as%20of%204.3.12%29.pdf
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Набљудување на изборниот ден – За гласањето на 13-ти април МОСТ распореди 580 
набљудувачи со што беа опфатени 16,9% од вкупниот број на избирачки места во кои се 
спроведе гласање (3.419) во сите општини и градот Скопје. И покрај намалениот број на 
набљудувачи, опфатениот примерок на избирачки места беше во согласност со меѓународните 
стандарди и беше доволен за добивање на релевантни податоци за изборниот процес. 
Набљудувачите беа статични и беа распоредени на избирачките места во текот на целиот изборен 
ден. За гласањето на 27-ми април беа распоредени вкупно 1.712 набљудувачи кои покрија 50% 
од избирачките места во сите општини и градот Скопје. На двата изборни дена, покрај статичните 
набљудувачи, беа распоредени и 84 мобилни тимови составени од 2 набљудувачи (вкупно 168 
набљудувачи), додека пак работата на општинските изборни комисии беше следена од 81 
набљудувач. 

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 22 од вкупно 
одржани 46 седници на ДИК и дел од седниците на општинските изборни комисии. Предмет на 
набљудување беше и спроведената обука за целата изборна администрација. Покрај тоа, беше 
набљудуван и процесот на поднесување на приговори и тужби за постапката на гласање, 
сумирање и утврдување на резултатите од гласањето.  

Донатори на проектот и поддршка 
Проектот беше спроведен со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија, Амбасадата на 
Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Амбасадата на Сојузна Република 
Германија, Швајцарската агенција за меѓународен развој и Амбасадата на Кралството Норвешка 
од Белград.  

Граѓанската асоцијација МОСТ изразува благодарност до сите поддржувачи на нејзините 
активности, посебно до граѓаните кои како волонтери/набљудувачи дадоа свој придонес кон 
транспарентноста и отвореноста на изборниот процес. 
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3. ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ 
 
Последните претседателски избори се одржаа во 2009-та година. На овие избори победи 
кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге Иванов.  

Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ исто така е на власт и на национално ниво од 2006-та г., а оттогаш 
победи два пати последователно на предвремените парламентарни избори во 2008-ма и 2011-та 
година. Од 2008-ма г. Владата е формирана од стана на коалицијата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. 

Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ беше победник и на локалните избори во 2013-та година, 
освојувајќи 56 градоначалнички места. 

Во извештајот за локалните избори ОБСЕ/ОДИХР повторно забележа дека не се почитува 
принципот на одвојување на државата од партиите, што не е во согласност со членот 5.4 од 
Документот на ОБСЕ од Копенхаген. Сепак, за разлика од изборите во 2011-та година кога беше 
спомнат само овој член од Документот на ОБСЕ од Копенхаген, во извештајот за локалните избори 
беа спомнати уште 4 членови од овој документ: 7.5 и 7.6, кои на секој граѓанин му го гарантираат 
правото да се кандидира и да биде избран на јавна функција, 7.7, кој предвидува дека на 
гласачите треба да им се овозможи да гласаат слободно без страв од реперкусии и 5.10, кој 
предвидува ефикасни правни лекови против одлуките на управните органи, во овој случај -  
изборната администрација. 

По изборите, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ја формираа ад-хок комисијата за истрага на настаните во 
Собранието кои се случија на и околу 24-ти декември 2012 г. Членовите на комисијата имаа 
несогласувања, но сепак успеаја да ја завршат својата работа со извештај во кој беа содржани 
повеќе препораки со цел да се одбегнат такви настани во иднина. Потоа, беше формирана нова 
комисија која имаше за задача да ги имплементира препораките од извештајот. До одржувањето 
на изборите оваа комисија се уште ја немаше завршено својата работа. 

Во текот на постапката за измени и дополнувања на Изборниот законик ВМРО-ДПМНЕ прифати 
поголем дел од предлозите на СДСМ и истите беа вметнати во Изборниот законик.  

Во периодот кога политичките партии одлучуваа за своите кандидати за претседател, ДУИ излезе 
со барање до коалициониот партнер ВМРО-ДПМНЕ за кандидирање на заеднички „консензуален“ 
кандидат кој би бил прифатлив и за македонската и за албанската етничка заедница. ВМРО-
ДПМНЕ не го прифати ова барање и на својата конвенција го избра Ѓорге Иванов за свој 
кандидат, што беше неприфатливо за ДУИ. Поради тоа, оваа партија достави предлог за 
распуштање на Собранието. Предлогот беше прифатен од страна на сите парламентарни 
политички партии и на 5-ти март, со 117 гласа „ЗА“ Собранието се распушти. Наредниот ден 
претседателот на Собранието ги распиша предвремените парламентарни избори кои беа закажани 
на 27-ми април, односно заедно со вториот круг од претседателските избори. 

По завршувањето на гласањето на 27-ми април, а пред започнувањето на броењето на гласовите, 
СДСМ објави дека нема да ги признае резултатите од изборите, без разлика на тоа кој ќе победи. 
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4. ГЕНЕРАЛНА ОЦЕНКА  
 
Претседателските и предвремените парламентарни избори беа спроведени ефикасно, во 
генерално мирна атмосфера, со изолирани тензични ситуации. Фактот што видливото мастило 
лесно се отстрануваше беше причина за поголем број издржани реакции од страна на јавноста и 
гласачите. Ваквата појава несомнено имаше влијание врз довербата на гласачите во изборниот 
процес. 

Со распишувањето на предвремените парламентарни избори на 6-ти март, за првпат се создаде 
ситуација во која се спроведуваа два паралелни изборни процеси, но кои имаа различни рокови 
за спроведување на изборните дејствија. 

Изборите се спроведоа според Изборниот законик кој последен пат беше изменет непосредно 
пред изборите, во јануари 2014-та г. Ваквата практика не е препорачлива според меѓународните 
стандарди. Иако со оваа измена беа имплементирани поголем дел од препораките на 
ОБСЕ/ОДИХР, постоењето на одредени нејасни одредби, непрецизно дефинирани или воопшто 
недефинирани поими и постапки придонесува за постоење на сива зона која на политичките 
субјекти им овозможува да го оправдаат недостатокот на политичка волја за спроведување на 
фер и слободни избори. 

Избирачкиот список повторно беше предмет на расправа и меѓусебни обвинувања помеѓу 
политичките партии и очигледно е отсуството на политичка волја кај нив и кај дел од надлежните 
институции ова прашање да се реши во периодот помеѓу два изборни процеси. 

Политичките субјекти повторно предвреме ја започнаа изборната кампања. Оваа практика е 
присутна на повеќе изборни циклуси што укажува на недостаток на демократски капацитет за 
почитување на изборните правила и спроведување на фер избори. Државната изборна комисија 
овој пат реагираше врз основа на поднесен приговор и поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка до Основниот суд во Скопје против кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге 
Иванов. 

ДУИ реши да не учествува на претседателските избори и водеше кампања за бојкотирање на овие 
избори. Во текот на кампањата за претседателските избори беше забележана реторика која беше 
соодветна за парламентарните избори. Помеѓу двата изборни круга, регионалните координатори 
на МОСТ од неколку општини исто така известија и за наводни притисоци врз вработените во 
јавната администрација. Во текот на кампањата за парламентарните избори беше забележан 
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. Ваквите повици не придонесуваат кон градење на одржливо 
мултиетничко и мултикултурно општество. 

Најчести неправилности за кои известуваа нашите набљудувачи на двата изборни дена беа 
читање на глас на имињата на избирачите и евидентирање на гласачите од страна на партиските 
набљудувачи пред гласачките места. На вториот изборен ден беше забележан зголемен 
интензитет на мобилизација на гласачите, која во одредени случаи преминуваше во притисок врз 
нив да излезат на гласање. 

Начинот на кој се избираат членовите на ДИК и на овие избори влијаеше врз нејзината работа. 
Имено, во текот на дискусиите, членовите на ДИК наместо да се држат до предметот на расправа, 
повторно држеа политички говори. Во текот на дискусиите по приговорите, членовите на ДИК 
навлегуваа во намерите на подносителите на приговорите, наместо да дискутираат само за 
приговорите и евентуалните доставени докази. Исто така, тие ги градеа своите ставови 
застапувајќи ги интересите и позициите на политичките партии кои ги предложиле. 



Финален извештај 

8                             ДОМАШНО НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ И ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 

5. ПРАВНА РАМКА  
 
Правната рамка за избор на претседател на Република Македонија и избори за пратеници во 
Собранието на Република Македонија се состои од уставните одредби што се однесуваат на 
избирачкото право и на изборите, како и од Изборниот законик. 

Изборниот законик ги уредува: 

 начинот и условите за избор на претседател на РМ и пратеници во Собранието на РМ;  
 изборната администрација и нејзините надлежности;  
 евиденцијата на избирачкото право;  
 водењето на Избирачкиот список; 
 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 функционирање на истите. 
 
Претседателот на Република 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. 

Во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои што 120 пратеници 
се избираат во РМ, а 3 пратеници се избираат во странство. Пратениците во РМ се избираат 
според пропорционалниот изборен модел со затворени листи. Територијата на РМ е поделена на 6 
изборни единици и во секоја изборна единица се избираат по 20 пратеници. Распределбата на 
мандатите се врши според Донтовата формула. Гласањето во странство е организирано на начин 
што територијата на светот е поделена на 3 изборни единици, а во секоја од нив се избира по 1 
пратеник. Пратениците се избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг, а за 
кандидатот да биде избран за пратеник треба да освои најмногу гласови, под услов тој број да е 
повеќе од 2% од вкупниот број на пријавени и регистрирани избирачи во соодветната изборна 
единица. 

Во јануари 2014-та г. беше донесена последната измена на Изборниот законик10, која беше дел 
од Пристапниот дијалог на високо ниво со Европската комисија и со која се имплементираа 
поголемиот дел од препораките од извештаите на ОБСЕ/ОДИХР за изборите во 2011-та и 2013-та 
г. Измената беше донесена со согласност од сите политички партии, освен ДПА. Предлог-законот 
беше подготвен од работна група во која учествуваа претставници од релевантните државни 
институции, парламентарните политички партии и од граѓанското општество, вклучувајќи ја и 
Граѓанската асоцијација МОСТ. Работата на работната група ја следеа претставници од 
меѓународната заедница и Мисијата на ОБСЕ во Скопје.  

Во Изборниот законик беа додадени нови одредби во членот 8-а со цел имплементирање на 
препораката за развивање на механизми за одвојување на државата од партијата. Така, во 
периодот од 20 дена пред започнувањето на изборна кампања па до завршувањето на изборите 
не може да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати и да се одржуваат јавни 

                                                           
10 Сл. весник на РМ, бр. 14/14 
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настани по повод започнувањето 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 инфраструктурата или објекти за општествени дејности.  

