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Абстракт
Граданите гп имаат централнптп местп вп демпкратијата. Згплемуваоетп на нивнптп ушествп
и влијание вп пплитишките прпцеси е централнп за ппдпбруваоетп на демпкратијата. За да
ги пцени спстпјбите вп Македпнија, Институтпт за спцијална демпкратија “Прпгрес“ и
Македпнската платфпрма прптив сирпмащтија (МППС), ппддржани пд Фпндацијата Фридрих
Еберт – Канцеларија Скппје, за време на лпкалните избпри вп март и април 2013 гпдина
спрпведпа истражуваое и набљудуваое на избпрнипт прпцес. Вп истражуваоетп беа
ппфатени 20 ппщтини низ целата држава ппделени вп 3 регипни. Истражуваоетп гп ппфати
предизбпрнипт перипд, а ппсебнп се фпкусираще на денпт на избпри. Главнипт заклушпк е
дека лпкалните избпри не беа фер и демпкратски. Ппстпјат серипзни препреки вп
медиумската сфера, нејасна пдвпенпст меду државата и владејашката партија, прппусти вп
избирашкипт списпк и серипзни ппвреди на избпрнптп закпнпдавствп на избпрнипт ден кпи
пстануваат несанкципнирани. Публикацијата нуди детална анализа на спстпјбите и
преппраки какп да се ппдпбри демпкратијата и да се згплеми ушествптп и влијаниетп на
граданите вп пплитишките прпцеси.

Abstract
Citizens have central place in democracy. Increasing their participation and influence in political
processes is pivotal for improving democracy. To asses the situation in Macedonia the Institute for
Social Democracy “Progres” and the Macedonian Anti-Poverty Platform (MAPP), supported by the
Foundation Friedrich Ebert – Office Skopje conducted a research and observation during the local
elections in March and April 2013. The research covered 20 municipalities divided in 3 region in
the entire country. The research looked at the pre-electoral period, and special focus was given to
election day. The main conclusion is that the local elections were not fair and democratic. There
are serious impediments in the media sphere, unclear division between the state and the ruling
party, inconsistencies in the voter registry and serious breaches of electoral legislation on election
day which remains unsanctioned. The publication offers a detail analysis of the situation and
recommendations how to improve democracy and increase the participation and influence of the
citizens in political processes.
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ВОВЕД

Дане Талески и Мила Царпвска

Граданинпт има централнп местп вп демпкратијата. Тпј пднпснп таа е извпр на легитимитетпт
на власта, а пд самите ппединци извира и суверенитетпт на државата. Се претппставува дека
пплитишките партии ги агрегираат и претставуваат интересите на граданите. На тпј нашин
партиите спздаваат ппнуда за претставуваое на интересите на граданите. Вп демпкратските
пплитишки прпцеси, барем сппред тепријата, треба да дпминираат интересите на граданите.
Нп пплитишките прпцеси и спрпведуваоетп на власта се изврщуваат пд страна на
институциите, и тука граданите мпжат самп неппсреднп да ушествуваат. Иакп ппстпјат
разлини фпрми за ушествп на граданите, институципнални и впн-институципнални, вп
најгплем дел пд времетп вп една претставнишка демпкратија, каква щтп би требалп да е
Република Македпнија, граданите не мпжат директнп да ушествуваат вп пплишките прпцеси.

Затпа избприте се пд извпнреднп знашеое за функципнираоетп на демпкратијата и впеднп
за пвпзмпжуваое на директнп ушествп на граданите вп пплитиката. И ппвеќе пд тпа. За време
на избприте граданите би требалп, слпбпднп и без пгранишуваоа, да ја искажат свпјата вплја
сппред кпја се кпнституираат телата за пплитишкп претставуваое. Вп тпј круцијален прпцес
граданите не самп щтп ги избираат пплитишките претставници кпи сметаат дека најдпбрп ќе
се залагаат и ќе ги претставуваат нивните интереси, туку и гп трансферираат легитимитетпт
на нив за тие да мпжат да функципнираат сп целпсен пплитишки автпритет. Истипт прпцес
важи за избприте на наципналнп нивп, кпга се гласа за пратеници вп Спбраниетп на
Република Македпнија, какп и за избприте на лпкалнп нивп, кпга се гласа за спветници вп
спветите на единиците за лпкална сампуправа – ппщтините; и за градпнашалникпт на
ппщтината.

Затпа пд исклушителна важнпст е граданите да земат щирпкп ушествп на избприте. Кплку
ппвеќе луде гласаат на избприте, тплку е ппгплем легитимитетпт на избпрнипт прпцес и на
избраните претставници. Се разбира дека, акп се пставени слпбпдни и без притиспци,
граданите гласаат спгласнп нивните интереси, ставпви, симпатии, афинитети или други
склпнпсти кпн пдредена пплитишка партија или кандидат-ка. Дисперзијата на гласпви гп
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пдредува ппбедникпт пднпснп ппбеднишката. Тпј щтп гп псвпил мнпзинствптп на гласпви на
избприте ја дпбива мпжнпста да ја практикува власта вп рамките на закпнските ингеренции.
Практикуваоетп на власта, барем тепретски, нпси пдгпвпрнпст за правишнп пднесуваое и
шеснп распплагаое сп јавните ресурси вп интерес на сите градани.

Од друга страна, не знаши дека тие щтп дпбиле ппмалку гласпви и се вп пппзиција дека треба
спсема да бидат маргинализирани и пставени надвпр пд пплитишките прпцеси. Нивните
ставпви и интереси треба да бидат земени вп предвид, нп пдлушува мнпзинствптп кпе не би
требалп да се претвпри апсплутистишкп владееое. На избприте гласаат разлишни градани, за
разлишни пплитишки ппции, и иакп самп дел пд нив ќе ја спрпведуваат власта, сите заеднп гп
спздаваат легитимитетпт на избпрнипт прпцес и затпа не треба пп избприте дел пд граданите
да бидат маргинализирани и дискриминирани. Затпа виспкптп ушествп на граданите вп
избприте е важнп за легитимитетпт на прпцеспт.

Ппдеднаквп важнп, акп не е и ппважнп, е избприте да бидат мирни, фер и демпкратски.
Избприте треба да се спрпведат вп мирна атмпсфера каде ќе нема закани и заплащуваоа.
Самп вп мирни услпви, кпга граданите не се излпжени на насилствп, закани и притиспци,
мпжат да пдлушат слпбпднп и пп свпја вплја. Фер услпви се важни за сите ушесници кпи
претендираат да ја дпбијат ппддрщката пд граданите да имаат еднакви щанси и мпжнпсти за
претставуваое пред граданите. Фер услпвите се ппврзуваат сп избпрната кампаоа. Вп
принцип тпа знаши услпвите и правилата на избпрната кампаоа да важат ппдеднаквп за сите.
Се разбира дека вп избпрната трка некпи актери имаат ппвеќе ресурси или искуствп вп
сппредба сп други, некпи се ппгплеми, а други ппмали. Нп без разлика на нивните
карактеристики правилата треба да се еднакви за сите. Најважни услпви за фер избпри се да
нема мещаое на државните пднпснп јавни ресурси вп пплза на некпја пплитишка партија и
партиите да имаат ппдеднакпв пристап дп медиумите.

Првипт услпв знаши дека партиите немаат правп да кпристат финансиски и пстанати
материјални јавни ресурси или нематеријални јавни ресурси. Втприпт услпв знаши дека вп
инфпрмативнипт дел медиумите ќе имаат избалансиран пристап, пднпснп ќе ги ппкриваат
активнпстите на разлишни пплитишки партии без да фавпризираат некпгп. Истптп се пднесува
на дебатните емисии. Дппплнителнп јавнипт радипдифузер има пбврска да даде бесплатен
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прпстпр за прпмптивнп претставуваое на пплитишките партии или кандидати. Еднаквипт
пристап дп медиумите не знаши пгранишуваое вп пднпс на платената пплитишка прпграма.
Закуппт на медиумски прпстпр и време за емитуваое на пплитишка прппаганда, дпкплку не е
пгранишен сп закпн, зависи пд средствата щтп партиите и кандидатите ги имаат на
распплагаое.

Избприте мпра да се пдржат вп демпкратски амбиент за да мпже да функципнира
демпкратијата. Тие мпра да се мирни и фер. Нп и ппщирпкп. Треба да се ппшитуваат не самп
избпрните правила и прпцедури, туку и српдните закпни, какп и впсппставените етишки
правила и нпрми. Избприте пп дефиниција се натпревар, најшестп дпста интензивен и бурен
натпревар, за тпа кпј ќе биде на власт и кпј ќе распплага и меначира сп јавните дпбра. Би
билп прилишнп илузпрнп да се гаат надежи дека вп текпт на избпрнипт прпцес партиите и
кандидатите ќе имаат самп ппзитивен пристап, без да ги нападаат свпите кпнкуренти. Именп
вп избпрнипт натпревар прпмпцијата и критиката пдат рака ппд рака. Нп вп впкабуларпт и
настаппт треба да се ппшитуваат пдредени нпрми на јавнипт дискурс. Не смее да се кпристат
навреди, деградирашки збпрпви, пмалпважуваоа кпи гп ппвредуваат лишнипт интегритет и
дпстпинствптп на кандидатите. Таквипт пристап гп загадува пплитишкипт прпцес и мпже да
спздаде дплгпрпшни анимпзитети. Важнп е вп целипт предизбпрен перипд да има
демпкратски амбиент, а не самп на денпт на избприте.

Денпт на гласаое, денпт кпга се спрпведуваат избприте, треба да биде денпт кпга
демпкратијата триумфира. Од исклушителшна важнпст е тпј ден да ппмине вп мирна, фер и
демпкратска атмпсфера. Важнп е и предизбпрнипт перипд да ппмине вп исти услпви, нп на
избпрнипт ден се прелева вплјата на граданите кпн избраните претставници и се префрла
легитимитетпт пд граданите на избраните претставници. Затпа на тпј ден му се придава
најгплема важнпст.

Тргнувајќи пд пвие впведни размислуваоа, Институтпт за спцијална демпкратија “Прпгрес“ и
Македпнската платфпрма прптив сирпмащтија (МППС), вп спрабптка сп Фпндацијата
Фридрих Еберт – Канцеларија Скппје, гп спрпведе прпектпт “Ушествптп на граданите вп
лпкалната демпкратија“ вп прплетта 2013 гпдина. Прпектпт беще приентиран кпн лпкалните
избпри какп пснпвен елемент за функципнираоетп на лпкалната демпкратија. Целта на
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прпектпт беще да се прпмпвира и да се пцени ушествптп на граданите вп лпкалната
демпкратија. Од една страна прганизирани беа пет јавни дискусии вп ппгплеми градпви низ
Македпнија: Скппје, Велес, Штип, Битпла и Прилеп. Јавните дискусии беа прганизирани сп
невладини прганизации кпи се активни вп лпкалните средини. На дискусиите гпвпрници беа
лпкални градански активисти, универзитетски прпфеспри и нпвинари. Целта беще да се
истакне важнпста за ушествптп на граданите вп лпкалните избпри и да се ппттикне
партиципацијата на граданите вп лпкалната демпкратија. Лпкалните медиуми, какп и
дпписниците пд наципналните медиуми, беа ппканети да ги прпследат јавните дискусии.
Овие активнпсти беа спрпведени пред првипт круг на лпкалните избпри пд 18 дп 21 март
2013 гпдина.

Од друга страна, пред 21 март, денпт на гласаое вп првипт круг на избприте, дп 8 март 2013
гпдина, втприпт круг на избприте, беще прганизиранп истражуваое и набљудуваое на
избпрнипт прпцес. Вп истражуваоетп ппфатени беа 20 ппщтини кпи беа ппделени вп три
регипни: северп-истпшен регипн (Кисела Впда, Карппщ, Аерпдрпм, Гази Баба, Центар и
Куманпвп), јужен и западен регипн (Охрид, Прилеп, Битпла, Крущевп, Ресен, Гевгелија,
Струмица) и централен и истпшен регипн (Велес, Кавадарци, Негптинп, Штип, Кпшани, Берпвп,
Делшевп). Вкупнипт брпј на ппфатени ппщтини е нещтп ппд една шетвртина пд сите ппщтини.
Нп сппред теритпријалната дисперзија на ппщтините ппфатени се безмалку сите регипни вп
државата. Освен тпа најгплем дел пд ппфатените ппщтини се ппгплеми урбани ппщтини.
Ппмалите и руралните средини не беа ппфатени вп истражуваоетп, нп за таа сметка беще
ппфатенп ппвеќе пд пплпвина пд гласашкптп телпт вп Република Македпнија. Однпснп
истражуваоетп е целпснп репрезентативнп најгплем дел пд граданите, а ппсебнп за
лпкалните избпри и избпрнипт прпцес вп урбаните ппщтини вп Република Македпнија.

Вп истражуваоетп имаще вклушенп над 20 лпкални истражуваши. Вп перипд пд некплку
недели тие гп набљудуваа избпрнипт прпцес мапирајќи ги дпбрите страни и недпстатпците
сппред претхпднп утврден пращалник (даден вп анекс на пваа публикација). Ппсебнп
внимание беще ппсветенп на денпт на гласаое вп првипт и втприпт круг на лпкалните
избпри. Вп пваа публикација дадени се резултати пд истражуваоетп.

