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Вовед

На почетокот од втората недела на мај најголемите политички партии во Република
Македонија ги претставија своите предизборни програми. На 9 мај СДСМ го објави
главното  мото  на  нивната  предизборна  кампања  срочено  под  синтагмата  3Е
“Економија,  Европа, Едукација“, додека наредниот  ден на 10 мај ВМРО-ДПМНЕ ја
претстави предизборната програма за престојните избори со наслов “Преродба во 100
чекори“.1 Ако се знае дека Собранието на РМ ги закажа парламентарните избори на 5
јули, ваквите чекори на политичките партии излегаат повеќе од нормални. Сепак ако
се погледнат правилата за изборна кампања предвидени во новиот изборен законик на
РМ, конкретно член 74 ќе се види дека изборната кампања треба да започне 20 дена
пред изборите. Според важечките законски правила, изборната кампања не би требало
да  започне  пред  15  јуни.  Моменталната  ситуација  во  Македонија,  го  поставува
прашањето: Дали веќе се прекршени изборните правила во Република Македонија?

1. Законска рамка за изборните кампањи во Република Македонија

Спроведување на фер и регуларни избори се главната парадигма од многуте услови за
започнување на преговори за членство поставени од Европската Комисија.  За да се
постигне  оваа  цел,  на  Република  Македонија  и  беше  препорачано  да  ги  усвои
препораките  на  ОБСЕ и да  го  прецизира  своето изборно  законодавство.  Работната
група  која  ги  спреми  измените  на  законот  вклучуваше  претставници  од  различни
политички  партии,  меѓународни  експерти,  универзитетски  професори,  како
официјални  претставници  од  Министерството  за  Правда.  После  јавната  дебата,  во
*  Авторот е докторант на Политички науки на Правниот Факултет во Скопје.
1  Цит. „ВМРО-ДПМНЕ ја претстави изборната програма“ на А1 ТВ, <<www.a1.com.mk>> (10.05.2006)
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февруари  и  март,  предлог  законот  беше доставен  и  усвоен  од  Собранието  на  РМ.
Новиот изборен законик со кој се регулираат изборите во Македонија е објавен на 31
март 2006 во Службен Весник бр.40 на Република Македонија.  Со овој  законик се
уредуваат сите циклуси на избори во Македонија:  претседателски,  парламентарни и
локални, понатаму се регулира евидентирањето на избирачкото право и водењето на
Избирачкиот  список,  начинот  на  спроведување  на  изборите,  формирањето  и
функционирањето  на  изборните  органи,  се  определуваат  изборните  единици  и
избирачките места, и се регулира и изборната кампања. 

Во првиот дел на законот, поимникот на термини, изборната кампања е дефинирана
како “јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и
нивните програми во предизборниот период за одреден вид на избори“, додека како
организатори  на  кампањата можат да  се  јават  “политичките  партии,  коалиција  или
група избирачи“.2 Ваквата дефиниција на термините е нецелосна и непрецизна. Имено
во  поимникот  не  се  дефинирани  инструментите  на  кампања  и  модусите  на  нивно
доставување или презентирање на гласачите. Во констелација со другите одредби за
времетраењето на кампањата и моменталните партиски активности ја доведуваат во
прашање законитоста на целата предизборна кампања.

За да се утврдат елементите на предизборната кампања, кои што ги претпоставува овој
закон, треба да се земат во предвид членовите од 76 до 82. Таму се посочени изборните
пропагандни пораки т.е објавата на платени огласи во медиумите, изборните плакати и
предизборните  собири.  Дека  според  новиот  изборен  законик  овие  инструменти  на
пренос  на  политички  пораки  се  главните  носители  на  политичката  кампања,
потврдуваат и членовите од 179 до 189. Во овие членови се дефинира постапката за
казнување и санкциите за оние кои ќе ја попречат изборната кампања која се реализира
преку платените огласи во медиумите, изборните плакати и предизборните собири. 