Од денот на распишувањето на изборите до нивното завршување Министерството за финансии е 
должно сите буџетски исплати, освен редовните плати, пензии и комунални трошоци, да ги 
објавува јавно на интернет страница. Две недели по распишување на изборите Министерството за 
финансии поднесува предизборен финансиски извештај во кој ќе бидат опфатени сите планирани 
и реализирани приходи и расходи од Буџетот во периодот од почетокот на фискалната година до 
денот на поднесувањето на извештајот кој се објавува на веб страницата на Министерството за 
финансии. 

Немаше промена во висината на глобите за непочитување на веќе постоечките одредби од членот 
8-а кои се пониски од оние пропишани во Законот за спречување на корупцијата, но гаранциите 
за нивното почитување беа зајакнати со тоа што сега овие дела се сметаат за кривични и за нив е 
предвидена затворска казна. 

Беше направена промена во критериумите за членување во избирачките одбори. Имено, 
претседателот на ИО и неговиот заменик треба да имаат завршено високо образование, додека 
пак членовите на ИО, најмалку средно образование. 

Што се однесува до Избирачкиот список, наместо 2 пати, тој ќе се ажурира 4 пати годишно. 
Гласачите кои привремено престојуваат во странство, а кои нема да се пријават за гласање во 
дипломатско-конзуларните претставништва (ДКП) на РМ во странство нема да се обележуваат со 
ѕвездичка туку ќе бидат запишани во посебни изводи од Избирачкиот список за гласање во РМ. 
Периодот во кој се врши јавен увид во Избирачкиот список е продолжен од 15 на 20 дена. По 
завршувањето на јавниот увид партиите имаат право во рок од 5 дена да достават барања за 
запишување, дополнување или бришење на податоците во него. 

Во однос на процесот на кандидирање воведена е постапка во случај на смрт на кандидат за сите 
видови на избори, освен за изборите за претседател на РМ. Не е јасно зошто и за овие избори не 
е предвидена истата постапка.  

Што се однесува до одредбите поврзани со изборната кампања, воведен е рок од 7 дена во кој 
ДИК треба да одлучи по приговори во врска со спроведувањето на изборната кампања. За 
непочитување на оваа одредба се предвидени санкции, но не е јасно кој орган треба да ги 
изрече. Ако се има предвид фактот дека ДИК е надлежна за законитоста на изборниот процес се 
чини дека таа треба да поведе постапка сама против себе. Рок од 7 дена за одлучување по 
приговори во врска со злоупотреба на државните ресурси исто така е воведен и за Државната 
комисија за спречување на корупцијата. И за непочитувањето на овој рок се предвидени санкции. 

Во однос на финансирањето на изборната кампања, позитивно е тоа што конечно се промени 
износот за донации од правни лица и сега тој изнесува 50.000 евра, а не 5% од вкупниот приход 
во претходната година. Ова е во согласност со препораките на ОБСЕ/ОДИХР и МОСТ. Сепак, 
остана правната празнина со тоа што не е предвиден рок во кој сметката за изборна кампања 
треба да се затвори, што остава простор за злоупотреба. 

Одредбите во врска со медиумското претставување кои досега беа дел од правилниците кои ги 
носеше Советот за радиодифузија сега се вметнати во Изборниот законик, што исто така беше 
една од препораките на ОБСЕ/ОДИХР. 

Во однос на процедурата на гласање, на барање на опозицијата (СДСМ) обележувањето на 
гласачите ќе се врши со видливо мастило. Исто така се предвидува воведување на електронски 
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систем за идентификација на гласачите. Тој ќе се воведува етапно, односно ќе се воведе на 
одредени избирачки места во 2015-та година, а целосно ќе биде воведен во 2019-та година. 

Што се однесува до процедурата за одлучување по приговори за гласањето, избришана беше 
одредбата која предвидуваше дека треба да има најмалку два приговори за определено 
избирачко место за ДИК да може да одлучува по истите (препорака на ОБСЕ/ОДИХР и МОСТ). 

Гласањето во странство не претрпи измени, освен тоа што на избирачките одбори во ДКП им се 
овозможи да гласаат во РМ, 3 дена пред денот на изборите, што беше препорака и на 
ОБСЕ/ОДИХР и на МОСТ. 

Со новите измени беше ограничен бројот на избирачи по избирачко место и тој не смее да 
надминува 1.000 гласачи. Поради тоа беа формирани 502 нови избирачки места, со што вкупниот 
број на избирачки места сега изнесува 3.478. 

Кривичните дела поврзани со изборите, како и казнените одредби за истите се регулирани во 
Кривичниот законик. Во рамките на работната група за изменување на Изборниот законик МОСТ 
предложи да се вратат одредбите од членовите 159, 160 и 161 од Кривичниот законик кои 
предвидуваа дека обидот за извршување на овие дела е казнив, но овој предлог не беше 
прифатен од страна на предлагачот. 

Со распишувањето на предвремените парламентарни избори на 6-ти март, за првпат се создаде 
ситуација во која се спроведуваа два паралелни изборни процеси со различни рокови за 
спроведување на изборните дејствија. Со оглед на тоа што Собранието се распушти без да донесе 
дополнителна измена на Изборниот законик со која ќе беа расчистени сите нејаснотии во однос 
на спроведувањето на двата изборни процеси, остана на Државната изборна комисија да го 
усогласи одвивањето на овие 2 процеси. Ова предизвика ДИК да носи одлуки кои директно 
влијаат врз законитоста на процесот, особено земајќи го предвид почетокот на кампањата за 
парламентарните избори. Имено, согласно Роковникот за спроведување на изборните дејствија 
донесен од ДИК, кампањата за парламентарните избори, наместо на 7-ми, започна на 5-ти април 
со цел да се надоместат двата дена од молкот за претседателските на 12-ти и 13-ти април кој 
важеше и за парламентарните избори. 
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6. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
 
Од сите сегменти на целокупниот изборен процес, во рамките на овој извештај даден е осврт на 
оние делови кои беа предмет на набљудување на Граѓанската асоцијација МОСТ во рамките на 
проектот “Домашно набљудување на претседателските и предвремените парламентарни избори 
2014”. 

 

ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЈА 
Согласно Изборниот законик, органи за спроведување на претседателските и парламентарните 
избори се: Државната изборна комисија, 80 општински изборни комисии, 3.478 избирачки одбори 
на територијата на РМ и избирачките одбори во ДКП.  

Државна изборна комисија (ДИК) 
Државната изборна комисија е составена од претседател, потпретседател и 5 членови. 
Претседателот, потпретседателот и членовите на ДИК функцијата ја вршат професионално, со 
мандат од 4 години со право на повторен избор11.    

За разлика од досегашните изборни процеси, забележана е намалена транспарентност на 
работата на Државната изборна комисија со оглед на тоа што 16 од вкупно 46 седници беа 
одржани без присуство на медиумите и овластените набљудувачи. Законските рокови за 
спроведување на изборните дејствија генерално беа почитувани, а овој пат ДИК ја почитуваше и 
одредбата за објавување на записниците од одржаните седници и ги објави записниците од сите 
одржани седници за време на изборите. 

Начинот на кој се избираат членовите на ДИК и на овие избори влијаеше врз нејзината работа. 
Имено, во текот на дискусиите, членовите на ДИК наместо да се држат до предметот на расправа, 
повторно држеа политички говори. Во текот на дискусиите по приговорите, членовите на ДИК 
навлегуваа во намерите на подносителите на приговорите, наместо да дискутираат само за 
приговорите и евентуалните доставени докази. Исто така, тие ги градеа своите ставови 
застапувајќи ги интересите и позициите на политичките партии од кои се предложени. 

Државната изборна комисија по подолго време реагираше во однос на предвремениот почеток на 
изборната кампања и врз основа на поднесен приговор поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка до Основниот суд во Скопје против кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге 
Иванов. До објавувањето на овој извештај Основниот суд се уште немаше постапено по ова 
барање. 

Како позитивна се оценува заложбата на ДИК и нејзиниот удел во намалувањето на бројот на 
пријавени болни и немоќни лица со тоа што од дел од општинските изборни комисии ја побара на 
увид документацијата за пријавените лица и дополнително им наложи дека стриктно треба да се 
придржуваат до Упатството издадено од ДИК за овој вид гласање. Пред вториот изборен круг ДИК 
најави дека доколку има случаи на непочитување на процедурата за одобрување на барањата ќе 
преземе мерки, како против ОИК, така и против лекарите кои издавале несоодветна 
документација. Иако овие мерки се позитивни и во иднина би требало да придонесат кон подобра 
контрола на овој процес, сепак за овој изборен процес тие беа задоцнети, со оглед на тоа што 
лицата кои евентуално не ги исполниле условите за овој вид гласање веќе гласаа. 

Помеѓу двата изборни дена ДИК донесе ново упатство за процедурата на гласање, според кое на 
27-ми април се обележуваше левиот палец на гласачите, поради тоа што кај дел од нив останале 
                                                           
11 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 26 
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траги од мастилото од првиот круг. И покрај фактот што ова упатство е во спротивност со 
Изборниот законик, намерата на Државната изборна комисија беше да се отстрани секаков 
сомнеж во спроведувањето на процедурата на гласање. Сепак, фактот што маркерите не ги 
исполнувале спецификациите кои биле наведени во повикот (односно дека мастилото треба да се 
избрише во рок 48 часа) упатува на тоа дека треба да се бара одговорност од компанијата која 
биле набавени.  

Државната изборна комисија на својата интернет страница сукцесивно ги објавуваше првичните 
резултати од изборите, добиени по електронски пат, веднаш по сумирањето на гласовите во 
општинските изборни комисии. Сепак и овој пат се појавија неколку грешки во објавените 
податоци на интернет страницата што доведе до дезинформирање на јавноста. 

Резултатите добиени врз основа на податоците од записниците на општинските изборни комисии 
ги објави во законскиот рок од 12 часа. Конечните резултати од изборите исто така беа објавени 
во законскиот рок, односно најдоцна 24 часа по завршувањето на сите постапки поврзани со 
изборните дејствија. 

Во законски предвидениот рок, од страна на ДИК беа издадени 10.013 акредитации за домашни 
набљудувачи, 610 акредитации за странски набљудувачи и 11 акредитации за странски 
новинарски екипи12.  

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 години.13 Овој состав на ОИК беше избран пред парламентарните избори во 2011-та 
година. 