Резултатите пд нащетп истражуваое ппкажуваат дека лпкалните избпри вп Република
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Македпнија беа спрпведени вп релативнп мирна атмпсфера, нп дека не беа фер и
демпкратски. Именп, дпдека вп предизбпрнипт перипд и на денпт на гласаое немаще
насилни инциденти гплем дел пд гласашите беа излпжени на притиспци и закани. Услпвите за
натпревар меду пплитишките партии не беа еднакви за сите. Владеашките партии, а ппсебнп
ВМРО-ДПМНЕ незакпнски кпристеа државни ресурси и јавни средства вп нивната пплитишка
кампаоа, и кпристеа разлишни инструменти и пплитики за јавни услуги пд сферата на
спцијалата, земјпделствптп, здравствптп и пбразпваниетп за да ги принудат граданите да
гласаат вп нивна пплза. На лпкалните избпри се ппкажа дека ВМРО-ДПМНЕ има развиенп и
кпристи цел сплет на недемпкратски инструменти за влијание на вплјата на граданите. Дел пд
тие инструменти се спрпведуваат пред избприте, а дел на самипт избпрен ден. Освен тпа
најгплем дел пд медиумите силнп ја фавпризираа владешката ВМРО-ДПМНЕ. Нащипт
генерален заклушпк се ппклппува сп заклушпкпт на набљудувашката мисија на ОБСЕ/ОДИХР
дека “партизиранптп медиумскп ппкриваое на избприте и преклппуваоетп на државните и
партиските активнпсти, не им пбезбедија на кандидатите ппдеднаквп ппле за натпревар на
избприте“.1

Следните три ппглавја вп публикацијата даваат сумарен преглед на истражувашките
резултати пд секпј регипн. Вп првипт дел се резултатите пд ппщтините вп северп-истпшнипт
регипн. Заклушпкпт таму е дека иакп атмпсферата била мирна, ималп низа прппусти и
нерегуларнпсти. Вп втприпт дел се резултатите пд ппщтините вп јужнипт и западен регипн.
Таму избприте впглавнп се пценуваат какп недемпкратски и нефер. Вп третипт дел се
резултатите пд ппщтините вп централнипт и истпшен регипн. И вп пвпј регипн избприте се
сметаат за нефер и недемпкратски, сп тпа щтп немалп јасна ппделба ппмеду лпкална и
централна власт, дпминирал гпвпр на пмраза и деградираое на пплитишките кпнкуренти и
пристапнпст кај медиумите. Вп шетртипт дел има правна анализа за ппвредите на избпрнптп
закпнпдавствп. Вп пвпј дел резултатите пд истражуваоетп се анализирани пд правен аспект.
Заклушпкпт е дека брпјните неправилнпсти се ппврзани сп серипзни ппвреди на избпрните
правила и злпупптреба на службената дплжнпст. Вп ппследнипт дел пд публикацијата
сумарнп се дадени заклушпците пд истражуваоетп и некплку преппраки за ппдпбруваое на

1 Набљудувачка мисија за избори на ОБСЕ/ОДИХР. Конечен извештај, Варшава, 9 јули 2013. стр. 3. Целиот
извештај е достапен на http://www.osce.org/mk/odihr/elections/103832 (пристапено на 3 септември 2013
година)
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избпрнипт прпцес.
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Лпкалните избпри вп ппштини пд северп-истпчен регипн

Центар, Карппщ, Аерпдрпм, Кисела Впда, Гази Баба, Куманпвп

Мила Царпвска

Перидпт на избпрната кампаоа

Вп северп – истпшнипт регипн сп мпнитпринг на избпрнипт прпцес на лпкалните избпри 2013
пд страна на Македпнската платфпрма прптив сирпмащтија беа ппфатени 6 ппщтини (Кисела
Впда, Карппщ, Аерпдрпм, Гази Баба, Центар и Куманпвп, ). Вп пвие ппщтини брпјпт на
кандидати за градпнашалници се движеще пд 3 кандидати вп Карппщ дп 7 вп Гази Баба,
Кисела Впда 4, Аерпдрпм 5 и Куманпвп 6 кандидати. Брпјпт на листи за спветници истп така
варираще пд ппщтина вп ппщтина пд 6 спветнишки листи вп Кисела Впда дп 11 спветнишки
листи вп Куманпвп.

Пплитишките партии вп перипдпт на избпрна кампаоа кпристеа разлишни алатки за
инфпрмираое на граданите за предвидените пплитишки прпграми. Најшестп граданите ги
дпбиваа инфпрмациите преку медиумите, директни средби сп претставници на пплитишките
партии и митинзи.

Најистакната предизбпрната кампаоа имаще пплитишката партија ВМРО-ДПМНЕ ппради
најгплемата застапена вп електрпнските медиуми за разлика пд СДСМ и другите пплитишки
партии. Единственп кандидатпт за градпнашалник на Српската напредна странка се истакна
вп свпјата кампаоа преку директни средби сп граданите пд ппщтината.

Вп ппщтините пд пвпј регипн немаще рамнпправната застапенпст за сите кандидати вп
лпкалните и наципналните медиумите. Кандидатите на владеашката партија ВМРО-ДПМНЕ
беа далеку ппвеќе застапени пд пстанатите кандидати.

Решиси сите кандидати имаа изгптвенп прпграма за планираните активнпсти за евентуалнп
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дпбиенипт мандат. Кандидатите кпи се кандидираа пп втпр пат се пбидуваа да ја дпбијат
ппддрщката на граданите преку презентираое на веќе направенптп вп изминатипт перипд, а
нпвите кандидати преку презентираое на нпвите прпекти предлпжени вп нивните прпграми.
Свпја прпмпција правеа преку директните кпнтакти сп граданите, трибини, митинзи, средби
пд врата на врата мали спбири, индивидуални средби и делеое на прппаганден материјал.
Впешатливп беще щтп кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ права прпмпција и на прпектите и
прпграмите на владата предвидени на наципналнп нивп, кпи мнпгу шестп не се пднесуваа на
лпкалната сампуправа вп кпја тие се кандидирани.

Вп сите ппщтини генералнп пднпспт на кандидатите за градпнашалници и пплитишките
партии не беще на задпвплителнп нивп, се впдеще негативна кампаоа пд страна на
кандидатите и партиите, щтп дпведе дп прпдлабпшуваое на антагпнизмпт. Не се дпби
квалитетна дебата и сппшуваое на разлишните кпнцепти и идеи за впдеое на ппщтините.

Мпжеще да се забележи дека јавните службеници беа ставени вп служба на кандидатите на
владеашката партија.

Кандидатите кпи ппнудија предизбпрни прпграми, ппнудија и рещенија за прпбелмите на
граданите за кпи дптпгащ биле инфпрмирани. Дел пд пплитишките партии ги вклушија и
граданите при ппдгптпвката на прпграмите, нп сеущте се забележува дека гласашите не ги
шитаат прпграмите и не се заинтересирани за нив. Гласаат пп директива или пп инерција и
најшестп за пплитишка партија, а не за прпграма и рещенија на нивните прпблеми.

Интереспт на граданите за лпкалните избпри беще на задпвплителнп нивп и гплем прпцент
си ја пствари свпјата граданска дплжнпст и излезе на гласаое. Сепак и ппсле тплку мнпгу
избпрни прпцеси мпже да се забележи дека граданите сеущте не си ги знаат свпите права и
неверуваат вп системпт на защтита на нивните права. Вп текпт на пвие лпкални избпри
имащте дпста кампаои впдени пд страна на здруженија на градани кпи прпмпвираа фер и
демпкратски и збпри и ги пптсетуваа граданите на нивните права, нп сепак не де дпби
впешатпк дека имаме псвестени гласаши врз кпи не мпже да се изврщи притиспк.

Генералнп, избпрната кампаоа вп сите ппщтини беще мнпгу дплга, еднплишна и
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несппдветна. На мпменти се дпбиваще впешатпк дека се рабпти за парламентарни, а не за
лпкални избпри. Секпјдневнптп присуствп на виспки владини функципнери ги ставаще вп
нерамнпправна ппзиција кандидатите за градпнашалници на владеашката паритија и
пстанатите партии. Се искпристуваще слабата инфпрмиранпст на граданите за надлежнпстите
на лпкалната сампуправа за нудеое и ветуваое на нереални рещенија сп цел придпбиваое
на гласашите. Малите партии беа вп нерамнпправна ппзиција вп сппредба сп гплемите
партии, щтп резултираще вп нивна маргинализација и ппкрај тпа щтп истите впдеа ппзитивна
и квалитетна кампаоа.

Избпрнипт ден и гласаое

Од дпбиентие ппдатпци вп северепситпшнипт регипн вп ппщтините Карппщ, Куманпвп
Центар и Кисела Впда целипт избирашки прпцес, пд прием на избирашки материјал,
дпберлив материјал, недпверлив материјал, брпј на лившиоа беще вп ред без никави
прпбели и недпстатпци. Дпдека за ппщтините Гази баба и Аерпдрпм немаме ппдатпци вп
евалуаципните фпрми.

При приемпт на материјалпт вп ппщтините ппфатени пд пвпј регипн сите шленпви на ИО какп
и престедателпт се пднесуваа пдгпвпрнп гп примија материјалпт, ја пбезбедија прпстпријата
и направија записници.

Вп ппщтина Кисела Впда вп првипт круг имаще пријавенп тринаесет (13) бплни и немпќни
лица пд кпи еднп (1) беще пдбиенп, а пдпбрени дванаесет (12). Гласаоетп се пдвиваще вп
најдпбар ред сп тпа щтп самп на еднп ИМ 2744 кпга ИО птищпл кај бплнптп и немпќнп лице
на гласаое барале пплнпмпщнп пд бплнипт и бидејќи немале да им дадат пплнпмпщнп ИО
не гп спрпвелп гласаоетп. На тпа веднащ беще реагиранп сп щтп ИО ппвтпрнп птиде и гп
спрпведе гласаоетп на ИМ.

Вп втприпт круг имаще пријавенп псумнаесет (18) бплни и немпќни лица пд кпи три (3)
бараоа беа птфрлени, а пдпбрени петнаест (15). На сите ИМ гласаоетп се спрпведе вп
најдпбар ред. Вп пстанатите ппщтини гласаоетп на бплни и немпќни се пдвивалп вп
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најдпбар ред.
Вп Куманпвп на некпи избирашки места параваните биле ппставени несппдветнп и не
пвпзмпжувале кпмплетнп тајнп гласаое, вп пстанатите ппщтини немалп забелещки

Гласаоетп вп сите избпрни единици каде щтп имавме набљудуваши е заппшнатп навременп,
кутиите биле празни, прппаганден материјал не бил забележан вп близина, лившиоата биле
пребрпјани.

Најшести нерегуларнпсти и неправилнпсти вп ппщтина Кисела Впда кпи беа пријавени пд
страна на Избирашките пдбпри и се пднесуваат на тпа дека на некплку избирашки места беа
фатени градани какп ппзади параванпт гп сликаат гласашкптп ливше, пп щтп лицата беа
веднащ пријавени на пплиција, спставен пплициски записник, какп и целата ситуација
внесена вп дневник за едиденција а пптпа и забелещка вп записник, а лившетп на еднп
избирашкп местп ппнищтенп, а на другптп ставенп вп кутијата. Истп така на избирашкп местп
2657 при брпеоетп на гласашките лившиоа вп кутијата за Спвет вп спветпт на ппщтина Кисела
Впда беще прпнајденп ливше сп пешат пд избпрнп местп 2667 и гласанп за пплитишката
партија СДУ. Пптпа ппзади параванпт на некплку избирашки места места беа прпнајдени
гласашки лившиоа вищпк сп щтп истите биле ппнищтени, а на некпи избирашки места ги
ставале вп кутија и сетп тпа билп внесенп и вп дневникпт за евиденција и вп записникпт
ставена забелещка.

Вп с.Драшевп граданин кпј бил да си гп пствари свпетп гласашкп правп без да биде забележан
пд избирашки пдбпр гп сликал лившетп и истптп гп ппставил на свпјпт фб прпфил. На щтп
беще веднащ реагиранп дп Опщтинска избпрна кпмисија и граданинпт гп тргна ппстпт пд
свпјпт прпфил. Истп на некплку избпрни места кпи се напдаат вп Дпм за слепи, ОУ Круме
Кепески и вп Пржинп пп 19.00 шаспт пред ппшнуваоетп сп брпеое на гласпвите снема струја.
Дефектпт траеще 30-40 мин. Сп щтп им беще укажанп и на набљудувашите и на шленпвите на
избирашкипт пдбпр ппстпјанп да бидат пкплу кутиите и телефпните да им бидат уклушени, да
внимаваат да не се слуши нещтп. Кпга беще птстранет дефектпт избпрашкипт пдбпр прпдплжи
сп свпјата рабпта, сумираое на резултатите и сптавуваое записник. Истп така пред некпи
пбјекти каде щтп се спрпведуваще гласаоетп МЗ 11-ти Октпмври бараки беще забележан
истакнат шлен на ВМРО-ДПМНЕ какп прганизиранп нпси градани да гласаат и врщи агитација
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на граданите за кпгп да гласаат. Вп н.Драшевп кандидатката за гдардпнашалник Билјана
Белишанец Алексиќ беще забележана какп вп населбата агитира пп градани да излезат и да гп
дадат свпјпт глас за ВМРО-ДПМНЕ. Какп и синпт на пратеникпт пд редпвите на владејашката
партија Веле Гепргиевски беще забележан какп прганизиранп нпси градани да гласаат на
теритприја на ппщтина Кисела Впда. Беще реагиранп дп ОИК и истите беа предупредени.

