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Граѓанската асоцијација МОСТ ги започна активностите за следење на изборниот процес со започнувањето на изборната кампања. Распоредени беа 80 долгорочни

набљудувачи во сите општини низ државата кои ги следеа сите аспекти од изборниот процес. Изборниот ден МОСТ го следеше со околу 2.500 набљудувачи, притоа

покривајќи околу 50% од вкупниот број на избирачки места, како и околу 50% во рамките на секоја општина. За набљудување на гласањето на болните и немоќни

лица и лицата во домашен притвор беа ангажирани 87 набљудувачи, а за гласањето на избирачите во казнено-поправните установи - 13. Исто така, предмет на

набљудување беше и работата на Државната изборна комисија и општинските изборни комисии. 

Набљудувачите на МОСТ беа статични и го следеа процесот на гласање во текот на целиот изборен ден. Покрај статичните набљудувачи на гласачките места,

Граѓанската асоцијација МОСТ распореди и 100 мобилни тимови, составени од двајца набљудувачи, кои служеа како логистичка поддршка на статичните

набљудувачи и повремено ги набљудуваа оние места на кои МОСТ немаше распоредено статични набљудувачи.

Според извештаите и информациите добиени од набљудувачите и од 80-те регионални координатори, прелиминарната оценка на Граѓанската асоцијација МОСТ е

дека првиот круг од локалните избори се одржа во фер и демократска атмосфера, а граѓаните слободно излегоа да го дадат својот глас.

Задачата на домашните набљудувачи на изборниот ден е да придонесат кон транспарентност на изборниот процес, преку информирање на јавноста за текот на

гласањето и начинот на кој институциите го спровеле процесот. Сакаме да потенцираме дека извештаите на МОСТ во текот на изборниот ден содржат информации

за однесувањето на сите чинители во изборниот процес и објаснувања за постапувањето на институциите во текот на неговото спроведување.

Врз основа на добиените информации од набљудувачите сакаме да ја поздравиме брзата и ефикасна реакција на институциите во текот на гласањето. Сите

изолирани случаи на фотографирање на гласачки ливчиња беа навремено и ефикасно адресирани од страна на избирачките одбори, во соработка со полицијата која

овозможи соодветно спроведување на законските одредби, што не беше случај во минатото. Ова придонесува кон спречување на притисоците врз граѓаните

слободно да гласаат. Полицијата исто така беше ефикасна и при отстранувањето на неовластените лица кои беа присутни пред и во дел од објектите во кои се

сместени гласачките места.

На избирачките места каде што беа забележани технички предизвици при спроведувањето на гласањето, избирачките одбори и општинските изборни комисии

навремено и ефикасно реагираа. На овие избори се формираа нови 3.480 избирачки одбори од страна на ОИК и дел од предизвиците во нивната работа се резултат

на невоедначената обука која ја добија од страна на општинските изборни комисии, односно тие не постапуваа унифицирано во сите случаи. МОСТ забележа низа на

случаи во кои избирачките одбори не дозволуваа гласање во име на друг и семејно гласање. Исто така, значително е намален бројот на лица кои се изјаснувале како

неписмени и барале помош за да гласаат.

Во однос на гласањето на болните и немоќни лица спроведено пред денот на изборите, на овие избори продолжи трендот на намалување на бројот на ваквите лица,

кој според официјалните податоци на ДИК изнесуваше 5.025 лица. 

Гласањето на лицата во затвор генерално беше спроведено во согласност со законските одредби. Сепак, слично како и на претходните избори, 415 од вкупно 1.882

лица во затвор или притвор не можеле да се пронајдат во Избирачкиот список, најмногу од нив во КПД Идризово - 351 лице. Причината за ова било тоа што најголем

дел од нив имале неважечки лични документи.

МОСТ изразува голема благодарност до сите граѓани кои несебично ги помогнаа напорите на домашно, непартиско набљудување на изборите, како и до сите

поддржувачи кои ја помогнаа мисијата на Граѓанската асоцијација МОСТ.
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Проектот „Домашно набљудување на локалните избори 2017“ е поддржан од: Амбасадата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска,

Амбасадата на Кралството Холандија, Швајцарската агенција за развој и соработка, Националниот фонд за демократија и УСАИД преку Националниот демократски

институт.

 

Ставовите во ова соопштение се одговорност на МОСТ и не ги одразуваат секогаш ставовите на поддржувачите на проектот.
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