Согласно Изборниот законик, надлежностите на ОИК во спроведувањето на претседателски и 
парламентарни избори генерално се помали, а меѓу другото се состојат и од 
формирање/дополнување на избирачките одбори и нивна обука. 

На овие избори составот на избирачките одбори повторно претрпе измена со оглед на новите 
одредби во Изборниот законик, со кои се предвидува дека претседателот на ИО и неговиот 
заменик треба да имаат високо образование, а членовите и нивните заменици – најмалку средно 
образование. Според Изборниот законик, членовите на ИО од редот на вработените во државната, 
јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје се избираат по случаен избор14. МОСТ 
го набљудуваше процесот на формирање на ИО при што кај 29 ОИК е констатирано нецелосно 
спроведување на принципот на случаен избор, односно при изборот на членовите на ИО се земаа 
предвид и други критериуми, како на пример: личното познанство со членовите на ОИК, 
роднинските врски помеѓу членовите на ИО итн., иако овие критериуми не се наведени во 
Изборниот законик. Ваквата практика е забележана на сите досегашни изборни процеси во кои се 
избирале членови на избирачките одбори. 

Што се однесува до работата на ОИК, тие не секогаш одржуваа седници, туку работни состаноци 
за кои набљудувачите не беа известувани, со што не можеа во целост да ја следат нивната 
работа. Забележано беше и дека ОИК немаат унифициран начин на водење на записниците од 
седниците. 

                                                           
12 Државна изборна комисија, Табела на акредитирани набљудувачи, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/21Tabela_na_akreditirani_nabljuduvaci.pdf (29.05.2013) 
13 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 34 
14 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 38 
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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 опозиција15. 

Со оглед на тоа дека за овие избори беа формирани нови 502 ИО, а имаше промена и во составот 
на останатите ИО од огромна важност беше нивното присуство на обуката спроведена од страна 
на ОИК, со цел ИО да се запознаат со нивната работа и нивните обврски во текот на изборите. 
Сепак, нивото на присуство на обуката не беше задоволително. Имено, според податоците на 
МОСТ, на проследените 118 обуки за 1.002 ИО процентот на присуство бил малку над 51%, 
односно во просек на обуките присуствувале само половина од членовите на ИО.  

На овие избори имаше 59 избирачки места со помалку од 10 избирачи16, а во две од нив немаше 
регистрирано ниту еден избирач во Избирачкиот список. ДИК донесе заклучок на граѓаните од 
овие ИМ да им се овозможи да гласаат на најблиското ИМ во кое се спроведува гласање. Од друга 
страна пак, во 3 гласачки места во странство, ДКП-ата во Венеција, Виена и Берн имаше 
пријавено повеќе од 1.000 гласачи. Поради тоа ДИК одлучи на овие 3 ГМ да испрати 
дополнителен кадар кој требаше да им помогне на избирачките одбори, односно гласањето да се 
врши на 2 пункта истовремено. 

Избирачките одбори како непосредни спроведувачи и организатори на процесот на гласање во 
избирачките места имаат директна одговорност за почитување на процедурата на гласање. Може 
да се истакне дека избирачките одбори, и покрај промената во составот, во најголем дел мошне 
ефикасно ја извршуваа својата работа. Сепак, на одредени избирачки места беа забележани 
следните нерегуларности: групно/семејно гласање и читање на глас на имињата на избирачите. 
Исто така на денот на гласањето на 27-ми април дел од избирачките одбори не ги информираа 
правилно гласачите за процедурата на гласање, односно за тоа дека може да изберат за кој 
изборен процес сакаат да гласаат, туку веднаш им издаваа гласачки ливчиња за двата вида 
избори. 

 

ИЗБИРАЧКИ СПИСОК  
Работната група која работеше на проверка на Избирачкиот список продолжи со работа и по 
локалните избори минатата година. Во нејзината работа учествуваа претставници на 
релевантните државни институции, претставници од политичките партии и Граѓанската 
асоцијација МОСТ. Работата на работната група ја следеа претставници од меѓународната 
заедница и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Оваа работна група одржа 6 состаноци во периодот мај-
декември 2013-та г. 

Главната активност оваа година беше ангажирањето на експерти на ОБСЕ/ОДИХР кои подготвија 
2 анализи. Првата активност беше Проценка (евалуација) на соработката на институциите 
вклучени во процесот на ажурирање на Избирачкиот список, а втората – подготовка на 
Стратегија за проверка на Избирачкиот список. 

                                                           
15 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 38 
16 Државна изборна комисија, Упатство за примена на член 165, став 3 од Изборниот законик, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/upatstva/upatstvo_165.PDF (29.05.2014). Во овој документ се наведени само 57 ИМ, 
односно не се наведени 2-те ИМ во кои нема ниту еден гласач. 
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Проценката (евалуацијата) на соработката на институциите вклучени во процесот на ажурирање 
на Избирачкиот список утврди одредени недостатоци во процесот на пријавување на живеалиште 
и препорача да се преземат мерки за поттикнување на граѓаните навремено да ја пријавуваат 
промената на живеалиштето, со цел податоците во Избирачкиот список да бидат точни. 
Проценката исто така го постави прашањето дали е подобро ажурирањето на избирачкиот список 
да го вршат институциите кои се веќе надлежни за доставување на податоци до ДИК (МВР или 
Управата за водење на матични книги) или е подобро Избирачкиот список целосно да премине во 
надлежност на Државната изборна комисија, се разбира со соодветно зголемување на нејзините 
капацитети. 

Во Стратегијата за проверка на Избирачкиот список беа предложени 2 мерки: административна и 
теренска проверка на податоците во Избирачкиот список кои би требало да се спроведат по 
завршувањето на овие избори. 

Со оглед на тоа што заклучоците од работната група ќе треба да се имплементираат по изборите, 
Избирачкиот список повторно беше предмет на расправа и меѓусебни обвинувања помеѓу 
политичките партии.  

Согласно новите одредби во Изборниот законик, според кои во едно избирачко место не може да 
има повеќе од 1.000 гласачи, беа формирани 502 нови избирачки места и дел од граѓаните на 
избирачките места со повеќе од 1.000 гласачи беа распоредени на новите избирачки места. 
Дополнително, за првпат во Република Македонија се организираа два изборни процеси со 
различни рокови за спроведување на изборните дејствија. Тоа резултираше со 2 процеси на увид 
во Избирачкиот список, еден за претседателските и еден за парламентарните избори кои течеа 
еден по друг. Поради тоа постоеше разлика помеѓу Избирачкиот список за претседателските и 
оној за парламентарните избори. Така, во Избирачкиот список за претседателските избори беа 
запишани  1.779.572 избирачи17, додека пак во Избирачкиот список за парламентарните избори 
беа запишани 1.780.128 избирачи18. 

Државната изборна комисија повторно не ги објави податоците за јавниот увид во Избирачкиот 
список, ниту за претседателските, ниту за парламентарните избори. Со оглед на тоа што 
подрачните канцеларии и одделенија на ДИК повторно не беа овластени да даваат информации 
во врска со јавниот увид, Граѓанската асоцијација МОСТ на 2-ри април достави барање до ДИК за 
добивање на овие податоци, но до објавувањето на овој извештај ДИК се уште немаше 
одговорено на ова барање. 

Од друга страна пак, како и на локалните избори минатата година, ДИК овие информации ги 
доставила до набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР, па така, според Изјавата за првичните 
наоди и заклучоци од 13-ти април 2014-та г., приближно 73.400 граѓани ги провериле своите 
податоци во Избирачкиот список во текот на јавниот увид, а приближно 115.400 лица ги 
провериле своите податоци на веб страницата http://izbirackispisok.gov.mk19. Оваа веб страница е 
креирана во 2006-та година врз основа на проект на МОСТ, во соработка со Министерството за 
правда кое во тој период беше надлежно за водење на Избирачкиот список. Она што е уште 
позагрижувачко во врска со транспарентноста на ДИК е тоа што МОСТ во текот на локалните 
избори побара информација и за бројот на лица кои ги провериле своите податоци на оваа веб 

                                                           
17 Државна изборна комисија, Заклучок за заклучување на Избирачкиот список за спроведување на изборите за избор на 
Претседател на Република Македонија, http://www.sec.mk/files/izbori2014/zaklucok.PDF (29.05.2014) 
18 Државна изборна комисија, Заклучок за заклучување на Избирачкиот список за спроведување на предвремените избори 
за пратеници во Собранието на Република Македонија, http://www.sec.mk/files/izbori2014/Zaklucok_za_zaklucuvanje_IS.pdf 
(29.05.2014) 
19 Изјава за првичните наоди и заклучоци на Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР – Претседателски избори 2014, стр. 
5. http://www.osce.org/mk/odihr/elections/117647 (02.06.2014)  

http://izbirackispisok.gov.mk/
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страница, но од ДИК ни беше објаснето дека поради технички недостатоци на веб страницата таа 
бројка не можат да ја обезбедат. 

Мора да се истакне дека е недозволиво јавноста овие информации да ги добива од страна на 
меѓународна мисија за набљудување на изборите, а притоа истите да не бидат официјално 
објавени од страна на Државната изборна комисија. 

Во текот на изборниот процес за избор на претседател на Република Македонија ДУИ и СДСМ ја 
искористија новата одредба во Изборниот законик и по завршувањето на јавниот увид во 
Избирачкиот список за претседателските избори поднесоа барања за бришење на 453, односно 
14.492 лица од Избирачкиот список. Пред да одлучи по овие барања ДИК побара информација од 
МВР дали овие лица имаат право да бидат запишани во Избирачкиот список, на што МВР одговори 
дека согласно Изборниот законик, податоците за состојбата на Избирачкиот список ги доставило 
следниот ден по распишувањето на изборите. Сепак, овој одговор не придонесе кон намалување 
на сомнежите во врска со ажурираноста на Избирачкиот список. По ова приговорите на овие две 
партии беа отфрлени од страна на Државната изборна комисија. И покрај одбивањето на 
приговорот од СДСМ, сепак ДИК по службена должност изврши проверка на 991 лице за кои во 
овој приговор се тврдеше дека се починати. По проверката остана сомневање за 202 лица дека се 
починати, а се уште се наоѓаат во Избирачкиот список. Овој список од 202 лица беше испратен до 
Управата за водење на матичните книги која утврди дека само 18 од нив се починати, по што 
истите беа избришани од Избирачкиот список. СДСМ и ДУИ доставија тужби против решенијата на 
ДИК до Управниот суд, но истите беа одбиени. 