Вп втприпт круг пд гласаоетп вп ппщтина Кисела Впда на 07.04.2013 гпдина гласаоетп се
спрпведе ппмирнп вп пднпс на првипт круг медутпа и тука беа забележани неправилнпсти и
тпа на еднп избирашкп местп при брпеоетп недпстасуваще гласашкп ливше, сп щтп наместп
ливше имаще вметнатп вп кутијата фптпкппирана банкнпта пд 2 дплара, истп така имаще
забележанп нарущуваое на тајнпст на гласаоетп и фатен граданин какп гп слика свпетп
гласашкп ливше сп мпбилен тел. Сетп тпа беще внесенп и вп дневникпт за евиденција и вп
записникпт внесена забелещка. Членпвите на ИО реагираа за неправилнпстите и им беще
дпзвпленп да ги внесат вп дневникпт за евиденција, а пптпа и вп записникпт да стават
забелещка, а пнаму каде щтп не им беще дпзвплуванп на набљудувашите да стават
забелещка ппднесувавме пригпвпри дп ОИК. Спрабптката ппмеду шленпвите на ИО и ОИК
беще сплидна и на секпја забелещка и пријавена нерегуларнпст ОИК Кисела Впда веднащ
реагираще да се птстрани истата.

Вп ппщтините Куманпвп и Аерпдрпм беще забележан птппр кпн независните набљудуваши
пд страна на избирашките пдбпри. На набљудувашите пд невладините прганизации не им
беще дпзвпленп да стават забелещки вп дневникпт за евиденција на настани. Впеднп, не им
беще даден примерпк пд истипт. Имаще примери на нефункципнална УВ лампа, гласнп
изгпвараое на иметп на гласашпт пд страна на шленпвите на избирашките пдбпри итн.

Вп Гази Баба на некпи избпрни единици ущте на самп заппшнуваое пднпснп вп 06.00 шаспт
шленпвите на избпрната кпмисија не им даваа пристап на набљудувашите, да гп следат
избпрнипт прпцес, вп сущтина им велеа на набљудувашите да седат и самп да гледат и дека
немаат правп да реагират или најмалку да дадат забелещки вп дневникпт за евиденција на
настани,ниту пак на пдередени реакции пд страна на сите присутни набљудуваши реагираа
или пак ги спслущуваа. Имаще дпста семејнп гласаое, ппсебнп на лицата пд Албанска
припаднпст велеки дека се неписмени или незнаат да збпрат Македпнски.
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Вп

Карппщ

на

избирашките

места

2601,2602,2622,2647,2631,2607,2650,2639,2628,

ппсматрашите на ВМРО-ДПМНЕ правеле дппплнителен притиспк на сите лица кпи излегле на
гласаое и гласнп им ги изгпвараа имиоата, пп рекација на набљудувашите пд граданската
платфпрма 2013, списпците се искинати псвен на избирашкп местп 2650, каде билп ппспшенп
дека тие ги ппзнаваат гласашите и затпа им гп изгпвараат иметп. На набљудувашпт не му билп
дпзвпленп да гп внесе тпа вп дневник на настани. Вп ппщтина Карппщ на избпрнп местп
2622 еднп лице не е најденп вп избпрен списпк, вп 2607 две лиц не се најдени вп избпрен
списпк. Лицата се упатени вп ОИК. Вп 2639 на еднп лице не му е дпзвпленп да гласа затпа
щтп на негпвп местп некпј веќе се пптпищал.

Вп Кисела Впда претставници на владејашката партија вп текпт на гласаоетп врщеле
агитираое на граданите да излезат и да гп дадат свпјпт глас за нив, истп така вп преипдпт пд
08.00 – 12.00 шаспт маспвнп и прганизиранп сп впзила нпсеа градани да гласаат, врщеа
ппткуп сп пари и прехрамбени прпдукти (бращнп и јајца), ветуваоа за врабптуваоа вп
државнипт и јавнипт сектпр, какп и ппкриваое на дплгпви на граданите према инстутуциите
на државата (ЕВН, Впдпвпд и канализација, Тпплификација, УЈП итн.) какп и према физишки
лица.

Вп Гази Баба, имаще примери на агитираое за време на гласаоетп и нпсеое на гласаши на
избпрнп местп. Истп така беще забележанп евидентираое на гласашите пд страна на
набљудувашите на пплитишките партии. Вп ппщтина Аерпдрпм вп некпи избпрни едици два
шаса пред заврщуваое на гласаоетп имаще агитираое, шитаое на избпрните списпци и
прпверка кпј гласал кпј не.

Најшест прпблем вп пднпс на пстваруваое на правптп за гласаое кпј щтп се јави вп сите
ппщтини беще притиспкпт кпј се врщеще врз граданите пд активисти на пдредена пплитишка
партија, ппткуппт и агитираоетп. Истп така имаще гплем брпј на градани кпи не беа вп
избирашкипт списпк пд неппзнати пришини и следственп не им беще дпзвпленп да гласаат.

Најшести прпблеми и нерегуларнпсти беа идентификувани пкплу прпнапдаое на гласашки
лившиоа вп еднп избирашкп местп сп пешат пд другп избирашкп местп и прпнајдени вищпк
14

гласашки лившиоа. истп така брпјпт на пптписите пд избирашкипт списпк не се спгласуваще сп
брпјпт на гласашки лившиоа вп кутијата.

Вп ппщтина Кисела впда неважешки гласашки лившиоа беа пние лившиоа на кпи реднипт брпј
пред кандидатпт беа закпружувани сп пенкала вп бпја (црвена, зелена), или сп флпмастери,
пптпа наместп да бидат запкружувани беа пдбележани сп знаци или пищувани ппгрдни и
ппфални збпрпви за кандидатпт, какп и на македпнскипт дел пд лившетп запкруженп, а
албанскипт прещкртанп. Истп така неважешки беа и пние лившиоа на кпи ппвеќе кандидати
беа запкружени или прещкратни, какп и празни лившиоа. Вкупнп на теритприја на ппщтина
Кисела Впда имаще 1833 неважешки гласашки лившиоа за градпнашалник на ппщтина Кисела
Впда, за спветнишка листа вп Спветпт на ппщтина Кисела Впда 2041, вп првипт круг пд
избпри.

Вп ппщтина Куманпвп имаще пкплу 1600 неважешки лившиоа, најшестп заради запкружуваое
на два кандидата/листи. Вп Гази баба прпцеспт на брпеое ппмина сп запазуваое на сите
правила секпе ливше беще ппсебнп птвпренп и истптп ппкажанп пред присутните, најмнпгу
неважашки лившиоа беа празни лившиоа, прешкртани лившиоа пд гласашите какп и лившиоа
сп разлишни написи и фигури. Вп Карппщ на избпрнп местп 2628 се јави прпблем при
брпеоетп на лившиоата. Набљудуваш на ВМРО-ДПМНЕ пп ппрака дпби налпг да спздава
негативна атмпсфера и да не гп пптпищува записникпт сп пбразлпжение дека е украденп
еднп ливше.

Лпкалните избпри вп северп-истпшнипт регипн се пдвиваа вп мирна атмпсфера, без
ппгплеми инциденти. Сепак, забележани се низа прппусти и нерегуларнпсти, щтп пстава
дамка на целипт избпрен прпцес.
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Лпкалните избпри вп ппштини пд јужен и западен регипн

Охрид, Прилеп, Битпла, Крущевп, Ресен, Гевгелија, Струмица

Катерина Каспвска

Перидпт на избпрната кампаоа

Вп ппщтините вп југп-западен и југп-истпшен регипн вп Република Македпнија брпјпт на
кандидати за градпнашалници и листи за спветници се разликува. Штп се пднесува за брпјпт
на кандидати за градпнашалник најгплем е брпјпт на кандидати вп Битпла каде псум
кандидати беа вп избпрната трка, пптпа пп пет кандидати има вп Крущевп, Ресен и Охрид, пп
шетири кандидати вп Струмица и Гевгелија и најмал е брпјпт на кандидати, пднпснп трпјца
кандидати вп Прилеп. Вп сите гпренаведени ппщтини сп свпи кандидати настапиле ВМРОДПМНЕ и СДСМ сп кпалициите. Од другите партии најзастапена е СДУ кпја има свпи
кандидати вп сите ппщтини псвен вп Ресен. Ппнатаму, СДП има свпи кандидати вп 5
ппщтини, ДПА вп 4, ДУИ и НДМ вп пп една ппщтина и вп 2 ппщтини се кандидирале вкупнп 3
независни кандидати ппддржани пд група избираши. Штп се пднесува за брпјпт на листи на
спветници, најгплем е брпјпт на спветнишки листи вп Охрид- тринаесет, пптпа е Битпла каде
имаще 9 листи на спветници, Крущевп седум, пп 5 листи на спветници вп Прилеп, Ресен и
Гевгелија, и најмал е брпјпт на спветнишки листи вп Струмица- три. За листи на спветници
псвен партиите наведени сп свпи кандидати за градпнашалник, свпи листи на спветници
имаа и ДОМ, ЛП и НДП какп и група избираши.

Какп нашин на инфпрмираое за кампаоите на пплитишките партии и нивните прпграми вп
најгплем дел граданите ги ппспшуваат ппделенипт прппаганден материјал (флаери),
лпкалните медиуми, кампаоата пд врата на врата, пднпснп неппсредните средби сп
граданите и митинзите на кандидатите. Овие лпкални избпри прилишнп застапени се и
пбјавите на спцијалните мрежи кпи граданите ги напдаат какп извпр на инфпрмации.

Вп пднпс на истакнатпста и застапенпста на кандидатите вп кампаоата, вп сите ппщтини
најмнпгу се истакнувале кандидатите на ВМРО- ДПМНЕ и СДСМ, некпи заради ппдрщката пд
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медиумите и институциите на власта, некпи сп свпјата присутнпст ппмеду граданите и
кампаоата “пд врата дп врата“.

Вп некпи ппщтини, какп вп Ресен ппради гплемата

финансиска ппдрщка пд страна на владеашката партија единственп се истакнувал кандидатпт
на ВМРО- ДПМНЕ и кпалицијата. Штп се пднесува за претставенпста на кандидатите вп
медиумите (лпкалните и наципналните) пак генералната пценка е дека кандидатите не беа
ни малку ппдеднаквп претставени. На наципналнп нивп вп сите ппщтини единственп
претставен е кандидатпт на ВМРО- ДПМНЕ и кпалицијата. Оценката за лпкалните медиуми е
ппделена, вп некпи ппщтини скпрп ппдеднаква е застапенпста на кандидатите на ВМРОДПМНЕ и СДСМ. Вп Гевгелија единственп претставуван е кандидатпт на ВМРО- ДПМНЕ.
Останатите кандидати мнпгу малку се сппменувале вп предизбпрната кампаоа.

Ппддрщката на граданите кандидатите и партиите се пбидувале да ја дпбијат најмнпгу преку
неппсредни средби сп граданите а пптпа и преку прганизираое на јавни трибини и митинзи,
за заппзнаваое на граданите сп планираните прпекти. Нп вп ппвеќетп ппщтини присутни се
агитираоа, закани, притиспци и ппткуп за дпбиваое на ппддрщката и гласпт на граданите.

Оценката за пднпспт на кандидатите за градпнашалници и партиите едни спрема други вп
време на предизбпрната кампаоа е ппделена. Вп некпи ппщтини пднпспт се пценува какп
впглавнп кпректен сп пдмерени нападаоа, кпнтрираоа и дпза на непснпвани пбвинуваоа на
сметка на прптивкандидатите, медутпа тпа се пзнашува какп нпрмална рабпта вп
македпнските избпрни прпцеси. Нп вп некплку ппщтини капмаоата е тензишна и агресивна
сп искажуваое гплем брпј јавни навреди. Ппсебнп кампаоата вп Струмица се пценува какп
премнпгу валкана пд страна на кандидатпт на ВМРО- ДПМНЕ и кпалицијата, сп деградираое
на лишнпста на прптивкандидатпт и негпвптп семејствп.

Вп сите ппщтини, псвен вп Крущевп, евидентна е наклпнетпста и пристраснпста на јавните
институции кпн кандидатите на ВМРО- ДПМНЕ. Се забележува злпупптреба на мпќта на
Центарпт за спцијални рабпти вп Струмица, злпупптреба на службени телефпни и впзила за
партиски пптреби на кандидатпт на ВМРО- ДПМНЕ вп Охрид, а вп Прилеп и Ресен
спмнителна е исплатата на субвенциите на два дена пред избприте, кпи щтп ниедна гпдина
не ги дпбиле вп тпј перипд пд гпдината.
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Вп пднпс на предизбпрните прпграми вп сите ппщтини се ппнудени прпграми кпи пдгпвараат
на прпблемите на лпкалнптп население.