По завршувањето на јавниот увид во Избирачкиот список за парламентарните избори ДУИ 
повторно поднесе барање за бришење, овој пат на 675 лица од Избирачкиот список. И ова 
барање беше одбиено од ДИК, а беше одбиена и тужбата доставена до Управниот суд.   

Државната изборна комисија исто така не ги прифати пријавите на 639 државјани на РМ кои 
престојуваат во Албанија да гласаат во амбасадата на РМ во Тирана за предвремените 
парламентарни избори, иако истите веќе беа запишани во посебниот извод од Избирачкиот 
список за ДКП Тирана за претседателските избори. Против овие одлуки на Државната изборна 
комисија беа поднесени 636 тужби до Управниот суд кои беа прифатени, со што овие лица добија 
право да гласаат во ДКП Тирана на предвремените парламентарни избори. 

Очигледен е недостатокот на политичка волја кај партиите и дел од надлежните институции 
прашањето на ажурираноста на Избирачкиот список да се реши во периодот помеѓу два изборни 
процеси.  

 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Право да поднесат кандидатска листа за претседател на РМ имаат најмалку 10.000 избирачи или 
30 пратеници. Кандидатската листа за претседател на РМ се доставува до ДИК најдоцна 30 дена 
пред денот на одржување на изборите. Државната изборна комисија утврдената единствена листа 
на кандидати за претседател ја објавува во Службен весник на Република Македонија најдоцна 
25 дена пред денот определен за одржување на изборите. 

Постапката за собирање на потписи за предлагање кандидат за претседател на Република 
Македонија траеше од 16-ти февруари до 2-ри март. Државната изборна комисија за првпат на 
граѓаните им овозможи собирање на потписи во сите општини, а не само во подрачните 
одделенија и канцеларии кои ги има само во 34 општини. Се надеваме дека оваа практика ќе 
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продолжи и во наредните изборни процеси, со што граѓаните од сите општини би имале еднаква 
можност да се потпишат за потенцијалните кандидати. 

Во постапката за собирање на потписи учествуваа 5 потенцијални кандидати. Од нив 2 кандидати 
не успеаја да ги соберат потребните потписи. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, и покрај тоа што 
обезбеди поддршка од најмалку 30 пратеници, исто така се вклучи во постапката за собирање на 
потписи. 

Во законскиот рок (13-ти март) до ДИК беа доставени 4 кандидатски листи за претседател на РМ и 
по утврдувањето дека сите ги исполнуваат законските услови истите беа потврдени.  

Право да поднесат листа на кандидати за пратеници имаат регистрираните политички партии, 
самостојно или во коалиција, како и група избирачи. Во случај на поднесување на листа од 
страна на група избирачи, листата мора да биде поддржана со најмалку 1.000 потписи од 
запишаните избирачи во изводот од Избирачкиот список во соодветната изборна единица. 
Државната изборна комисија утврдените единствени листи на кандидати за пратеници ги објавува 
во дневниот печат најдоцна 23 дена пред денот определен за одржување на изборите. 

Во законски утврдениот рок (29-ти март) до ДИК беа доставени листи на кандидати за пратеници 
од страна на 14 подносители – 9 партии и 5 коалиции, што е најмалку во досегашната 
парламентарна историја на РМ. ДИК ги потврди листите на сите подносители. Дел од 
кандидатските листи на коалицијата на СДСМ и Социјалдемократската партија на Македонија беа 
потврдени откако подносителите на овие листи, во законски утврдениот рок од 48 часа, ги 
отстранија пропустите на кои беше укажано од Државната изборна комисија.      

 

ИЗБОРНА КАМПАЊА 
Според Изборниот законик изборна кампања претставува јавно собирање и други јавни настани 
организирани од страна на организаторот на кампањата, јавно истакнување на плакати, видео 
презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на 
печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни 
органи и нивните програми. Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите и во 
првиот и вториот круг на гласање не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на 
изборите.20 

Со распишувањето на предвремените парламентарни избори на 6-ти март, за првпат се создаде 
ситуација во која се спроведуваа два паралелни изборни процеси со различни рокови за 
спроведување на изборните дејствија. Со оглед на тоа што Собранието се распушти без да донесе 
дополнителна измена на Изборниот законик со која ќе беа расчистени сите нејаснотии во однос 
на спроведувањето на двата изборни процеси, остана на Државната изборна комисија да го 
усогласи одвивањето на овие 2 процеси. Ова предизвика ДИК да носи одлуки кои директно 
влијаат врз законитоста на процесот, особено земајќи го предвид почетокот на кампањата за 
парламентарните избори. Имено, согласно Роковникот за спроведување на изборните дејствија 
донесен од ДИК, кампањата за парламентарните избори, наместо на 7-ми, започна на 5-ти април 
со цел да се надоместат двата дена од молкот на 12-ти и 13-ти април кој важеше и за 
парламентарните избори.  

МОСТ преку своите набљудувачи проследи вкупно 185 настани - митинзи, јавни собири и други 
настани организирани од политичките субјекти. Изборната кампања за првиот круг, за разлика од 
минатите години, беше помирна. Кампањата се карактеризираше со зголемен интензитет на 

                                                           
20 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 69-а 
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непосредни средби со граѓаните и кампања од врата до врата од страна на активистите на 
политичките партии. ДУИ донесе одлука да не учествува на претседателските избори, па поради 
тоа немаше свој кандидат, при што водеше кампања за бојкотирање на овие избори. Беше 
забележан намален интензитет на случаи на водење на негативна кампања и користење на 
службени возила, но од друга страна малолетниците беа злоупотребувани во кампањите на сите 
политички субјекти. Во текот на кампањата за претседателските избори беше забележана 
реторика која беше соодветна за парламентарните избори. Имено, дел од кандидатите за 
претседател ветуваа дека ќе работат на подобрување на економијата, намалување на 
невработеноста, изградба на инфраструктурни објекти, иако ниту една од овие мерки не е дел од 
надлежностите и овластувањата на претседателот на Република Македонија. 

Во периодот помеѓу двата изборни дена, кампањата се заостри, како во однос на реториката, така 
и во однос на активностите на терен. Четири партиски штабови во Скопје  и еден партиски штаб 
во село Канатларци, општина Прилеп, беа демолирани, а исто така имаше и инцидент помеѓу 
активисти на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ во Скопје. Регионалните координатори на МОСТ од општините 
Битола, Куманово, Гостивар, Кичево, Струга, Гевгелија, Кочани и Струмица исто така известија и 
за наводни притисоци врз вработените во јавната администрација. За разлика од првиот круг, 
беше зголемен интензитетот на водење на негативна кампања. На дел од митинзите беше 
забележано користење на службени возила, а малолетниците повторно беа присутни на поголем 
дел од митинзите на сите политички субјекти.  

Во текот на кампањата беше забележан 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. Ваквите повици не 
придонесуваат кон градење на одржливо мултиетничко и мултикултурно општество.  

Со новите измени на Изборниот законик на Државната изборна комисија и беше поставен рок од 
7 дена да постапува по приговори во однос на изборната кампања. Сите приговори поднесени од 
ВМРО-ДПМНЕ се однесуваа исклучиво на наводни прекршувања од страна на СДСМ, додека пак 
приговорите на СДСМ исто така се однесуваа исклучиво на наводни прекршувања сторени од 
страна на ВМРО-ДПМНЕ. 

Пред првиот круг од претседателските избори до ДИК пристигнаа 7 приговори, од кои 4 од ВМРО-
ДПМНЕ и 3 од СДСМ. Два приговори од ВМРО-ДПМНЕ и 1 од СДСМ се однесуваа на прекршување 
на изборниот молк, додека останатите приговори се однесуваа на предвремен почеток на 
изборната кампања. ДИК прифати само еден приговор од СДСМ и поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка до Основниот суд во Скопје против кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за 
претседател на РМ, Ѓорге Иванов. 

Помеѓу двата изборни круга беа поднесени вкупно 7 приговори до Државната изборна комисија, 
од кои 4 од ВМРО-ДПМНЕ и 3 од СДСМ. Приговорите од ВМРО-ДПМНЕ се однесуваа на 
прекршување на изборниот молк, додека пак приговорите од СДСМ се однесуваа на прекршување 
на изборниот молк, истакнување на плакати од кампањата на објект во кој се наоѓа гласачко 
место и одржување на предизборен собир во јавна институција. Сите приговори беа одбиени од 
страна на ДИК. 

По одржувањето на вториот изборен круг од претседателските избори, како и парламентарните 
избори беа поднесени 5 приговори, од кои 3 од ВМРО-ДПМНЕ, 2 од СДСМ и 1 од НДП. 
Приговорите на ВМРО-ДПМНЕ и НДП се однесуваа на непочитување на изборниот молк 
(приговорот на НДП се однесуваше на ДУИ), додека пак приговорите на СДСМ се однесуваа на 
злоупотреба на државни ресурси во кампањата. Сите приговори беа одбиени. 
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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 12-ти, 
односно 26-ти април 2014-та г. За набљудување на гласањето на болните и немоќни лица на 12-
ти април беа ангажирани 55 набљудувачи кои ја следеа работата на 54 ИО, додека пак за овој 
вид на гласање на 26-ти април беа ангажирани 72 набљудувачи, при што беше набљудувана 
работата на 89 избирачки одбори. 

На овие избори бројот на пријавени болни и немоќни беше помал во однос на оној на изборите во 
2013-та година и според информациите добиени од регионалните координатори на МОСТ 
изнесуваше 7.386 лица. Сепак, имајќи го во предвид упатството на ДИК за овој вид гласање, оваа 
бројка се уште е нереално висока. Државната изборна комисија имаше свој удел во 
намалувањето на оваа бројка со тоа што од дел од општинските изборни комисии ја побара на 
увид документацијата за пријавените лица и дополнително им наложи дека стриктно треба да се 
придржуваат до Упатството издадено од ДИК за овој вид гласање.  

Помеѓу двата изборни дена повторно се зголеми бројот на пријавени лица и за гласањето на 26-
ти април според информациите добиени од регионалните координатори на МОСТ тој изнесуваше 
9.218 лица што претставува зголемување во однос на првиот круг од претседателските избори за 
24,8%. ДИК најави дека доколку има случаи на непочитување на процедурата ќе преземе мерки, 
како против ОИК, така и против лекарите кои издавале несоодветна документација. Иако овие 
мерки се позитивни и во иднина би требало да придонесат кон подобра контрола на овој процес, 
сепак за овој изборен процес тие беа задоцнети, со оглед на тоа што лицата кои евентуално не ги 
исполниле условите за овој вид гласање веќе гласаа.  

Генералната забелешка за овој вид гласање е дека во поголемиот дел од случаите избирачките 
одбори не ја познавале доволно процедурата за негово спроведување и била нарушена тајноста 
на гласањето. Она што треба да се истакне е дека без разлика на бројот на граѓани пријавени за 
овој вид гласање, овие луѓе заслужуваат еднаков третман и можност својот глас да го дадат во 
тајност. 

 

ИЗБОРЕН ДЕН 

Гласање на 13-ти април 

Од 1.779.572 избирачи, своето право на глас во првиот изборен круг го остварија 869.617 
избирачи или 48,86% од вкупниот број на запишани избирачи во Избирачкиот список.21  

Граѓанската асоцијација МОСТ за првиот изборен круг распореди 571 статичен набљудувачи со 
што беа опфатени 16,7% од вкупниот број на избирачки места во кои се спроведе гласање 
(3.419) во сите општини и градот Скопје. 

Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека гласањето на 13-ти април помина во мирна атмосфера 
со изолирани тензични ситуации и релативно висока излезност на граѓаните, имајќи го предвид 
фактот дека ДУИ водеше кампања за бојкот на претседателските избори. Сепак, фактот што 
видливото мастило лесно се отстрануваше беше причина за поголем број издржани реакции од 
страна на јавноста и гласачите. Ваквата појава несомнено имаше влијание врз довербата на 
гласачите во изборниот процес. 
                                                           
21 Државна изборна комисија, Заклучок за објавување на конечните резултати од првиот круг на гласањето по листи на 
кандидат за Претседател на Република Македонија одржан на 12 и 13 април 2014 година, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/zaklucok-1704.PDF (02.06.2014) 
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Повторно беше присутна практиката избирачките одбори на глас да ги читаат имињата на 
гласачите, и покрај тоа што на обуките за изборната администрација беше нагласено дека 
ваквата практика е неприфатлива. Иако ова не претставува прекршување на законот, сепак оваа 
практика е форма на индиректен притисок врз гласачите. 

Пред објектите на одреден број од гласачките места беа забележани лица кои ги евидентираа 
граѓаните кои гласаа. Ова исто така претставува еден вид на притисок врз гласачите. 

8 гласачки места беа отворени со задоцнување поради причини од технички карактер.  

Набљудувачите на МОСТ ги регистрираа следниве видови на нерегуларности22 во текот на 
спроведувањето на процедурата на гласање: носење на партиски симболи или ознаки (54 случаи) 
семејно/групно гласање (226 случаи во кои биле злоупотребени 432 гласови), гласање во име на 
друг (60 случаи и 60 гласови), пропусти во раководењето со Избирачкиот список23, гласање без 
соодветна документација (13 случаи) и нарушена тајност на гласањето (172 случаи). 

На ГМ 1234 во општина Неготино беше скршена гласачката кутија по што гласањето беше 
прекинато, односно гласачкото место беше затворено. Државната изборна комисија по службена 
должност го поништи гласањето во ова ГМ, но гласањето не се повтори поради тоа што вкупниот 
број на запишани избирачи на ова ГМ не влијаеше на вкупните резултати во изборната единица.  

Во текот на пребројувањето на гласовите и сумирањето на резултатите, во 23 случаи 
неискористените гласачки ливчиња не биле сместени во посебен плик пред отворањето на 
гласачката кутија.  

На бесплатниот телефонски број 080 080 080 граѓаните најчесто се јавуваа за да се пожалат дека 
видливото мастило многу лесно се брише, како и за тоа дека ИО на глас ги читаат имињата на 
гласачите. 

Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на 4 прес-конференции ја информираше јавноста за 
случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени информации добиени од 
набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и регионалните координатори. 

 

Гласање на 27-ми април 

На вториот изборен круг од претседателските избори од 1.779.572 избирачи, своето право на глас 
го искористија 967.694 избирачи или 54,38% од вкупниот број на запишани избирачи во 
Избирачкиот список24. На парламентарните избори, од 1.780.128 избирачи своето право на глас 
го оствариле 1.120.744 избирачи или 62.96% од вкупниот број на запишани избирачи во 
Избирачкиот список25. 

Граѓанската асоцијација МОСТ го следеше гласањето со 1.710 статични набљудувачи кои покрија 
50% од вкупниот број на избирачки места во кои се спроведе гласање (3.419) во сите општини и 
градот Скопје. 

                                                           
22 Деталниот преглед на нерегуларностите се наоѓа во Анексот на крајот од овој извештај. 
23 22 случаи во кои гласачот гласал и покрај тоа што не бил запишан во Избирачкиот список и 12 случаи кога избирачот 
не се потпишал/не оставил отпечаток во Избирачкиот список. 
24 Државна изборна комисија, Заклучок за објавување на конечни резултати за избор на Претседател на Република 
Македонија, http://www.sec.mk/files/izbori2014/zakljucok_web_aa.PDF (02.06.2014) 
25 Записник од 102-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 06 мај 2014 година, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/zapisnici/zapisnik102.pdf (02.06.2014) 

http://www.sec.mk/files/izbori2014/zakljucok_web_aa.PDF
http://www.sec.mk/files/izbori2014/zapisnici/zapisnik102.pdf
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Граѓанската асоцијација МОСТ оцени дека гласањето беше спроведено ефикасно и без 
инциденти, со значително зголемување на случаите на групно и семејно гласање, споредено со 
првиот круг од претседателските избори. На дел од гласачките места избирачките одбори не ги 
информираа правилно гласачите за процедурата на гласање, односно за тоа дека може да 
изберат за кој изборен процес сакаат да гласаат, туку веднаш им издаваа гласачки ливчиња за 
двата вида избори.  

Изборниот ден помина мирно, но со зголемен интензитет на мобилизација на гласачите, која во 
одредени случаи преминуваше во притисок врз нив да излезат на гласање. Ова беше евидентно и 
од фактот што пред одредени гласачки места забележано беше агитирање и евидентирање на 
гласачите.  

9 гласачки места беа отворени со задоцнување поради причини од технички карактер. 

Набљудувачите на МОСТ ги регистрираа следниве видови на нерегуларности26 во текот на 
спроведувањето на процедурата на гласање: носење на партиски симболи или ознаки (169 
случаи) семејно/групно гласање (1.139 случаи и 2.379 гласови на претседателските избори и 
1.391 случаи и 2.948 на парламентарните избори), непочитување на процедурата за гласање на 
избирачи кои не можат да гласаат сами (529 случаи и 763 гласови на претседателските избори и 
598 случаи и 866 гласови на парламентарните избори), пропусти во раководењето со 
Избирачкиот список27, гласање без соодветна документација (23 случаи на претседателските 
избори и 17 случаи на парламентарните избори) и нарушена тајност на гласањето (780 случаи на 
претседателските избори и 850 случаи на парламентарните избори). 

Во текот на целиот изборен ден, МОСТ на 4 прес-конференции ја информираше јавноста за 
случувањата на терен, користејќи единствено проверени и потврдени информации добиени од 
набљудувачите на избирачките места, мобилните тимови и регионалните координатори.  

 

 

  

  

                                                           
26 Деталниот преглед на нерегуларностите се наоѓа во Анексот на крајот од овој извештај. 
27 28 случаи во кои избирачот не се потпишал/не оставил отпечаток во Избирачкиот список на претседателските избори и 
46 случаи на парламентарните избори. 
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7. ЗАШТИТА НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО 
 
Изборниот законик предвидува различни постапки за заштита на правата на  кандидатите и на 
избирачите. Изборниот законик ги регулира постапките за заштита на избирачкото право и тие се 
приспособени зависно од тоа дали станува збор за: 
- Заштита на правата при евидентирањето во Избирачкиот список;  
- Заштита на правата при утврдување валидност на кандидатурите; 
- Заштита на правата на кандидатите во текот на изборната кампања; 
- Заштита на правата на избирачите во постапката на спроведување на гласањето и 
- Заштита на правата на кандидатите во постапката за гласање, сумирање и утврдување на 
резултатите. 

 
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.28  

Државната изборна комисија донесе ново Упатство за начинот на решавање по приговори29 со кое 
појасно и подетално беше утврдена постапката за поднесување на приговорите и постапувањето 
по истите. Со ова упатство конечно беше прецизирано дека основа за прифаќање на приговор 
може да биде само забелешка во записникот од избирачкото место внесена од страна на член на 
ИО или претставник на подносител на кандидатска листа.  

Заштитата на избирачкото право претходно беше дополнително зајакната со тоа што се избриша 
спорната одредба во член 31 од Изборниот законик која предвидуваше дека мора да има најмалку 
два приговори за определено избирачко место за ДИК да може одлучува по истите. 

За двата изборни круга од претседателските избори до ДИК не беше поднесен ниту еден 
приговор.  

За предремените парламентарни избори беа поднесени вкупно 12 приговори, и тоа: 6 приговори 
од ДПА, 4 приговори од ГРОМ и 2 приговори од ДУИ30. ДИК ја продолжи позитивната практика од 
претходните избори решенијата по приговорите да ги објавува на својата интернет страница, а 
истата практика ја следеше и Управниот суд. ДИК ги одби сите 12 приговори. При одлучувањето 
по приговорите повторно можеше да се забележи гласање по партиски линии. Имено, за оние 
приговори кои беа доставени од партиите кои предлагаат членови на ДИК, позитивно се изјаснија 
само оние членови на ДИК предложени од партија која го поднесла соодветниот приговор. ДПА и 
ГРОМ поднесоа тужби против одлуките на ДИК до Управниот суд и истите беа одбиени. 

 

 

  

                                                           
28 Изборен законик (пречистен текст), Сл. весник на РМ бр. 32/14, член 148 
29 Државна изборна комисија, Упатство за начинот на решавање по приговори по членовите 148 и 149 од Изборниот 
законик, http://sec.mk/images/izbori2014/Upatstvo03022014.pdf (02.06.2014) 
30 Записник од 100-тата седница на Државната изборна комисија, одржана на 30 април 2014 година, 
http://www.sec.mk/files/izbori2014/zapisnici/Zapisnik_od_100.pdf (02.06.2014) 

http://sec.mk/images/izbori2014/Upatstvo03022014.pdf
http://www.sec.mk/files/izbori2014/zapisnici/Zapisnik_od_100.pdf
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8. ПВТ ПРОГРАМА 
Паралелната обработка на гласови (Parallel Vote Tabulation), или кратко ПВТ, комбинирана со 
регуларното набљудување претставува моќна алатка за пронаоѓање на евентуалните изборни 
измами, 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 се овозможува да се оцени 
реалноста на одѕивот. На пример, евентуалното нагло зголемување во одреден временски период, 
укажува на евентуални изборни нерегуларности. 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 евентуална изборна измама. 