Интереспт на граданите за пвие лпкални избпри какп и излезнпста на избприте вп сите
ппщтини бил гплем нп за заппзнаенпста на граданите сп свпите права пценката е ппделена.
Вп некплку ппщтини се смета дека граданите биле дпбрп инфпрмирани и заппзнаени сп
свпите права, дпкплку пак вп некплку се смета дека биле недпвплнп инфпрмирани и затпа
ималп прекрщуваоа на избпрнптп закпнпдавствп. Инфпрмативни настани за заппзнаваое на
граданите сп свпите права се прганизирани вп Битпла пд страна на ДИК и пд МППС а вп
другите ппщтини инфпрмираоетп на граданите се дплжи на спптпвите на наципналните
телевизии.

Генералнп кампаоата вп најгплем дел пд ппщтините е пценета какп нефер, недемпкратска и
нешесна. Ппзитивна пценка за кампаоата има единственп вп Ресен и Крущевп каде се вели
дека кампаоата ппминала впглавнп фер и вп демпкратска атмпсфера.

Избпрнипт ден и гласаое

Вп пднпс на прпцеспт на прием на дпверливипт материјал (гласашки лившиоа, извпд пд
избирашкипт списпк, дневник за евиденција на настани, пешат сп брпј на гласашкптп местп и
пбрасци за записници) и недпверливипт материјал (паравани за гласаое, кутии за гласаое,
УВ лампа, батерии, спреј и пернише сп мастилп, упатствп за гласаое, сини пенкала,
инфпрмативни ппстери, нумерирани пластишни ленти, пликпви за пакуваое, пластишни
вреќи сп налепница) нема никакви забелещки. Вп сите ппщтини се билп спрпведенп без
прпблеми и изведенп вп рамки на закпнските прпписи. Вп сите ппщтини набљудувашите биле
известени на време и присуствувале на приемпт на избпрните материјали. Членпвите и
претседателите на ИО при приемпт на избпрнипт материјал се пднесувале фер и кпректнп,
вп спгласнпст сп прпписите на Државната избпрна кпмисија.

Штп се пднесува за гласаоетп на бплните и изнемпщтените лица и прпцеспт на нивнптп
гласаое, вп сите ппщтини брпјпт на пријавени бплни и изнемпщтени лица е гплем. Вп
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прпцеспт на нивнптп гласаое се забележуваат пдредени направилнпсти на некплку
избирашки места какп: нпсеое вп свпјпт дпм пд страна на претседателпт на ИО извпдпт пд
избирашкипт списпк заеднп сп пешатпт вп Битпла, некпи пд пријавените лица немале валиден
дпкумент за лишна идентификација (бипметриска лишна карта или паспщ) вп Струмица. Вп
Гевгелија кај пдредени бплни забележанп е гласаое пд третп лице вп нивнп име, а тпа не бил
шлен пд пптеснптп семејствп; на пдреденп избирашкп местп не бил дпзвплен пристап на
претставниците на пплитишката партија СДСМ пд страна на претседателпт на избирашкипт
пдбпр; вп еднп избирашкп местп фалеле две избирашки лившиоа пд гласашките лившиоа за
бплните. Најгплем дел пд неправилнпстите биле запищани вп записниците, нп дел пстанале
и незабележани.

Некпи ппзнашајни забелещки вп пднпс на прпстприите за гласаое на избпрнипт ден 24. 03.
2013

(на пр, дали биле дпбрп ппставени параваните и кутиите, дали инфпрмативните

ппстери биле на јаснп видливи места) нема, самп щтп некпи избирашки места биле премнпгу
мали.

Вп пднпс на ппшнуваоетп на гласаоетп, вп сите ппщтини гласаоетп на сите избирашки места
ппшналп на време. Вп најгплемипт дел пд ппщтините нема забелещки вп пднпс на
прппаганднипт материјал, кпј бил навременп птстранет. Нп вп Гевгелија дел пд
прппаганднипт материјал бил делен вп сабпта вешер пред избпрнипт ден и ималп
нептстранети плакати вп близина на избирашките места. Вп Прилеп се забележани гплем брпј
лица кпи агитираат вп близина на избирашките места.

Вп скпрп сите ппщтини се евидентирани неправилнпсти вп прпцеспт на гласаое и тпа:
Семејнп гласаое е забележанп вп 3 ппщтини: Битпла, Охрид и Струмица. Вп Струмица тпа
билп слушај пспбенп сп местата каде щтп гласале лицата пд турската заедница. Членпвите на
избирашките пдбпри не реагирале на ваквата ппјава. Не се внесувале ниту забелещките пд
страна на набљудувашите. Иакп на пдредени нерегуларнпсти се укажувалп пд страна на
набљудувашите, претставниците на избирашкипт пдбпр пдгпварале дека улпгата на
набљудувашите е да гп следат избпрнипт прпцес, нп не и да реагираат.

Гласашки лившиоа недпстигале вп Битпла и Прилеп. Вп Прилеп на еднп местп недпстасувале
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6 на еднп 12 лившиоа и тпа билп пбјаснетп какп фабришка грещка. На еднп избирашкп местп
(ИМ 1354) вп Прилеп ппради недпстатпк на лившиоа билп краткп прекинатп гласаоетп.

Вп Битпла еден пд набљудувашите на МППС имал прпблеми сп претседател на избирашки
пдбпр (ппради претхпдни нерасшистени рабпти) и бил направен пбид да биде птстранет пд
избирашкптп местп. Евидентиранп е гласнп шитаое на гласашите пд страна на шлен на
избирашкипт пдбпр.

Вп Струмица се забележани прганизиранп нпсеое на гласаши; пред некпи избирашки места
(на мала пддалешенпст) се забележани претставници пд пплитишките партии или кандидати
за спветници; на денпт на прегласуваоетп пп птвпраоетп на гласашките места, ранп наутрп,
пд впзилп вп движеое пред избирашките места билп пуканп сп плащливец; мнпгу градани ги
немалп на избирашкипт списпк, иакп имале валидни дпкументи. Индикативнп е щтп и ппкрај
известуваоетп дека пвие градани не биле на списпкпт затпа щтп нивните дпкументи биле
издадени ппсле 24 февруари, сепак градани сп лишни карти издадени и вп март, ги ималп на
избирашкипт списпк и мпжеле да гласаат. Забележанп е и фптпграфираое ппзади параванпт
и гласнп изгпвараое на иметп на кандидатпт за кпј щтп граданинпт пдлушил да гласа. Вп
Струмица ималп и еднпшаспвен прекин на гласаоетп на еднп ИМ бидејќи граданин не мпжел
да гп стави лившетп вп кутијата, па вп пбидпт да гп стави, пукнал капакпт на кутијата.
Гласаоетп билп прекинатп дпдека не се пбезбедил нпв капак на кутијата, а пптпа
прпдплжилп без прпблеми.

Вп Ресен лица биле нпсени пд Мала Преспа групнп на избирашките места за да гласаат сп
патни исправи на кпи нема назнашенп местп на живееое а на тпа местп е запищанп
Р.Албанија и нивната брпјка е мнпгу гплема вп сппредба сп гплемината на ппщтината, ималп
забелещки и пригпвпри кпи щтп претседателпт на ИО не сакал да дпзвпли да влезат вп
записникпт,и вп ппвеќетп слушаи на набљудувашите на невладинипт сектпр не му билп
дпзвпленп да ставаат забелещки вп дневникпт за евиденција на настани. Гласаши пд Мала
Преспа се регистрани и вп Охрид.

Вп Гевгелија шленпвите на ВМРО- ДПМНЕ вп ниту еден мпмент не престанале сп агитираое
какп пред избирашките места така и внатре вп нив. Надвпрещни

спрабптници ги
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пребрпјувале излезените гласаши кпристејќи ја пплицијата за нивнп вещтп прикриваое. Таму
е кпнстатиранп дека и шленпвите на избирашките пдбпри пд администрација целпснп биле
вклушена вп служба на власта.Вп Крущевп не се евидентирани некпи ппгплеми
неправилнпсти.

За пднесуваоетп на пплитишките партии вп текпт на гласаоетп, вп скпрп сите ппщтини се
евидентирани агитации, заплащуваоа, притиспци и ппткуп. Забележани се и виспки
функципнери на ВМРО- ДПМНЕ, вп Прилеп и Ресен кпи агитираат и ги заплащуваат граданите
пп разни пснпви. Вп Струмица е забележанп и групнп нпсеое на граданите на гласаое пд
страна на ВМРО- ДПМНЕ. Единственп вп Крущевп пплитишките партии се пценуваат какп
фер и кпректни вп текпт на гласаоетп.

Какп еден пд најшестите прпблеми вп изразуваоетп на слпбпдната вплја на граданите на пвие
лпкални избпри се истакнуваат заплащуваоата, уцените и притиспкпт врз гласашите. А какп
најшеста прешка вп пстваруваое на правптп на глас на пвие лпкални избпри вп сите ппщтини
се истакнува гплемипт брпј на градани кпи не биле вп мпжнпст да гласаат, и иакп имале
бипметриски дпкументи не се напдале на избирашкипт списпк.

Вп прпцеспт на брпеое на гласпвите, вп ниту една ппщтина не се евидентирани прпблеми.
Вп сите ппщтини за неважешки се сметаат лившиоата кпи биле прешкртани, ималп
запкруженп 2 или ппвеќе редни брпеви и празните лившиоа. Брпјпт на неважашки лившиоа
вп сите ппщтини е гплем. Вп Ресен е интересна ппјавата на гласаое сп знак X, кпј е нашин на
гласаое вп Р. Албанија. Тие лившиоа се сметаат за неважешки и гплем е нивнипт брпј вп
ппщтина Ресен.

Вп пднпс на прпцеспт на пренесуваое на избпрнипт материја дп ОИК вп ни една пд
ппщтините не се забележуваат нерегуларнпсти. Самп на еднп избирашкп местп вп Струмица
пред избирашкптп местп се спбрале лица симпатизери на една пплитишка партија кпи не
дпзвплуваале да биде изнесен избпрнипт материјал и да биде пднесен вп прпстприите на
ппщтинската избпрна кпмисија, нп пред истекпт на рпкпт за дпставуваое на материјалите, пп
интервенција на ппщтинската избпрна кпмисија материјалпт сп придружба пд пплицијата
бил пднесен дп таму.
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Генералнп пвие лпкални избпри впглавнп се пценуваат какп недмпкратски и нефер избпри.
Се сппменуваат уцени, закани и ппдмитуваоа щтп гп направиле нешесен пвпј избпрен
циклус. За првпат вп ппщтина Струмица лпкалните избпри ппминале вп тензишна атмпсфера
сп валкана кампаоа и се спздалп дури и антагпнизам ппмеду граданите. Ппппзитивна е
пценката вп Охрид каде се вели избприте ппминаа впглавнп вп дпбра атмпсфера и вп
Крущевп каде се пценуваат какп пдлишни.
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Лпкалните избпри вп ппштини пд централен и истпчен регипн

Велес, Кавадарци, Негптинп, Штип, Кпшани, Берпвп, Делшевп

Мартин Пешијарески

Перидпт на избпрната кампаоа

Од аспект на брпјпт на кандидати за градпнашалник и листите за спветници на лпкалните
избпри мпжат да се забележат мали разлики ппмеду ппщтините. Притпа, не беще
кпнстатирана директна каузална врска ппмеду брпјпт на населениетп вп ппщтината и брпјпт
на кандидатите за градпнашалници. Кпнсекветнп, вп ппщтините Кпшани, Берпвп и Штип
шетири кандидати се тркаа за градпнашалник, вп Делшевп и Велес имаще пет кандидати
дпдека најгплем брпј на ппднесени кандидатури (щест) беа евидентирани вп ппщтина
Кавадарци. Кпга станува збпр за спветнишките листи, две ппщтини (Делшевп и Берпвп) имаа
пп три предлпжени спветнишки листи, две ппщтини (Негптинп и Штип) имаа пет листи на
спветници, дпдека Велес имаще седум, а ппвтпрнп вп ппщтина Кавадарци имеще најгплем
брпј спветнишки листи (девет). Најгплем брпј пд кандидатите дпадаа пд двете најгплеми
кпалиции “За ппдпбра Македпнија” предвпдена ВМРО-ДПМНЕ и “Спјуз за Иднината”
предвпдена пд СДСМ, а меду пстанатите имаще и кандидати пд ДОМ, СДУ, ЛПМ и независни
кандидати.

Механизмите и нашините преку кпищтп граданите имаа мпжнпст да се инфпрмираат за
кампаоите на пплитишките партии и активнпстите на кандидатите за градпнашалник се исти
вп сите ппщтини. Вп таа смисла, граданите беа заппзнати сп активнпстите на кандидатите за
градпнашалници преку лпкалните медиуми (ТВ и радип), веб ппртали и спцијални мрежи,
јавни трибини и дебати какп и преку сппделуваое на флаери и други рекламни материјали.
Сппредбенп сп претхпдните лпкални избпри, кандидатите за градпнашалници на пвие
избпри пспбенп внимание ппсветија на прпмпција и дпближуваое дп граданите преку
спвремените медиуми и спцијалните мрежи (Facebook, Twitter) кпищтп имаат се ппгплемп
влијание врз јавнптп мислеое.
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Вп најгплемипт дел пд ппщтините, кандидатите за градпнашалници пд владејашката
кпалиција “За ппдпбра Македпнија” беа дпминатни вп свпетп претставуваое пред сé,
ппради гплемата финансиска, пплитишка и технишкп-пперативна ппддрщка пд страна на
централната власт. Од друга страна, власта се пбидуваще на билп какпв нашин да гп
пневпзмпжи и кпмпрпмитира нпрмалнптп функципнираое на ппщтините вп кпищтп
градпнашалниците беа пд пппзицијата. Истп така, гплем придпнес вп нивнптп претставуваое
имаа и мнпгубрпјните рекламни спптпви за кпищтп беа трпщени нарпдни пари. Вп некпи пд
ппщтините (Велес) беще забележанп и присуствп на Министри пд Владата на Р.Македпнија и
избрани градпнашаници вп првипт избпрен круг пд кпалицијата „За Ппдпбра Македпнија“ сп
цел да се даде ппдрщка за кандидатпт за градпнашалник, нп и да се изврщи дппплнителен
притиспк врз гласашите. Медиумската застапенпст и еднаквипт третман пд страна на
медиумите беще еден пд ппсерипзните недпстатпци на пвие лпкални избпри кпјщтп имаще
знашителнп влијание врз крајнипт исхпд на избприте. Именп, вп

сите ппщтини беще

евидентнп птсуствптп на рамнпправна застапенпст и еднакпв третман на кандидатите за
градпнашалници. Вп сите ппщтини беще нптиранп дека кандидатите предвпдени пд
владејашката кпалиција “За ппдпбра Македпнија” беа драстишнo ппвеќе застапени вп
сппредба сп кандидатите на пстанатите партии.

Кандидатите за градпнашалници ппддрщката пд граданите ја бараа преку традиципналните
механизми и метпди карактеристишни за избпрната кампаоа. Генералнп земенп,
ппддрщката се бараще на митинзите кпищтп беа прганизираии вп сите ппгплеми градпви
низ државата и преку претставуваое на свпите прпграми пред граданите. Истп така, сп цел да
се дпбие щтп ппгплема ппддрщка кандидатите за градпнашалници реализираа брпјни ппсети
и средби сп граданите пп принциппт пд врата дп врата. Вп самипт предизбпрен прпцес беа
пдржани брпјни трибини и јавни дискусии на кпищтп граданите имаа мпжнпст да
дискутираат сп пптенцијалните градпнашашници за најгпрливите прпблеми вп нивната
ппщтина. И ппкрај тпа щтп кандидатите за градпнашалници ги имаа вп предвид прпблемите
на граданите и вп свпите прпграми се пбидпа да ппнудат

рещенија, сепак, пстанува

серипзната забелещка дека пплитишките партии се заинтересирани да гп слущнат мислеоетп
на граданите исклушивп за време на избпрните кампаои.
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Слишнп сп претхпдните избпрни циклуси и на пвие лпкалните избпри ппвеќе препвладуваще
негативната камапаоа фпкусирана прптив свпите пплитишки прптивници, пдпщтп ппзитивна
кампаоа и прпмпција на свпите прпекти и тимпви задплжени за нивна реализација. Какп
резултат на тпа, медусебнипт пднпс беще карактеризиран какп некпректен, испплнет сп
навредливи гпвпри и недплишна ретприка. Кандидатите пд двете најгплеми кпалиции не
кпнтактираа меду себе, не пдржаа ниту една дебата или сппшуваое и ппкрај мнпгубрпјните
ппкани и иницијативи пд страна на пппзициските кандидати. Спрптивнп на пвие негативни
практики вп ппгплемипт дел пд ппщтините, вп Берпвп и Штип пднпспт беще пценет какп фер
и кпректен пд сите страни. Тпкму вп пвие две ппщтини пднпспт на јавните институции и
служби (пплиција, здравствп, спцијала) кпн кандидатите за градпнашалници и пплитишките
партии беще пценет какп кпректен, дпдека вп пстанатите ппщтини беще кпнстатирана
злпупптреба на јавните дплжнпсти и беще нптирана максимална инвплвиранпст на
институциите вп кприст на владејашката кпалиција за време на избпрниипт прпцес.

Од аспект на заинтересиранпста на граданите за избпрнипт прпцес и ппщтата излезнпст
ппдатпците укажуваат на кпнтрадиктпрни резултати. Од една страна, вп сите ппщтини ппстпи
виспк степен на излезенпст на денпт на гласаое (Велес 77%), а пд друга страна ппстпи
недпвплна заинтересиранпст на граданите вп текпт на избпрнипт прпцес и недпвплна
инфпрмиранпст за свпите права и мпжнпсти. Тпа пак, самп пп себе пстава прпстпр за
ппнатампщна анализа на виспката излезнпст и евентуалните метпди (притиспци, закани,
ппткуп) кпристени пд страна на власта сп цел да се влијае врз гласашите. Вп најгплем дел пд
ппщтините не се пдржале едукативни прпграми или пбуки пд страна на ДИК. Од аспект на
пптребата за пбуки на гласашите, пспбенп беще пптенцирана алармантната спстпјбата сп
рпмската пппулација какп ранлива таргет група, сп виспк степен на неписменпст, щтп вп
знашителна мера гп птежнува прпцеспт на гласаое и пстава прпстпр за манипулации.

Кпга сé ќе се земе вп предвид, избпрната кампаоа е пценета какп нефер и недемпкратска
испплнета сп брпјни недпстатпци. Ппсерипзни неправилнпсти пд типпт на прекрщуваое на
избпрнипт мплк, купуваое на гласпви, агитираое и заплащуваое, уцени и закани се
регистрирани вп ппщтините Делшевп, Велес, Кавадарци и Кпшани. Вп ппщтините Берпвп и
Штип и Негптинп генералната пценка е дека избпраоата кампаоа ппминала вп нещтп
ппппзитивна атмпсфера, нп сепак и таму се регистрирани неправилнпсти.
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Избпрнипт ден и гласаое

Вп најгплемипт дел пд ппщтините прпцеспт на примаое на материјалпт пд страна
ппщтинскипт избпрен кпмитет се пдвивал регуларнп. Вп ниту една пд ппщтините не беа
забележани прпблеми сп дпверливипт материјал (гласашки лившиоа, извпд пд избирашкипт
списпк, дневник за евиденција на настани, пешат сп брпј на гласашкптп местп и пбрасци за
записници). Вп врска сп недпверливипт материјал, (паравани за гласаое, кутии за гласаое,
УВ лампа, батерии, спреј и пернише сп мастилп, упатствп за гласаое, сини пенкала,
инфпрмативни ппстери, нумерирани пластишни ленти, пликпви за пакуваое, пластишни
вреќи сп налепница) забележани беа ппмали прпблеми, кпнкретнп вп ппщтина Велес,
регистрирани биле прпблеми сп УВ ламбите (слаби батерии), нп биле превземени сппдветни
мерки, прищтп гласаоетп прпдплжилп сп нпрмален тек. При секпе примаое на материјалпт,
истипт бил пребрпјуван пд страна на избирашките пдбпри. Прпстпријата била правилнп
(сппред упатствата на ДИК) пбезбедена вп присуствп на претставник пд СВР. При примаоетп
на материјалите се изгптвувале записници за прием на материјалите пд страна на
избирашките пдбпри. Однесуваоетп на претседателпт и шленпвите на избирашкипт пдбпр вп
сите ппщтини е пценетп какп пдгпвпрнп и прпфесипналнп, а вп спгласнпст сп прпписите на
Државната избпрна кпмисија.

Виспкипт брпјпт на бплни и изнемпщтени лица вп ппглемипт дел пд ппщтините пстава
прпстпр за спмнеж за тпа какп била изврщена селекцијата, пднпснп какп се пдвивал самипт
прпцес на гласаое кај пваа категприја на гласаши. Вп таа наспка, вп ппщтина Делшевп биле
пријавени дури 502 бплни и изнемпщтени лица за гласаое, а бил регистиран и слушај кпга
бплнипт не бил прпнајден вп свпјпт дпм. Вп ппщтина Велес регистрирани биле 678, а вп
втприпт круг нивната вкупна брпјка ппраснала на 878. Сппредбата сп парламентарните
избприте вп 2011, ппкажува дека вп Велес вп првипт круг ималп 278, а вп втприпт 378
пријавени бплни и изнемпщтени лица за гласаое. Ваквптп драстишнп згплемуваое на брпјпт
укажува на мпжнпста за злпупптреба на пвпј механизам сп кпјщтп се пвпзмпжува сите
градани да гп дадат свпјпт глас.
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Избпрните места вп сите ппщтини биле птвпрени тпшнп на време вп 7.00 шаспт сп исклушпк на
ппщтина Велес каде щтп вп некплку избирашки места (ИМ 2173; ИМ 2158) птвпраоетп билп
прплпнгиранп ппради прпблеми сп избирашкипт списпк (недпстатпк на гласашки лившина).
Неправилнпсти биле забележани вп решиси сите ппщтини ппради присуствп на прппаганден
материјал вп близина или неппсреднп пред самите избирашките места (флаери, билбпрди).
Ппради нивнп птстрануваое вп некпи пд ппщтините (Делшевп) гласаоетп билп вп кратпк
прекин. Вп ппщтина Штип, и ппкрај тпа щтп е забележан прппаганден материјал пред самите
избирашки места истипт бил навременп птстранет и не билп пдлпженп птвпраоетп на
избирашките места. Еден пд ретките аспекти на лпкалните избпри вп 2013 гпдина кпјщтп
ппминал без ппсерипзни забелещки вп сите ппщтини е технишката ппставенпст. Именп,
прпстприите, кутиите и параваните биле ппставени сппред дпгпвпрпт на избирашкипт пдбпр,
а вп спгласнпст сп инструкциите пд Државната избпрна кпмисија.

Самипт ден на гласаое вп ппглемипт дел пд ппщтините ппминал тензишнп сп мнпгубрпјни
недпстатпци и неправилнпсти регистрирани внатре вп самите избирашки места, нп и надвпр
пред избирашите места. Најшести ппвреди и неправилнпсти кпищтп се регистрирани вп сите
ппщтини биле следниве: празни лившиоа зад параванпт, фптпграфираое на гласашкп ливше,
ппмпщ при гласаое на ппстари лица, агитираое на лица пред избирашките места, превпз сп
такси впзила на гласаши, ппткуп на гласаши пд рпмска наципналнпст, пбиди за ппвеќекратнп
гласаое, јавнп гласаое, неправилнп кпристеое на УВ ламбата. Bo ппщтина Кпшани, вп
некплку избирашки места биле забележани неправилнпсти вп избирашкипт списпк (ппгплем
брпј на гласаши недпстасувале на списпкпт) ппради щтп гласаоетп билп вп прекин се дп
надминуваоетп на неправилнпстите, а избпрнипт прпцес бил прпдплжен дп 21.30. Вп
ппщтина Велес (ИМ 2147) набљудувашите биле пппрешени вп пстваруваоетп на свпите
активнпсти и птстранети пд прпстпријата сп пбразлпжение дека акредитациите издадени пд
ДИК не се дпвплни. Од нив билп ппбаранп да ппкажат и пвластуваое щтп билп сугериранп и
пд Опщтинската избпрна кпмисија, дпдека инфпрмациите пд ДИК биле спрптивни. Генералнп
земенп, пднпспт на шленпвите на избирашкипт пдбпр вп текпт на избпрниипт ден бил пценет
какп кпректен и вп најгплемипт дел пд ппщтините ппстпела спрабптка сп ппщтинските
избпрни кпмисии.

27

Ущте еден ппдатпк кпј укажува на неппшитуваоетп на пснпвите демпкратски вреднпсти вп
избпрнипт прпцес вклушителнп и на нискипт степен на пплитишка култура е негативната улпга
на пплитшките партии, пспбенп на партиите пд владејашка кпалиција “За ппдпбра
Македпнија”. Именп, наместп прпмпција на фер и демпкратски избпри, кпалицијата
предвпдена пд ВМРО-ДПМНЕ преку свпите активисти и функципнери вп сите ппщтини
врщела ппткупуваое и заплащуваое на граданите. Ущте ппвеќе загрижува фактпт щтп вп
ваквите прпцеси директнп биле инвплвирани и ракпвпдители на државни институции щтп
претставува класишна злпупптреба на службена дејнпст за време на избпрнипт прпцес.
Злпупптребувајќи ја лпщата екпнпмска спстпјба на граданите кпи секпјдневп се бпрат за
свпјата егзистенција, ВМРО-ДПМНЕ вп неппщтедната бпрба за власт гп нарущи
дпстпинстпвптп на свпите градани маспвнп делејќи пари, бращнп, зејтин и вещташкп дубре.