Програмата функционира преку брзо прибирање и обработка на податоците од официјалните 
записници од избирачките места од ПВТ примерокот за резултатите од гласањето, дојавени 
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 Републиката, односно 
демографски и географски одраз на гласачкото тело.  

МОСТ преку ПВТ програмата ја следеше излезноста на гласачите во текот на двата изборни дена,  
како и распределбата на гласовите и мандатите по пребројувањето на гласовите и сумирањето на 
резултатите. 

На овие избори сите распоредени набљудувачи истовремено беа и ПВТ набљудувачи, што значи 
дека ПВТ примерокот се состоеше од 571 набљудувач за гласањето на 13-ти април и 1.710 
набљудувачи за гласањето на 27-ми април. 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 65 оператори во 
ПВТ центарот. 

Поради тоа што при спроведувањето на парламентарни избори територијата на Република 
Македонија е поделена на 6 изборни единици и Донтовата формула за распределба на мандатите 
се пресметува посебно за секоја изборна единица, за потребите на ПВТ програмата за 
парламентарните избори беа подготвени 6 ПВТ примероци. Од вкупно набљудувани 1.710 
избирачки места, 258 места беа во изборната единица 1, 251 ПВТ места во ИЕ 2, 334 ПВТ места во 
ИЕ 3, 296 ПВТ места во ИЕ 4, 316 ПВТ места во ИЕ 5 и 255 ПВТ места во ИЕ 6. 

МОСТ известуваше за излезноста на гласачите на 3 конференции за јавноста во текот на 
изборниот ден, за 10 временски интервали, почнувајќи од 9 часот наутро, па потоа на секој час, 
се до 18 часот. По пребројувањето на гласовите на избирачките места беше одржана 
дополнителна прес-конференција на која беше соопштена излезноста до 19 часот и 
распределбата на гласовите по кандидатски листи според ПВТ програмата.   
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Резултати од ПВТ програмата спроведена на првиот круг од претседателските избори 

Според резултатите од ПВТ програмата, одѕивот на гласачките места бил 49,64%, додека пак 
според официјалните податоци соопштени од ДИК истиот изнесувал 48,86%. 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 на избирачи кои гласале. 

 

 

Резултати од ПВТ програмата спроведена на вториот круг од претседателските избори 

Според резултатите од ПВТ програмата, одѕивот на гласачките места бил 53,35%, додека пак 
според официјалните податоци соопштени од ДИК истиот изнесувал 54,38%. 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 на избирачи кои гласале. 

  

53,14% 

4,50% 

38,78% 

3,58% 

51,69% 

4,48% 

37,51% 

3,61% 
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Резултати од ПВТ програмата спроведена на парламентарните избори 
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9. ПРЕПОРАКИ 
 
Како резултат од набљудувањето на претседателските и парламентарните 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 

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

 Да се синхронизира Законот за лустрација31 со Изборниот законик во однос на рокот во кој 
Комисијата за верификација на факти треба да изврши проверка на кандидатите за 
избори. 

 Во Изборниот законик фразата „политичка партија, коалиција и независен кандидат“ и 
сличните нејзини варијации како и терминот „правно лице“ во случаите кога се однесува 
на учесниците во изборите да се заменат со терминот „учесник во изборна кампања“ 
поради тоа што постоечките термини не даваат можност да се постапува против 
кандидатите за претседател предложени од страна на најмалку 30 пратеници. 

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

 Да се појаснат одредбите во Изборниот законик во однос на определувањето на 
избирачките места. Имено, законот од една страна определува фиксен број на избирачки 
места (3.478), а од друга страна специфицира дека избирачко место не може да се 
определува за населено место во кое живеат помалку од 10 избирачи. Слична е 
ситуацијата и со гласачките места во странство, односно ДКП-ата. Имено, законот исто 
така фиксно ги одредува избирачките места во странство, односно ДКП-ата на РМ, но на 
парламентарните избори во 3 ДКП-а имаше пријавено повеќе од 1.000 избирачи, што е 
максималниот дозволен број на избирачи во избирачкото место. 

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

 

Изборна администрација 
 Да се појаснат одредбите во Изборниот законик во врска со изборот на членовите на 

Државната изборна комисија. Имено, Изборниот законик предвидува дека членовите на 
ДИК имаат мандат од 4 години, со право на повторен избор, а од друга страна тие се 
избираат 60 дена по одржувањето на конститутивната седница на Собранието на РМ. Ова 

                                                           
31 Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на 
соработката со органите на државната безбедност, Сл. весник на РМ, бр. 86/12 
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значи дека доаѓа до конфликт помеѓу овие две одредби во случај спроведување на 
предвремени парламентарни избори. 

 Изборот на членовите на изборните органи да се спроведува исклучиво според 
критериумите кои се наведени во Изборниот законик. 

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

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

 Да се стандардизира, унифицира и подобри квалитетот на обуките за изборната 
администрација. 

 Да се воведе одредба во Изборниот законик со која што присуството на обуките за 
изборната администрација, односно членовите од државната и јавната администрација и 
членовите од политичките партии, ќе биде задолжително. Членовите на политичките 
партии според сегашните одредби не се обврзани да присуствуваат на овие обуки. 

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

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

 

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

Избирачкиот список, во согласност со заклучоците од работата на Работната група за 
проверка на Избирачкиот список. 

 

Кандидирање 
 Процесот на давање потпис за поддршка на одредена кандидатура не треба да биде 

рестриктивен, односно да се предвиди можност еден граѓанин да може да стави потпис за 
поддршка на повеќе кандидати, односно кандидатски листи.  

 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. 
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 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. 

 

Финансирање на изборната кампања 
 Да се предвиди рок во кој треба да се затворат финансиските сметки за изборната 

кампања затоа што непостоењето на ваков рок може да создаде проблеми при ревизијата 
на финансиските извештаи.  

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

 

Спроведување на гласањето  
 Да се допрецизира постапката за спроведување на гласањето во Изборниот законик, 

односно проверката дали гласачот е обележан со видливо мастило да се врши на влезот во 
гласачкото место.  

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

 Да се вметне одредба во Изборниот законик со која ќе се забрани читање на глас на името 
и презимето на гласачот кога пристапува кон ИО. 

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

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

 

Гласање во странство 
 Да се ревидира системот за гласање во странство, со оглед на нееднаквата можност за 

остварување на правото на глас. Неопходно е да се разгледа можноста за алтернативни 
начини на гласање, како на пример гласање по пошта или по електронски пат, зашто 
сегашното решение е неефикасно, односно непотребно се трошат огромни буџетски 
средства; 

 Од Изборниот законик да се избришат Стразбур и Женева како ДКП-а во кои се спроведува 
гласање, зашто истите немаат статус на ДКП-а, туку се постојани мисии на РМ во 
меѓународни организации; 

 Роковите за пријавување за гласање во странство и доставување на предлози за членови 
на ИО во ДКП од страна на политичките партии да течат еден по друг, а не паралелно, 
затоа што вториот процес е директно зависен од првиот; 

 Член 91, став 2 е во спротивност со член 113-а, став 3. Имено, членот 91 предвидува дека 
ДИК го предава изборниот материјал на ДКП најдоцна 10 дена пред одржувањето на 
изборите, а член 113-а предвидува дека ДИК тоа треба да го стори веднаш, а најдоцна 24 
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часа по добивањето на изборниот материјал. Да се интервенира во членот 113-а, со тоа 
што ДИК ќе се замени со Министерството за надворешни работи, зашто во член 91 токму 
овој рок е предвиден за предавање на изборниот материјал од МНР до ДКП. 

Заштита на избирачкото право 
 Во член 151 од Изборниот законик да се предвиди гласањето да биде поништено во случај 

кога бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е помал од бројот на избирачите 
што гласале затоа што тоа укажува на евентуални неправилности во спроведувањето на 
гласањето. 
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10. ХРОНОЛОГИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Првиот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, согласно тогашното законодавство, 
беше избран во Собранието на РМ во јануари, 1991-ва година.  

Со Уставот на Република Македонија од 1991 се промени начинот на избор на претседател на РМ. 
Имено, претседателот на РМ се избира на општи и непосредни избори, со тајно гласање, за време 
од пет години. Претседателот на Република 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. 

Првите повеќепартиски парламентарни избори во Република Македонија, кои се одржаа во 
ноември 1990-та година, беа спроведени според Законот за избор и отповикување на пратеници и 
одборници32. Законот предвидуваше мнозински изборен модел во два изборни круга, при што 
Македонија беше поделена на 120 едномандатни изборни единици. Најголем број пратенички 
мандати (38) освои ВМРО-ДПМНЕ. Ниту една политичка партија не обезбеди апсолутно 
парламентарно мнозинство, поради што беше формирана експертска влада. Во 1992 година, по 
изгласаната недоверба на експертската Влада и враќањето на мандатот од страна на двајца 
мандатари, мандатот за формирање на нова Влада го доби Социјалдемократскиот Сојуз на 
Македонија (СДСМ)33, којшто коалицираше со Сојузот на реформските сили на Македонија, 

                                                           
32 Сл. весник на РМ бр. 28/90  
33 На изборите во 1990 настапи како Сојуз на Комунисти на Македонија – Партија за Демократска Преобразба (СКМ-ПДП), 
а во февруари 1991 го промени името во СДСМ. 
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Социјалистичка партија на Македонија (СПМ) и Партијата за демократски просперитет на 
Македонија (ПДП) од албанскиот политички блок.  

Вторите парламентарни избори, одржани во октомври 1994-та г. заедно со претседателските, 
исто така беа спроведени според мнозинскиот изборен модел во два изборни круга. Владата ја 
формираа коалицијата “Сојуз за Македонија”34 (95 освоени пратенички места) и ПДП (10 освоени 
пратенички места). Во овој мандат, Собранието функционираше без парламентарна опозиција, 
поради тоа што ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија на Македонија одлучија да не учествуваат 
во вториот изборен круг.  

Третите парламентарни избори, одржани во периодот октомври-ноември 1998-ма година, беа 
спроведени согласно нова законска регулатива - Закон за избор на пратеници во Собранието на 
Република Македонија35, и нивната најзначајна карактеристика беше тоа што беа одржани според  
нов, комбиниран изборен модел. 85 пратеници се избираа според мнозинскиот систем во два 
изборни круга во 85 едномандатни изборни единици, а 35 според пропорционалниот изборен 
модел, при што територијата на Република Македонија претставуваше 1 изборна единица. 
Предизборната коалиција на ВМРО–ДПМНЕ и Демократска алтернатива (ДА) обезбеди апсолутно 
мнозинство од 62 пратеници во Собранието на РМ и ја формираше владата. Во владината 
коалиција се вклучи и албанскиот политички блок претставен преку ПДПА – НДП.  

Четвртите парламентарни избори се одржаа во септември 2002-ра година, повторно според 
нова законска регулатива, односно беа донесени нов Закон за избор на пратеници во Собранието 
на Република Македонија36 и нов Закон за избирачкиот список37. Со новиот закон повторно беше 
променет изборниот модел, односно од комбиниран изборен модел се премина на пропорционален 
изборен модел. Територијата на РМ беше поделена на 6 изборни  единици, со приближно ист број 
на избирачи во секоја од нив. Во секоја изборна единица се избираа по 20 пратеници. Со овој 
изборен модел беа спроведени сите понатамошни парламентарни избори. Законот за избор на 
пратеници во Собранието на РМ беше изменет и дополнет во јули 2004-та година.38 Согласно 
резултатите од овие избори Владата ја формираа коалицијата “За Македонија заедно”, 
предводена од СДСМ, која освои 60 мандати и новоформираната политичка партија од албанскиот 
блок, ДУИ, која освои 16 мандати.  

Петтите парламентарни избори се одржаа во јули 2006-та г. Законската регулатива за овие 
избори беше значително подобрена и кодифицирана, односно беше донесен нов Изборен 
законик39. Со неговото донесување престанаа да важат сите дотогашни посебни закони кои ги 
регулираа различните видови на избори и останатите сегменти од изборниот процес. Новиот 
Изборен законик, во кој беа вградени дел од препораките на ОБСЕ/ОДИХР, понуди решенија кои 
обезбедија објективна и независна изборна администрација, именувана од редот на државната и 
јавната администрација, со постојана и професионална Државна изборна комисија, поддржана од 
страна на постојан секретаријат. Изборниот законик исто така понуди нови решенија во делот на 
финансирањето на изборните кампањи и во делот на заштитата на избирачкото право. Беа 
извршени и одредени промени во Кривичниот законик во насока на заострување на казнената 
политика кон сторителите на кривични дела против изборите.  

Според резултатите од изборите, коалицијата предводена од ВМРО–ДПМНЕ освои 45 пратенички 
мандати, коалицијата “За Македонија заедно” предводена од СДСМ освои 32 пратенички мандати, 
коалицијата на ДУИ и ПДП освои 17 мандати, ДПА освои 11 пратенички мандати, НСДП освои 7, 
                                                           
34 Коалицијата „Сојуз за Македонија“ беше составена од СДСМ, СПМ и Либералната партија на Македонија (претходно 
Сојуз на реформските сили на Македонија).  
35 Сл. весник на РМ бр. 24/98 
36 Сл. весник на РМ бр. 42/02 
37 Сл. весник на РМ бр. 42/02 
38 Сл. весник на РМ бр. 46/04 
39 Сл. весник на РМ бр. 40/06 
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ВМРО–НП освои 6 мандати а партиите ДОМ и ПЕИ освоија по 1 пратенички мандат. Коалицијата 
составена од ВМРО–ДПМНЕ, новоформираната НСДП (формирана од членови кои ја напуштија 
СДСМ) и ДПА од албанскиот блок, ја формираше владата.  

Шестите парламентарни избори, кои беа првите предвремени парламентарни избори во 
историјата на РМ, се одржаа во јуни 2008-ма г. Овие први предвремени парламентарни избори се 
одржаа по предлог за распуштање на Собранието поднесен од пратеничката група на ДУИ.  
Победник на овие избори беше коалицијата на ВМРО–ДПМНЕ, која освои 63 мандати. Коалицијата 
на СДСМ освои 27 мандати, ДУИ освои 18 мандати, ДПА 11 мандати, а 1 мандат освои ПЕИ. Овие 
избори се карактеризираа со голем број на нерегуларности и инциденти, а од страна на 
меѓународните и домашните набљудувачи беа оценети како крајно незадоволителни. 
Кулминацијата Причина за тоа беше смртта на 1 лице кое беше застрелано, а во престрелките 
имаше и ранети, како помеѓу учесниците во инцидентите, така и помеѓу обичните граѓани. 
Владата беше формирана од страна на коалицијата на ВМРО–ДПМНЕ и ДУИ. Оваа коалиција 
имаше двотретинско мнозинство во Собранието. 

Седмите парламентарни избори беа втори по ред предвремени парламентарни избори во 
историјата на РМ и се одржаа во јуни 2011-та година. Согласно измените и дополнувањата на 
Изборниот законик од 2008-ма година40, во Собранието на Република Македонија за првпат се 
избираа 3 пратеници во странство, со што вкупниот број на пратеници кои се избираат беше 
зголемен на 123. Гласањето во странство е организирано на начин што територијата на светот е 
поделена на 3 изборни единици, а во секоја од нив се избира по 1 пратеник. Пратениците се 
избираат според мнозинскиот модел во еден изборен круг, а за кандидатот да биде избран за 
пратеник треба да освои најмногу гласови, под услов тоа да е повеќе од 2% од вкупниот број на 
пријавени и регистрирани избирачи во соодветната изборна единица. Победник на овие избори 
повторно беше коалицијата на ВМРО–ДПМНЕ, која освои 56 мандати и со тоа стана првата 
партија/коалиција која победила два пати последователно на парламентарни избори. Коалицијата 
на СДСМ освои 42 мандати, ДУИ освои 15 мандати, ДПА - 8 мандати, а 2 мандат освои НДП. 
Владата повторно беше формирана од страна на коалицијата на ВМРО–ДПМНЕ и ДУИ. 

 

 

 

  

                                                           
40 Сл. весник на РМ бр. 136/08 
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11. ЗА ГРАЃАНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ  
Граѓанската асоцијација МОСТ е домашна, невладина и непартиска организација, формирана во 
мај 2002-ра година, од страна на претставници на 20 граѓански организации од целата држава. 

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

Цели на организацијата 

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

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

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

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

 Одговорност и транспарентност;  

 Отворени институции и  

 Едукација и вклучување на граѓаните.  

Од почетокот на своето постоење, организацијата има значајна улога во домашното набљудување 
на изборите, докажувајќи се како добар организатор и достоен лидер во граѓанскиот сектор. 
Вклучувањето на граѓани од сите националности, религии и политички погледи во активности од 
интерес на целото општество претставува значаен успех за граѓанското општество во Македонија. 
Базата на податоци со повеќе од 30.000 волонтери, со која располага организацијата, е доволен 
доказ за тоа. 

Првиот проект на организацијата кој што ги надмина очекувањата беше “Домашно набљудување 
на парламентарните избори 2002 година”, што претставуваше пионерски чекор во Македонија. 
Оттогаш па наваму, МОСТ има набљудувано 9 изборни процеси на национално ниво, 4 изборни 
процеси на локално ниво, како и 3 референдуми на национално и локално ниво и претставува 
значаен фактор кој придонесува кон нивна поголема транспарентност. 

Освен набљудувањето на домашните избори, МОСТ, како членка на ЕНЕМО41, учествувал во 
повеќе од 20 набљудувачки мисии во земји од просторите на поранешниот Советски Сојуз и 
Централна и Југоисточна Европа. Исто така, МОСТ со свои набљудувачи учествува и во 
набљудувачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР. 

Во 2003-та г., МОСТ ја потпиша Загрепската декларација за домашни набљудувачи со која се 
унифицираа основните начела и принципи на домашното непартиско набљудување на избори на 
европско ниво, а во 2010-та г. во Јоханесбург, е потписник на Декларацијата за универзални 
принципи за непартиско набљудување од страна на граѓански организации, како и на Кодексот 
на однесување за непартиски набљудувачи. Кодексот за набљудување на Граѓанската 
асоцијација МОСТ е подготвен врз основа на овие два документи. 
 

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

МОСТ и понатаму ќе продолжи со спроведување на активности и проекти кои ќе придонесат кон 
подобро функционирање на демократијата во Македонија, со што ќе ја задржи позицијата на 
лидер во граѓанскиот сектор. 
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I.  НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте: ДА НЕ 
I.1 Пропаганден материјал 7 1,2% 556 98,8% 
I.2 Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда  6 1,1% 557 98,9% 
I.3 Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите 21 1,41% 1.470 98,59% 
II.  ВНАТРЕ ВО ГМ ДА НЕ 
II.1 Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми? 561 99,6% 2 0,4% 
II.2 Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?  561 99,6% 2 0,4% 
II.3 Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали? 561 99,6% 2 0,4% 
II.4 Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место? 340 60,4% 223 39,6% 
II.5 Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината: 

    
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање 222* 

Друго 1* 
  ДА НЕ 

II.6 Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот? 555 98,6% 8 1,4% 
II.8 Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа 
партиски ознаки или симболи? 

54 9,6% 509 90,4% 

II.9 Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за кое 
се овластени да вршат набљудување? 

549 97,5% 14 2,5% 

II.10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето? 17 3% 546 97% 
III.  ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ 
III.1 Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило? 534* 
III.2 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот? 5* 
III.3 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило? 2* 
III.4 Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација? 9* 
III.5 Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација? 13* 
III.6 Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)? 1.268* 
III.7 Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?  1.117* 
III.8 Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС? 22* 
     a. Колку гласачи кои беа запишани во посебниот ИС за граѓани со престој во странство гласаа? 441* 
     б. Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа кој беше запишан во посебниот ИС за граѓани со престој во странство? 8* 
III.9 Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список? 12* 
III.10 Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило? 6* 
III.11 Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето? 12* 
  ДА НЕ 
III.12 Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање? 560 99,5% 3 0,5% 
III.13 Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена? 172* 
III.14 Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош? 1.163* 
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III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?  
Вкупен број на случаи 

89* 

III.15 Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби? 
 Вкупно гласачи 

125* 

III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи 226* 
III.16 Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи 432* 
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи 60* 
III.17 Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи 60* 
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати?  Вкупен број на случаи 0* 
III.18 Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи 0* 
III.19 Колку пати гласањето беше прекинувано? 8* 
  ДА НЕ 
III.20 Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа? 4 0,7% 559 99,3% 
III.21 Дали гласањето заврши во 19 часот? 557 98,9% 6 1,1% 
III.22 Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот? 55* 
  ДА НЕ 
III.23 Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат? 562 99.8% 1 0,2% 
III.24 Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?  1 0,2% 562 99,8% 
III.25 Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ? 378 67,1% 185 32,9% 
IV.  ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ 
IV.1 Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка) 3.645* 
IV.2 Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка) 2.295* 
  ДА НЕ 
IV.3 Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето? 535 95% 28 5% 
IV.4 Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?  559 99,3% 4 0,7% 
IV.5 Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката 
кутија?  540 95,9% 23 4,1% 

IV.6 Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија? 557 98.9% 6 1,1% 
IV.7 Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место? 16 2,8% 547 97,2% 
IV.8 Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите? 532 94,5% 31 5,5% 
IV.9 Колку забелешки имаше? 96* 
IV.10 Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот? 96* 
IV.11 Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка) 2.631* 
  ДА НЕ 
IV.13 Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање? 559 99,3% 4 0,7% 
IV.14 Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?  110 19,5% 453 80,5% 

           
          

          
       

* Бројката го одразува вкупниот збир на податоци добиени од сите набљудувани избирачки места. 