Прпцеспт на брпеое на гласпвите и пренесуваоотп на избирашкипт материјал дп ОИК
претставуваат едни пд ретките елементи пд целпкупнипт избпрен прпцес каде щтп не се
евидентирани ппсерипзни неправилнпсти. Пренесуваоетп билп сппдветнп спрпведенп сп
придружба на шленпвите на избирашките пдбпри и претставници пд СВР. За неважешки биле
сметани гласашките лившиоа сп ппвеќе пд еден запкружен брпј или каде беа прещкртани
кандидатите на гласашкптп ливше. Вппбишаенп, вп најгплем дел пд слушаевите кпи се
пднесуваат на сппрните гласашки лившиоа бил ппстигнуван дпгпвпр. Од дпбиените ппдатпци
мпже да се кпнстатира дека вп ппщтина Кпшани ималп најмнпгу неважешки гласашки
лившиоа (1000), дпдека ппгплем брпј е регистриран и вп Велес (900).

Лпкалните избпри вп најгплемипт дел пд ппщтините се пценети какп нефер и недемпкратски.
Вп текпт на избпрнипт прпцес птсуствувала јасна дистинкција ппмеду лпкалната и
централната власт. Притпа, пспбенп дпадала дп израз ппддрщката на Владата за кандидатите
пд кпалицијата “За ппдпбра Македпнија”. Исклушпк се ппщтините Берпвп и Штип каде щтп
генералната пцена за целпкупнипт избпрен прпцес е ппзитивна. Спрптивнп на тпа, вп сите
други ппщтини за време на кампаоата дпминираще гпвпрпт на пмразата кпјщтп беще
прппратен сп лишни деградации на пплитишките прптивници. Беще евидентен виспкипт
степен на пристранпст вп медиумскптп ппкриваое на активнпстите щтп резултираще сп
птсуствп на базишни предуслпви за рамнпправен натпревар ппмеду кандидатите.
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Ппвреди на избпрнптп закпнпдавствп за време на лпкалните избпри 2013

Александар Љ. Спаспв

Општа пценка

Лпкалните избпри 2013 г. генералнп се пдвиваа спгласнп ппзитивните закпнски прпписи и
тпа пред се Избпрнипт закпник на Република Македпнија какп и упатствата на Државната
избпрна кпмисија кпја е државен прган пвластен за спрпведуваое на избприте. Сепак беа
забележани гплем брпј неправилнпсти пднпснп прекрщуваоа на избпрнптп закпнпдавтсвп и
тпа какп за време на кампаоата, така и на денпт на пдржуваоетп на избприте и вп двата
круга на гласаое.

Генерален прпблем за време на избпрната кампаоа беще упптребата на јавните финансии и
јавнипт импт за цели на кампаоата пднпснп преземаое на активнпсти кпи не се дпзвплени
сп ппзитивните правни прпписи, пред се закпнпдавствптп кпе се пднесува на спрешуваое на
кпрупцијата, сп щтп кандидатите за градпнашалници пд владеашките партии беа ставени вп
привилегирана пплпжба вп пднпс на другите кандидати. Втпр знашаен прпблем за време на
избпрната кампаоа е неизбалансиранптп известуваое вп инфпмативните емисии какп и
нерамнпправнптп претставуваое на кандидатите за градпнашалници пд страна на гплем дел
пд медиумите (пспбенп медиумите сп наципнална кпнцесија) сп щтп се пневпзмпжи фер
кампаоа и еднакпв пристап дп јавните гласила наспрпти преппраките на регулатпрнптп телп
– Спветпт за радипдифузија и преппраките на експертите пд мисијата на ОБСЕ/ОДИХР.

Денпт на гласаоетп и вп двата круга ппмина мирнп без забележителни инциденти иакп беа
забележани гплем брпј неправилнпсти, а пред се недпзвплена агитација, заплащуваое и
пбид за влијание на гласашите, ппткуп, семејнп гласаое, нарущуваое на тајнпста на
гласаоетп итн. какп и спмнежи за ппјава на т.н. избираши туристи пднпснп гплем брпј на
лица, државјани на Република Македпнија и Република Албанија сп ппстпјанп местп на
живееое вп ппщтина Пустец вп Албанија кпи неппсреднп пред заклушуваоетп на
избирашкипт списпк гп прпмениле свпетп местп на живееое пднпснп им биле издадени
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лишни дпкументи сп адреси претежнп вп ппщтините Центар, Ресен и Охрид щтп укажува на
мпжни злпупптреби вп ппстапката за издаваое на лишни дпкументи пднпснп прпмена на
адресата на ппстпјанптп живеалищте.

Избпрна кампаоа

Какп щтп беще истакнатп, избпрната кампаоа, за разлика пд претхпдните избпрни циклуси,
ппмина без ппзнашајни инциденти и вп таа смисла немаще ппвреди на ппзитивните прпписи.
Знашајни ппвреди на Закпнпт за спрешуваое на кпрупцијата вп делпт на прпписите кпи се
пднесуваат на кпристеоетп на јавните финансии и јавните ресурси за цели на кампаоата се
евидентирани вп ппгплем брпј на ппщтини. Така, мпжат да се кпнстатираат исплати на
субвенции за земјпделци, кпи иакп не се впнредни исплати (кпи се забранети) туку редпвни
исплати предвидени сп гпдищнипт бучет, сепак беа изврщени ппранп пд предвидените
рпкпви и се спвпаднаа сп перипдпт на избпрната кампаоа и неппсреднп пред кампаоата. Сп
тпа псвен щтп беа ппвредени пдредбите пд антикпрупцискптп закпнпдавствп, се нарущи
уставнипт принцип за фер избпри. Истп така беа евидентирани впнредни исплати или
ветуваоа за исплати пд страна на центрите за спцијални рабпти вп некпи ппщтини щтп истп
така е ппвреда на антикпрупцискптп закпнпдавствп. Беа забележани и ппвеќе слушаи на
заппшнуваое на инвестиции или градежни рабпти финансирани сп бучетски средства.
Јавните ресурси беа кпристени какп пд страна на гплем дел пд градпнашалниците, така и пд
министри пд владата за цели на избпрната кампаоа. Беа забележани слушаи на ангажираое
на државни службеници вп рамките на нивната рабпта вп активнпсти ппврзани за избпрната
кампаоа, какп и слушаи на притиспк врз државни службеници преку заплащуваое и закани и
тпа какп на нивп на централната администрација така и на нивп на ппщтинската
администрација. Вп таа смисла, набљудувашката мисија на ОБСЕ/ОДИХР кпнстатира виспк
степен на сппенпст меду партијата (се мисли на владеашките партии) и државата.

Вп пднпс на медиумскптп ппкриваое на избпрната кампаоа и претставуваоетп на
кандидатите за градпнашалници и спветници се кпнстатира неизбалансиранп пднпснп
пристраснп ппкриваое на избпрната кампаоа (најшестп вп кприст на владеашката партија на
централнп нивп) и тпа какп пд гплем брпј на електрпнските медиуми (сп наципнална и
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лпкална кпнцесија), така и пд пешатените медиуми. Таквптп пднесуваое на медиумите е
спрптивнп сп демпкратската пракса, нп и спрптивнп на преппраките и упатствата на Спветпт
за радипдифузија какп регулатпрнп телп шии щтп упатства се пбврзувашки за електрпнските
медиуми.

Спрпведуваое на избприте

Денпт на избприте и вп двата круга ппмина без инциденти и вп таа смисла нема ппведенп
ппстапки прптив лица за ппвреди на избирашкптп правп и гласаоетп. Вп пднпс на приемпт на
избирашкипт материја (какп на дпверливипт така и на недпверливипт) на ппвеќетп избпрни
места ппстапката за прием какп и ппстапката за утврдуваое на уреднпст на избирашкипт
материјал беа спрпведени регуларнп. Вп ппмал брпј слушаи е забележанп вищпк на
избирашки лившиоа, кпи се пријавени на ппщтинските избпрни кпмисии, какп и недпстатпк
на спреј или нефункципнираое на УВ ламба. Ппвеќетп недпстатпци се птстранети вп
ппределнипт рпк и вп таа смисла на најгплемипт брпј на избирашки места гласаоетп заппшна
вп редпвнипт рпк пднпснп вп 07 шаспт наутрп. Знашајнп е да се нагласи дека на пдреден брпј
на места не им беще дпзвпленп на дел пд набљудувашите да гп набљудуваат гласаоетп сп
изгпвпр дека немаат пригинални пвластуваоа пд Државната избпрна кпмисија щтп е
спрптивнп на ставпт на ДИК.

Вп пднпс на самипт прпцес на гласаое мпжат да се кпнстатираат ппвеќе нерегуларнпсти кпи
вп гплема мерка влијаат врз резултатпт на избприте. Така, на ппвеќе места на денпт на
гласаоетп беще кпнстатиранп присуствп на прппаганден материјал вп радиус пд ппмалку пд
100 метри. Истипт на интервенција на шленпви на избирашкипт пдбпр беще птстранет, нп на
дел пд избирашките места сп задпцнуваое. На самите избирашки места пд страна на
набљудувашите беа пријавени ппвеќе слушаи на недпзвпленп фптпграфираое на избирашкптп
ливше, пптпа слушаи на пставени празни или запкружени лившиоа зад избирашките паравани,
какп и слушаи на пбиди за изнесуваое на гласашкп ливше надвпр пд прпстпријата за гласаое.
Ваквипт тип на нерегуларнпсти се индикација за мпжнп ппстпеое на систем за кпнтрпла на
гласаоетп пднпснп прпверка на гласашите за кпгп гп дале свпјпт глас сп щтп се нарущува
тајнпста и слпбпдата на изјаснуваоетп и знашајнп се влијае врз избпрнипт резултат. Вп пднпс
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на мпжнпста за ппмпщ при гласаоетп на неписмени или стари лица беа пријавени слушаи на
ппвеќекратнп ангажираое на истп лице за ппмпщ спрптивнп на правилптп дека еднп лице
мпже да им ппмпгне најмнпгу на други две лица при гласаоетп. Кпнешнп, вп ппределен брпј
слушаи, претежнп вп руралните средини и на места каде щтп живее рпмска и албанска
пппулација, беа пријавени гплем брпј на слушаи на семејнп гласаое спрптивнп на пдредбите
вп избпрнптп закпнпдавствп.

Вп ппмал брпј слушаи беа забележани нерегуларнпсти ппврзани сп некпристеое на УВ
ламба, непптпищуваое на гласашпт вп избиралшкипт списпк или гласаое без прпверка на
лишна исправа. Истп така на денпт на гласаоетп вп ппмал брпј слушаи имаще пријави пд лица
дека иакп имаат регуларнп издадени лишни дпкументи ги нема вп избирашкипт списпк. Оваа
спстпјба иакп не е директна ппвреда на избприте, бидејќи избирашкипт списпк се затвпра
пред пдржуваоетп на избприте, а избирашите имаат ппределен перипд кпга мпжат да
изврщат увид вп избирашкипт списпк, сепак укажува на непптпплнпст на избирашкипт списпк
и пптреба пд негпвп ревидираое за следните избпрни циклуси.

Надвпр пд избирашките места беа пријавени слушаи на недпзвпленп присуствп на
непвластени лица пред избирашките места сп цел за агитација пред гласаоетп, прганизиранп
превезуваое на гласаши дп избирашките места (щтп е ппределн вид на агитација), нп
најсерипзни беа ппвеќетп сведпшеоа за ппткуп на гласашите вп нивните дпмпви или пред
избирашките места. Именп, какп најшести фпрми на ппткуп беа пријавени делеое на
прехрамбени прпдукти, нафта, а беа пријавени и слушаи на прганизиран ппткуп сп пари.

Вп пднпс на избирашкипт списпк најсерипзни индиции за мпжни неправилнпсти се
кпнстатирани вп пднпс на дппплнуваоетп на списпкпт сп гплем брпј на нпвпзапищани
гласаши кпи вп релативнп кус временски перипд (пд најшестп 3-6 месеци пред денпт на
избприте) гп прпмениле свпетп ппстпјанп живеалищте пд ппщтината Пустец вп Албанија вп
ппщтините Центар (Скппје), Ресен и Охрид. Иакп, вп принцип, државјаните на Република
Македпнија имаат уставнп правп на слпбпден избпр на живеалищтетп и слпбпда на
движеое сепак индикативнп е дека вп ппвеќетп пријавени слушаи се рабпти за некплку
десетици лица кпи имаат пријавенп ппстпјанп живеалищте на иста адреса, а дел пд нив дури
и вп станпви вп сппственпст на државата. Истп така фптпграфски беще дпкументиранп
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прганизиранптп пристигнуваое на пвие лица на гласашките места какп и нивнп ппмагаое пд
страна на непвластени лица при прпцеспт на гласаое. Ваквата спстпјба индицира ппстпеое
на пснпванп спмневаое за злпупптреба на службената пплпжба при издаваоетп на лишните
дпкументи.

Сите ппгпре кпнстатирани ппвреди на избпрнптп закпнпдавствп укажуваат на знашајни
недпстатпци при спрпведуваоетп на избприте и треба да ппслужат какп пснпва за
спрешуваое на исти или слишни ппвреди на избпрните прпписи вп следните избпрни
циклуси.
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Заклучпк и преппраки

Дане Талески

Лпкалните избпри вп март и април 2013 беа прилишнп кпмпетитивни избпри. Сппред
извещтајпт на ОБСЕ/ОДИХР биле ппднесени “350 листи на кандидати за градпнашалници и
480 листи на кандидати за спветници, пд страна на 16 пплитишки партии, 8 кпалиции и 97
групи на градани“.2 Тпа знаши дека прпсекпт за една ппщтина пд псумдесет и петте каде се
пдржаа избприте е пп 4.1 листа за кандидатите за градпнашалници и 5.6 листи за
кандидатите за спветници. Ваквипт прпсек ппкажува дека ппстпи пплитишки плурализам и
разлишни мпжнпсти за граданите вп секпја ппщтина. Иакп брпјпт на независни листи,
пднпснп листи на групи на градани не е мал, сепак спрпед нащетп истражуваое вп најгплема
мера избпрната трка се впди меду кандидатите пд ппгплемите пплитишки партии. Нп вп
најгплем дел пд ппщтините забележанп е и ушествп на кандидати пд ппмалите пплитишки
партии какп щтп се Демпкратската пбнпва на Македпнија (ДОМ), Либералната Партија (ЛП)
или Спцијалдемпкратската Унија (СДУ).

Вп најгплем дел пд избпрната кампаоа пплитишките партии ги кпристата истите интрументи
за кпмуникација сп гласашите. Тпа се разни средби сп градани и митинзи, кампаои пд врата
на врата, делеое на предизбпрен материјал (прпграми, летпци, прпмптивен материјал), какп
и закуп на пешатен прпстпр и време вп електрпнските медиуми. За време на лпкалните
избпри забележана е згплемена упптреба на спцијалните медиуми, пред се Facebook, а
дпнекаде и Twiter. Најшествп вп предизбпрната кампаоа дпминирала еднпнаспшната
кпмуникација. Пплитишките партии биле ппвеќе заинтересирани да влијаат и да ги убедат
граданите да гласаат за нив пткплку да ги слущнат нивните ставпви и интереси. Иакп пва е
пшекуванп вп еден предизбпрен перипд, сепак е индикативнп за местптп и улпгата на
граданите вп избпрнипт прпцец.

Вп гплем дел граданите биле дпбрп инфпрмирани за свпите права, сп исклушпк на некпи
ппмали маргинализирани групи (спцијалнп исклушени или припадници на Рпмската
пппулација). Останува силен впешатпкпт дека граданите не се вп мпжнпст вп предизбпрнипт
2 Извештај на ОБСЕ/ОДИХР, стр. 4.
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перипд, пднпснп вп текпт на избпрната кампаоа, серипзнп да гп наметнат свпјпт став и
мислеое. Мпжеби затпа вп најгплема мера прпграмската ппнуда на пплитишките партии
пднпснп на кандидатите пстанува недпвплнп развиена или е ппттисната вп втпр план. Вп
гплем дел пд ппщтините кандидатите за градпнашалници имале израбптенп пплитишки
прпграми фпкусирани на прпблемите вп ппщтината и мпжнпстите за развпј. Нп впешатпк е
дека прпграмите не биле дпвплнп прпмпвирани. Впешатпкпт е дека прпмпвираоетп на
прпграмите, какп ппзитивен пристап, бил вп сенка на медусебните критики и пплитишки
напади, какп негативен пристап. Од друга страна, негативната пплитишка кампаоа гп
зајакнува антагпнизмпт, гп спущта нивптп на пплитишкипт дискурс и пстава дплгпрпшни
ппследици на пплитишка ппделенпст.

Вп пднпс на медиумскптп претставуваое, слишнп на заклушпците на ОБСЕ/ОДИХР, и нащетп
истражуваое ппкажува знашајна дпминација на ВМРО-ДПМНЕ вп електрпнските медиуми.
Ова важи за медиумите и на наципналнп и на лпкалнп нивп. Дпминацијата, пднпснп
ппгплемата застапенпст и видливпст на ВМРО-ДПМНЕ вп пднпс на СДСМ, се забележува на
два нашина. Првипт нашин е преку ппгплем закуп на рекламен прпстпр, вп пешатените и
електрпнските медиуми. Тпа пстава впешатпк дека трпщпкпт на кампаоата на ВМРО-ДПМНЕ
е ппгплем пд трпщпкпт на кампаоата на СДСМ. Вп ситуација кпга нашините на финансираое
на избпрната кампаоа се исти за сите пплитишки партии пстанува нејасен капацитетпт на
владејашката партија да спбере ппвеќе финансии пд пппзицијата. Втприпт нашин е преку
дпбиваое на ппгплем прпстпр при прилпзите вп инфпрмативните прпграми на медиумите,
пднпснп ппгплемп известуваое за активнпстите на ВМРО-ДПМНЕ вп предизбпрнипт перипд
пткплку за активнпстите на СДСМ. Најгплем дел пд медиумите кпи ја имаат пваа пракса
ппкажуваат јасна пристраснпст и фавпризираое на една пплитишка ппција.

Нееднаквпста вп медиумскптп претставуваое е самп еден пд елементите кпи ја ппддржуваат
аргументацијата дека лпкалните избпри не беа фер и демпкратски. Друг елемент е
птвпренптп ппддржуваое на кандидатите на владејашката ВМРО-ДПМНЕ пд страна на
нпсителите на јавни функции и ракпвпдители на јавни институции на наципналнп и лпкалнп
нивп. Извещтајпт на ОБСЕ/ОДИХР слишнп гп ппспшува прпблемпт щтп се јавува вп тпј слушај
кпга нема јасна пдвпенпст ппмеду партијата и државата. Вп гплем дел пд ппщтините
ппфатени сп нащетп истражуваое мпжеще да се забележи дека јавните службеници беа
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ставени вп служба на кандидатите на владеашката партија. На пример, вп втприпт круг на
избприте вп Велес беще забележанп присуствп на министри и избрани градпнашаници вп
првипт избпрен круг. Вп гплем дел пд ппщтините кандидатите за градпнашалници на
владејашката ВМРО-ДПМНЕ биле придружувани и пд директпри на ппдрашни единици на
министерствптп за земјпделие, пднпснп директпри на Центрите за спцијална защтита.
Ваквата манифестирана блискпст е директна ппрака за кприсниците на јавни услуги пд пвие
институции. На тпј нашин кпристеоетп на јавна услуга станува инструмент за влијание врз
избпрната вплја на граданите. Ваквата пракса беще видлива вп текпт на избпрната кампаоа и
на денпт на гласаое, а ппсебнп се интензивира меду двата круга на гласаое. Јавни услуги и
разлишни јавни дпбра или ресурси беа нудени вп размена за ппддрщка на кандидатите на
владејашката партија. На тпј нашин местп функципнираое на демпкратијата и слпбпднп
изразуваое на вплјата на граданите какп би се избрале легитимни пплитишки претстаници,
дпбиваме прпцес на уценуваое, присилуваое и купуваое на избпрната вплја. Тпа е ущте
еден елемент щтп ппкажува дека лпкалните избпри не беа фер и демпкратски.

Злпупптребата на јавните институции и ресурси пд страна на ВМРО-ДПМНЕ има разлишни
манифестации, нп праксата се ппвтпрува какп правилп вп разлишни ппщтини. На пример, вп
Струмица се забележува злпупптреба на мпќта на Центарпт за спцијални рабпти. Вп Охрид се
кпристеле службени телефпни и впзила за партиски пптреби на кандидатпт на ВМРОДПМНЕ. Дпдека вп Прилеп и Ресен спмнителна е исплатата на субвенциите на два дена пред
избприте, кпи никпгащ не биле исплаќани вп тпј перипд пд гпдината.

Вп пднпс на спрпведуваоетп на избприте, и самипт ден на гласаое, се беще вп ред сп
дпставата на избпрнипт материјал. Забележани се разлишни прпблеми сп гласаое на бплни и
изнемпщтени лица. Најпрвп има знашителен ппраст на брпјпт на пријавени вакви гласаши, а
некаде ималп и несппдветнп спрпведен избпрен прпцес (на пр, гласаое вп нивнп име пд
други шленпви на семејствптп, или несппдветнп прибележуваое вп избпрнипт списпк). Какп
илустрација за згплемуваоетп на брпјпт на пријавени бплни и изнемпщтени лица мпже да се
земе ппщтина Велес каде вп првипт круг биле регистрирани 678 бплни и изнемпщтени лица,
а вп втприпт круг нивната вкупна брпјка ппраснала на 878. За сппредба за време на
парламентарните избприте вп 2011, вп Велес вп првипт круг ималп 278, а вп втприпт 378
пријавени бплни и изнемпщтени лица за гласаое. Останува нејаснп на щтп се дплжи
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згплемуваоетп на брпјпт, нп самипт факт птвпра прпстпр за спмнеж пкплу мпжни
манипулации сп гласашите.

Гласаоетп на денпт на избприте најшестп заппшналп на време и без ппгплеми прпблеми. При
ппшетпкпт најшест прпблем билп ппстпеоетп на предизбпрен материјал вп близина на
избирашките места, кпј бил птстранет сп сппдветна интервенција. Вп некплку ппщтини
забележан е недпстатпк на гласашки лившиоа, щтп упатува на ппстпеое на мпжни прпцеси и
инструменти за кпнтрпла на гласашкипт прпцес. Какп дппплнуваое на пва, вп ппвеќе
ппщтини се забележани и пријавени слушаи на фптпграфираое на избирашкптп ливше.
Претхпднп запкруженп гласашкп ливше кпе кружи и фптпграфираое на избирашкптп ливше се
јасни индикатпри на ппстпеое на развиен систем за влијание и кпнтрпла на изразената вплја
на граданите. Од друга страна вп мнпгу ппщтини забележани и пријавени се слушаи на
агитираое вп близина на избирашките места, најшестп пд страна на шленпви и симпатизери
на ВМРО-ДПМНЕ, какп и нпсители на јавни функции или ракпвпдители на јавни институции
на наципналнп и лпкалнп нивп пднпснп шленпви на нивните пптесни семејства. Вклушенпста
на ваквите структури вп манипулацијата сп избпрната вплја на граданите на денпт на гласаое
се слушува на разлишни нашини, нп е ппстпјана и се забележува вп разлишни ппщтини. Ппкрај
агитираоетп, се слушува пвие луде директнп да се закануваат или да уценуваат дека
граданите нема да ги дпбијат јавните услуги кпи им следуваат дпкплку не гласаат за
кандидатите пд нивната пплитишка партија. Дел пд ваквите структури на владејашката партија
се вклушени вп групнп прганизираое и пренесуваое на гласаши дп нивните избирашки места,
щтп претставува кривишнп делп и брутална ппвреда на избпрникпт закпник.

Ппсебен прпблем вп текпт на лпкалните избпри забележан е сп избирашкипт списпк. Вп
некпи ппщтини забележанп е дека индивидуалните гласаши ги нема, или нема цели
семејства. Вп Кпшани е забележан мпжеби најдрастишен пример каде ги немалп гласашите пд
цела една улица. Од друга страна вп избирашкипт списпк прпблематишнп е ппстпеоетп на
гласаши кпи се македпнски државјани, нп живеат вп Република Албанија вп пбласта Мала
Преспа. Иакп какп државјани на Република Македпнија тие имаат правп на глас, нејаснп е
какп дпбиле лишни дпкументи кпи укажуваат дека тие имаат ппстпјанп живеалищте вп
Македпнија, кпга најгплем дел пд времетп тие гп ппминуваат вп Република Македпнија. Какп
щтп е ппспшенп вп правната анализа, тпа упатува на ппвреди при ппстапката за издаваое на
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лишни дпкументи. Гплеми групи на вакви гласаши беа забележани и пријавени вп ппщтините
Ресен, Охрид и Центар. Гплема е верпјатнпста целата пперација на гласашите пд Мала Преспа
да е вп прганизација на владејашката ВМРО-ДПМНЕ, кпја злпупптребувајќи ја службената
дплжнпст дпзвплува лудетп пд Мала Преспа да дпбијат сппдветни лишни дпкументи за да
мпжат да гласаат на лпкалните избпри. Овпј аргумент е пптврден пд фактпт щтп вп најгплема
мера гласашите пд Мала Преспа се нпсат на гласаое сп прганизиран превпз и истите се
спрпведени дп избирашките места. Нивнипт пример претставува еклантантен дпказ за
ппстпеое на стрпгп кпнтрплиран систем за злпупптреба и манипулација на избпрната вплја
на граданите. Затпа е силна пцената дека лпкалните избпри не беа фер и демпкратски.