 

 

I.  НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте: ДА НЕ 
I.1  Пропаганден материјал  38 2,3% 1.646 97,7% 
I.2  Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда  31 1,8% 1.653 98.1% 
I.3  Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите 14 0,8% 1.670 99,1% 
II.  ВНАТРЕ ВО ГМ ДА НЕ 
II.1  Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми? 1.675 99,4% 9 0,5% 
II.2  Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?  1.674 99,3% 10 0,6% 
II.3  Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали? 1.681 99,8% 3 0,2% 
II.4  Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место? 1.026 60,09% 658 39,1% 
II.5  Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината: 

    
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање 658* 

Друго 0* 
  ДА НЕ 

II.6  Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот? 1.671 99,2% 13 0,8% 
II.8  Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа 
партиски ознаки или симболи? 169 10% 1.515 90% 

II.9  Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за кое 
се овластени да вршат набљудување? 1.634 97% 50 3% 

II.10  Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето? 46 2,7% 1.638 97,2% 
III.  ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ 
III.1  Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило? 121* 
III.2  Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот? 14* 
III.3  Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило? 31* 
III.4  Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација? 9* 
III.5  Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација? 23* 
III.6  Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)? 1.757* 
III.7  Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?  1.738* 
III.8  Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС? 19* 
     a. Колку гласачи кои беа запишани во посебниот ИС за граѓани со престој во странство гласаа? 1.483* 
     б. Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа кој беше запишан во посебниот ИС за граѓани со престој во странство? 20* 
III.9  Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список? 28* 
III.10  Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило? 50* 
III.11  Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето? 25* 
  ДА НЕ 
III.12  Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање? 1.647 98,8% 20 1,2% 
III.13  Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена? 780* 
III.14  Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош? 5.806* 
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III.15  Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?  
Вкупен број на случаи 529* 

III.15  Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби? 
 Вкупно гласачи 763* 

III.16  Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи 1.139* 
III.16  Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи 2.379* 
III.17  Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи 51* 
III.17  Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи 76* 
III.18  Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати?  Вкупен број на случаи 24* 
III.18  Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи 39* 
III.19  Колку пати гласањето беше прекинувано? 19* 
  ДА НЕ 
III.20  Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа? 22 1,3% 1.663 98,7% 
III.21  Дали гласањето заврши во 19 часот? 1.669 99,1% 15 0,9% 
III.22  Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот? 223* 
  ДА НЕ 
III.23  Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат? 511 74,2% 178 25,8% 
III.24  Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?  8 0,5% 1.677 99,5% 
III.25  Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ? 1.086 64,5% 599 35,5% 
IV.  ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ 
IV.1  Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка) 11.021* 
IV.2  Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка) 8.477* 
  ДА НЕ 
IV.3  Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето? 1.605 95,3% 80 4,7% 
IV.4  Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?  1.664 98,8% 21 1,2% 
IV.5  Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката 
кутија?  1.622 96,3% 63 3,7% 

IV.6  Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија? 1.675 99,4% 10 0,6% 
IV.7  Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место? 16 0,9% 1.669 99,1% 
IV.8  Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите? 1.640 97,3% 45 2,7% 
IV.9  Колку забелешки имаше? 357* 
IV.10  Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот? 283* 
IV.11  Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка) 8.231* 
  ДА НЕ 
IV.13  Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање? 1.668 99% 17 1% 
IV.14  Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?  315 18,7% 1.370 81,3% 



 

 

I.  НАДВОР ОД ГЛАСАЧКОТО МЕСТО (ГМ) – Дали забележавте: ДА НЕ 
I.1  Пропаганден материјал  43 2,6% 1.630 97,4% 
I.2  Неовластени лица пред ГМ кои вршат пропаганда  30 1,8% 1.643 98,2% 
I.3  Неовластени лица пред ГМ кои ги заплашуваат гласачите 19 1,1% 1.654 98,9% 
II.  ВНАТРЕ ВО ГМ ДА НЕ 
II.1  Дали вашата регистрација за набљудувач помина без проблеми? 1.663 99,4% 10 0,6% 
II.2  Дали видливо беше поставено: број на ГМ и упатство за гласање?  1.662 99,3% 11 0,7% 
II.3  Дали избирачкиот одбор (ИО) ги поседуваше сите материјали? 1.669 99,8% 4 0,2% 
II.4  Дали гласачките кутии беа празни пред отворањето на гласачкото место? 1.009 60,3% 664 39,7% 
II.5  Ако гласачките кутии не беа празни, наведи ја причината: 

    
Во кутиите имаше ливчиња од предвременото гласање 664* 

Друго 0* 
  ДА НЕ 

II.6  Дали ГМ се отвори за гласање во 07:00 часот? 1.660 99,2% 13 0,8% 
II.8  Дали членовите на ИО, претставниците на подносителите на листите и останатите набљудувачи носеа 
партиски ознаки или симболи? 171 10,2% 1.502 89,8% 

II.9  Дали овластените претставници на подносителите на листи носеа беџ со бројот на избирачкото место за 
кое се овластени да вршат набљудување? 1.615 96,5% 58 3,5% 

II. 10 Дали на ГМ имаше присуство на неовластени лица за време на гласањето? 47 2,8% 1.626 97,2% 
III.  ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСАЊЕ 
III.1  Во колку случаи ИО не провери дали гласачот има трага од невидливото мастило? 121* 
III.2  Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што истиот имаше трага од невидливото мастило на палецот? 20* 
III.3  Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што неговиот палец беше обележан со невидливо мастило? 36* 
III.4  Во колку случаи ИО не изврши проверка на документите за идентификација? 14* 
III.5  Во колку случаи гласачот гласаше без соодветни документи за идентификација? 17* 
III.6  Во колку случаи гласачот не можеше да се најде во Избирачкиот список (ИС)? 1.911* 
III.7  Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа поради тоа што не беше запишан во Избирачкиот список?  1.652* 
III.8  Во колку случаи гласачот гласаше и покрај тоа што не беше запишан во ИС? 25* 
     a. Колку гласачи кои беа запишани во посебниот ИС за граѓани со престој во странство гласаа? 1.440* 
     б. Во колку случаи ИО не му дозволи на гласачот да гласа кој беше запишан во посебниот ИС за граѓани со престој во странство? 37* 
III.9  Во колку случаи гласачот не се потпиша/не остави отпечаток во извадокот од Избирачкиот список? 46*  
III.10  Во колку случаи гласачот не беше испрскан со невидливото мастило? 52* 
III.11  Во колку случаи ИО не удри печат на предната страна на ливчето? 33* 
  ДА НЕ 
III.12  Дали гласачите беа коректно и комплетно информирани за начинот на гласање? 1.648 98,5% 25 1,5% 
III.13  Во колку случаи тајноста на гласањето не беше запазена? 850* 
III.14  Колку слепи/неписмени гласачи побараа помош? 6.282* 
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 III.15  Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби?  
Вкупен број на случаи 598* 

III.15  Во колку случаи процедурата за помош на слепите/неписмените гласачи не беше во согласност со законските одредби? 
 Вкупно гласачи 866* 

III.16  Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупен број на случаи 1.391* 
III.16  Во колку случаи беше забележана појава на групно/семејно гласање? Вкупно гласачи 2.948* 
III.17  Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупен број на случаи 86* 
III.17  Во колку случаи беше забележана појава на гласање за друг? Вкупно гласачи 142* 
III.18  Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати?  Вкупен број на случаи 20* 
III.18  Во колку случаи едно лице гласаше повеќе пати? Вкупно гласачи 35* 
III.19  Колку пати гласањето беше прекинувано? 3* 
  ДА НЕ 
III.20  Дали гласањето беше прекинато повеќе од 3 часа? 12 0,8% 1.661 99,2% 
III.21  Дали гласањето заврши во 19 часот? 1.662 99,5% 9 0,5% 
III.22  Колку гласачи имаше пред гласачкото место во 19 часот? 404* 
  ДА НЕ 
III.23  Дали на затекнатите гласачи им беше дозволено да гласаат? 497 72,2% 191 27,8% 
III.24  Дали имавте притисок од други лица при извршување на вашата работа како набљудувачи?  7 0,4% 1.665 99.6% 
III.25  Дали избирачкото место беше набљудувано од мобилен тим на МОСТ? 1.084 64,8% 589 35,2% 
IV.  ПРОЦЕДУРА НА БРОЕЊЕ 
IV.1  Колку членови на ИО беа присутни на броењето? (бројка) 10.968* 
IV.2  Колку набљудувачи беа присутни на броењето? (бројка) 8.431* 
  ДА НЕ 
IV.3  Дали беа заведени имињата на сите присутни за време на броењето? 1.592 95,2% 81 4,8% 
IV.4  Дали беше откинат долниот десен агол на неискористените ливчиња пред пребројувањето?  1.658 99,1% 15 0,9% 
IV.5  Дали неискористените гласачки ливчиња беа сместени во посебен плик пред отворањето на гласачката 
кутија?  1.611 96,3% 62 3,7% 

IV.6  Дали беше запазена процедурата на отворање на гласачката кутија? 1.668 99,7% 5 0,3% 
IV.7  Дали при пребројувањето се појави ливче со број од друго гласачко место? 18 1,1% 1,655 98,9% 
IV.8  Дали беше запазена процедурата на броење на гласовите? 1.615 96,5% 58 3,5% 
IV.9  Колку забелешки имаше? 368* 
IV.10  Колку забелешки беа прифатени и запишани во записникот? 276* 
IV.11  Колку членови на ИО го потпишаа записникот? (бројка) 8.126* 
  ДА НЕ 
IV.13  Дали беше запазена процедурата на пакување на изборниот материјал пред неговото транспортирање? 1.645 98,3% 28 1,7% 
IV.14  Дали присуствувавте на транспортирањето на изборниот материјал до ОИК?  328 19,6% 1.345 80,4% 
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