Пп заврщуваоетп на гласаоетп, вп најгплем дел пд ппщтините немалп прпблеми сп
пребрпјуваоетп. Исклушпк се некпи избирашки места вп Кисела Впда и Дпрше Петрпв, каде
щтп снемалп струја вп пбјектите каде биле избирашките места вп мпментпт кпга гласаоетп
требалп да заппшне. При пребрпјуваоетп вп некпи ппщтини е забележанп згплемуваое на
брпјпт на неважешки лившиоа. Вп други ппщтини забележанп е дека на гласашкптп ливше има
изразуваое на гласашката вплја, нп сп пдредена сигнализација. На пример, на некпи гласашки
лившиоа забележани се разни гепметриски фпрми, а на други билп упптребуванп мастилп вп
разлишна бпја (зелена, црвена) и сл. Ваквата сигнализација ущте еднащ упатува на ппстпеое
на систем за кпнтрпла на избпрнипт прпцес и манипулација сп слпбпдната вплја на
граданите. Тпа е ущте една пптврда за главнипт заклушпк дека, за жал, лпкалните избпри вп
2013 не беа фер и демпкратски.
Преппраките кпи ги даваме се пднесуваат на шетири сегменти на избпрнипт прпцес каде се
забележани најмнпгу прпблеми при спрпведуваоетп на избпрнипт прпцес. Истите ги даваме
сп надеж дека ќе бидат прифатени и дека ќе се ппдпбри системпт за да граданите мпжат
слпбпднп да ја изразат свпјата вплја и да ги изберат пплитишките претставници без
пгранишуваоа.

Првипт сегмент на преппраки се пднесува на медиумите. Медиумите вп инфпрмативните
прегледи мпра да ги третираат сп ппдеднаква важнпст гплемите пплитишки актери, а дплжни
се да даваат известуваоа и за ппмалите пплитишки партии. Никпј не би требалп да влијае врз
уредувашката пплитика на медиумите, така да вп тпнпт или вп кпментарите секпј пд
медиумите и нпвинарите би бил слпбпден да гп искаже свпетп лишнп мислеое и сп тпа, акп
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сака, и свпите лишни преференци. Медиумите и нпвинарите би требалп да зната дека се
клушен и спставен дел пд демпкратијата. Нивната функција ги ппврзува граданите и
пплитишарите. Им пвпзмпжува мпст за кпмуникација, и ппдеднаквп ппле за натпревар на
партиите. Акп најгплем дел пд медиумите, пп свпја вплја или ппд присила, заземат страна
тпгащ нивнптп фавпризираое не спздава услпви за фер и демпкратски избпри. Освен тпа, би
требалп да се пграниши мпжнпста за закуп за медиумски прпстпр и време пд страна на
пплитишките партии. Намалуваоетп на мпжнпста за купуваое на рекламнп време ќе ја
намали мпжнпста за избпрна кпрупција, а ќе ја намали и лпщата пракса медиумите да бидат
дпнатпри на пплитишките кампаои преку птстапуваое на медиумски прпстпр.

Втприпт сегмент на преппраки се пднесува на пдвпјуваоетп на државата пд партијата. Секпе
ппјавуваое на нпсител на јавна функција пднпснп ракпвпдител на јавна институција сп
кандидатите на пплитишки партии праќа ппрака дп гласашите. Таквата пракса треба да
престане, а би билп упатнп да се забрани и да се направи казнива. Освен тпа, уцените и
заканите дека ќе се загубат јавните услуги пднпснп кпристеоетп на јавни ресурси да се
кпристи за присила на граданите и сп ппстпешките закпни е кривишнп делп кпе е казнивп.
Ваквите ппстапки, пд кпи гплем дел се пријавени, треба да бидат ригпрпзнп истражени и
казнети пд страна на надлежните институции.

Третипт сегмент на преппраки се пднесува на избирашкипт списпк. Иакп изгледаще какп
дпбра идеја мпжнпста избирашкптп правп да се пстварува самп сп бипметриски дпкументи,
вп пракса тпа не е најдпбрп спрпведенп. Надлежните институции мпра да истражат какп е
мпжнп државјаните на Република Македпнија, кпи живеат вп Мала Преспа, Република
Албанија, да имаат лишни дпкументи сп ппстпјанп живеалищте вп ппщтина вп Македпнија.
Секпја злпупптреба на службена дплжнпст вп ваквите слушаи треба да биде казнета. Освен
тпа, треба пднпвп да се прпвери верпдпстпјнпста на избирашкипт списпк и да се утврди
метпдплпгија за негпвп прпшистуваое. Треба да се истражи какп се слушилп ппединци, или
цели семејства, кпи имаат уреднп извадени бипметриски лишни дпкументи да ги нема вп
избирашкипт списпк, пднпснп какп се слушилп цели улици да ги нема вп списпкпт.

Четвртипт и ппследен сегмент на преппраки се пднесува на ппвредите на избпрнипт прпцес
кпи се слушуваат на денпт на гласаое. Вп гплема мера ппвредите, кпи какп редпвна и дпбрп
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прганизирана пракса се забележани вп ппвеќе ппщтини, веќе се ппфатени вп ппстпешкптп
закпнпдавствп. Ппкрај тпа, казните за гплем дел пд тие ппвреди беа драстишнп згплемени вп
пбид да се намалат щтетните влијанија кпи ги загрпзуваат интегритетпт и демпкратишнпста
на избпрнипт прпцес. Нп сега прпблемпт се јавува вп спрпведуваоетп на закпнпт. Неппхпднп
е надлежните јавни институции (Министерствптп за внатрещни рабпти, Јавнптп
пбвинителствп и судпвите) да гп применуваат релевантнптп закпнпдавствп неселективнп и
непристраснп. Вп спрптивнп нејаснп е зпщтп при гплем брпј на пријавени и регистрирани
слушаи на серипзни ппвреди на избпрнипт прпцес, нема сппдветни закпнски прпцеси кпи ќе
ги санкципнираат тие ппведенија? Дпкплку нема сппдветна примена на релевантните
закпнски прпцеси, гплема е верпјатнпста да се спздаде култура на неказнуваое. Така вп
иднина наместп ппдпбруваое на демпкратијата и згплеменп ушествп и влијание на граданите
вп пплитишките прпцеси, ќе имаме деградираое на демпкратијата и намалуваое на
ушествпта и влијаниетп на граданите.

40

За автприте

Дане Талески е ппранещен изврщен директпр на Институтпт за спцијална демпкратија
“Прпгрес“. Тпј е дпктпрант на пплитишки науки на Централнп еврппскипт универзитет (ЦЕУ)
вп Будимпещта.

Мила Царпвска е Претседател на Македпнската платфпрма прптив сирпмащтија (МППС). Таа
е прпграмски кппрдинатпр вп ХЕРА – Аспцијација за здравствена едукација и истражуваое.
Магистрант на Јавнп здравје на Медицинскипт факултет вп Скппје.

Катерина Каспвска е практикант вп Институтпт за спцијална демпкратија “Прпгрес“. Таа е
магистрант на јавна пплитика на Пплитишки Науки на Правнипт факултет “Јустинијан Први“ на
универзитетпт “Св. Кирил и Метпдиј“ вп Скппје.

Мартин Пешијарески беще истражуваш вп Институтпт за спцијална демпкратија “Прпгрес„. Тпј
е магистер пп пплитишки науки на Централнп еврппскипт универзитет (ЦЕУ) вп Будимпещта.

Александар Љ. Спаспв е прпграмски меначер вп Институтпт за спцијална демпкратија
“Прпгрес“. Тпј е дпктпрант пп правни науки на универзитетпт вп Марибпр.
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АНЕКС
ПРАШАЛНИК
“Улпгата и местптп на граданите вп избпрнипт прпцес”

Ве мплиме секпе пращаое пдгпвпрете гп сп најмалку некплку решеници. Би сакале да
дпбиеме ппщирни и сеппфатни пдгпвпри на секпе пращаое. Би билп кприснп акп мпже да
дадете кпнкретни примери пд Ващата ппщтина.

Перидпт на избпрната кампаоа
1. Кплку кандидати за градпнашашник имаще вп Ващата ппщтина и пд кпи партии? Кплку
листи за спветници имаще вп Ващата ппщтина и пд кпја партија?
2. На кпј нашин граданите дпбиваа инфпрмации вп ващата лпкална средина за
кампаоите на пплитишките партии?
3. Кпи кандидати најмнпгу се истакнуваа вп кампаоата и зпщтп?
4. Дали кандидатите беа ппдеднаквп претставени на медиумите вп ващата ппщтина, или
вп медиумите на наципналнп нивп, или некпи беа ппвеќе застапени пд другите?
5. Какп кандидатите и партиите се пбидуваа да ја дпбијат ппддрщката пд граданите?
6. Какп би гп ппищале пднпспт на кандидатите за градпнашалници и партиите едни
спрема други?
7. Какп би гп ппищале пднпспт на јавните институции и служби (на пр, пплиција,
здравствп, спцијала) кпн кандидатите за градпнашалници и пплитишките партии?
8. Сппред вас, кплку кандидатите и партиите имаа разбираое за прпблемите на
граданите и кплку ппнудија сппдветни рещенија вп нивните пплитишки прпграми?
9. Кплкав беще интереспт на граданите за лпкалните избпри? Кплку беа граданите
заппзнаени сп нивните права какп гласаши? Дпкплку знаете напипищете, дали и какви
активнпсти имаще вп ващата ппщтина за да се инфпрмираат граданите за нивните
права (на пр пд стрна на Државната избпрна кпмисија или некпи други прганизации)?
10. Кпја е ващата генерална пцена за избпрната кампаоа вп ващата ппщтина?
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Избпрнипт ден и гласаое
1. Опищете какп пдеще прпцеспт на прием на материјалпт вп избирашките пдбпри вп
ващата ппщтина вп сабптата на 23.03.2013. Дали бевте известени на време? Дали
присуствувавте? Дали беще се вп ред сп дпверливипт материјал (гласашки лившиоа,
извпд пд избирашкипт списпк, дневник за евиденција на настани, пешат сп брпј на
гласашкптп местп и пбрасци за записници)? Дали беще се вп ред сп недпверливипт
материјал (паравани за гласаое, кутии за гласаое, УВ лампа, батерии, спреј и пернише
сп мастилп, упатствп за гласаое, сини пенкала, инфпрмативни ппстери, нумерирани
пластишни ленти, пликпви за пакуваое, пластишни вреќи сп налепница) Дали
лившиоата беа избрпени? Дали прпстпријата беще правилнп пбезбедена? Дали
имаще некакви прпблеми и какви? Дали беще направен записник за приемпт?
2. Какп се пднесуваа шленпвите на избирашкипт пдбпр при приемпт на избпрнипт
материјал? Какп се пднесуваще претседателпт на избирашкипт пдбпр?
3. Кплку бплни и изнемпщтени лица имаще пријавенп за гласаое вп Ващата ппщтина?
Какп пдеще прпцеспт на нивнптп гласаое? Какви прпблеми и неправилнпсти беа
забележани вп тпј прпцес? Какп ппстапија шленпвите на избирашкипт пдбпр вп пднпс
на неправилнпстите?
4. Вп неделата, 24.03, дали имаще забелещки за тпа какп се ппставени прпстприите за
гласаое (на пр, дали биле дпбрп ппставени параваните и кутиите, дали
инфпрмативните ппстери биле на јаснп видливи места)? Дали имавте забелещки дека
ималп прпмени вп прпстприите за гласаое?
5. Опищете какп ппшна гласаоетп вп ващата ппщтина. Дали ппшна на време? Дали
имаще прппаганден материјал пд пплитишки партии вп близина на избирашките
места? Дали кутиите беа празни?
6. Опищете, ппщирнп, какп пдеще гласаоетп вп текпт на денпт. Кпи беа најшестите
ппвреди и неправилнпсти щтп беа забележани вп ващата ппщтина? Какви примери
кажуваа набљудувашите? Какп се пднесуваа шленпвите на избирашките пдбпри за да ги
птстранат неправилнпстите? Какп се пднесуваще ппщтинската избпрна кпмисија?
Каква беще спрабптката меду ппщтинската избпрна кпмисија и избирашките пдбпри?
Дали шленпвите на избирашкипт пдбпр имаа правп да ги стават сите прегпвпри вп
записниците? Дали набљудувашите пд невладини прганизации имаа правп да ставаат
забелещки вп дневникпт за евиденција на настани?
7. Какп се пднесуваа пплитишките партии вп текпт на гласаоетп? Дали имаще примери
за агитираое пред избирашките места? Дали имаще ветуваоа, пбиди за ппткуп и
заплащуваое на граданите?
8. Сппред вас кпи беа најшестите прпблеми заради кпи граданите не беа вп мпжнпст да
гласаат? Штп е тпа щтп правеще прешки или им спздаваще прпблеми вп слпбпднптп
гласаое на граданите?
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9. Опищете какп тешеще прпцеспт на брпеое на гласпвите вп ващата ппщтина и какп
заврщи целипт прпцес. Кпи беа најшестите прпблеми и нерегуларнпсти при прпцеспт
на брпеое? Кпи лившиоа се сметаа за неважешки, и кплку такви лившиоа имаще вп
ващата ппщтина?
10. Опищете какп тешеще прпцеспт на пренесуваое на избирашкипт материјал, пп
пребрпјуваоетп на гласпвите, дп ппщтинската избпрна кпмисија. Дали и какви
прпблеми и неправилнпсти имаще вп тпј ппглед?
11. Кпја е ващата генерална пцена за лпкалните избпри вп ващата ппщтина?
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