Исто така е јасна процедурата за отпочнување на политичка кампања. Според законот
најпрво од страна на Државната изборна комисија (ДИК) треба да се утврдат листите
за  кандидати  на  пратеници,  и  тоа  најдоцна  25  дена  пред  изборите.3 Потоа
подносителот на листата и воедно организатор на кампањата има рок од 48 часа за да
отвори жиро сметка преку која ќе ја финансира кампањата.4 По исполнувањето на овие
два предуслови, на 20 дена пред изборите може да започне изборната кампања.5 И во
оваа процеура има недоследности, кои лесно можат да се забележат ако законските
рокови се дефинираат во сегашната временска рамка

Датум на избори: 5 јули
Краен рок за утврдување
на кандидатсли листи: 10 јуни
Отворање на жиро сметка: 12 јуни

3 дена вакуум период
Започнување кампања: 15 јуни

Реално постои простор од 72 часа во кој ќе се знаат и кандидатите и нивните жиро
сметки, а кампањата не смее да започне. Што ако некој од организаторите ја започне
кампањата порано? Според законот единствено можат да се повикаат на одговорност

2  Република Македонија, Изборен Законик, Службен Весник бр.40, 31.03.2006, член 2 став 13 и 14.
3  Ибид, член 69, став 2.
4  Ибид, член 71.
5 Ибид, член 74, став 1
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медиумите,  и  тоа  од  страна  на  Советот  за  радиодифузија,  доколку  агитираат,
пренесуваат информации поврзани со изборната кампања и вршат претставување на
партиски програми и партиски симболи.6 Но каде е одговорноста на организаторите на
изборната  кампања,  доколку  предвреме  започнат  со  неа?  Законот  воопшто  не  го
третира ова прашање.

Затоа е тешко да се дефинира реалноста во Република Македонија,  кога иако нема
официјално утврдени листи на кандидати за пратеници, веќе имаме презентација на
политичките  програми,  низ  Скопје  има  изборни  плакати  и  билборди  од  различни
политички партии, низ целата држава имаме локални партиски настани и средби со
граѓани,  а  некои  национални  телевизии  веќе  емитуваа  и  платени  политички
програми !? 

2. Што се политички изборни кампањи?

Бидејќи законот премногу општо ги дефинира изборните кампањи, мора да се создаде
потесна дефиниција на терминот. Вебстеровиот речник дава една строга дефиниција
на  зборот  кампања,  дефинирајќи  го  зборот  како  “поврзана  серија  на  операции
дизајнирани да обезбедат одреден резултат“.

Според Jeffrey M. Stonecash политичките кампањи имаат три главни елементи:7

1. запознавање на јавноста со кандидатите 
2. обраќање кон јавноста, т.е испраќање на пораки до потенцијалните гласачи, преку:

а. изборно мото 
б. предизборни платформи
в. дистрибуција на материјали

3. испраќање на пораки преку медиуми за масовна комуникација, и тоа:
а. спотови на радио и ТВ
б. платени политички програми
в. изборни плакати
г. летоци

Според James A. Thurber предизборните кампањи се борба на идеи и начини со цел да
се убедат одредени групи на гласачи да поддржат некоја идеја.8 Политичката кампања
се темели на стратегија, главна тема и порака до гласачите.

Според Linda L. Fowler главни елементи на кампањите се кандидатите и пораките, а
правилата  во  кампањата  повеќе  се  имплицитни  отколку  експлицитни.9 Vincent  L.
Hutchings,  вели  дека  целта  на  политичката  кампања  е  да  поттикне  политичка
партиципација.10 Тој  ја  дефинира  политичката  партиципација  како:  гласање,
вклучување во кампањски активности (присуство на собири и митинзи, организација
на  собири  и  митинзи),  контакти  со  политичари  и  пристапување  кон  политички
организации.  Додека  за  Николас  О`Шонеси  политичкиот  маркетинг  е  употреба  на

6  Ибид, став 3.
7   Stonecash,Ј.  Political  Polling:  Strategic  Information  in  Campaigns,  Oxford:  Rowman  &  Littlefield

Publishers Inc., 2003 p. 88-89 
8  James A. Thurber and Candice J. Nelson, eds., Campaigns and Elections, Oxford: Westview Press, 1995,

p.3
9  Linda L. Fowler "Campaign Ethics and Political Trust" in Campaigns and Elections, eds. James A. Thurber

and Candice J. Nelson,Oxford: Westview Press, 1995, p.201
10  Vincent L. Hutchings, Public Opinion and Democratic Accountability: How Citizens Learn About Politics,

New Jersey: Princeton University Press, 2003, ch.7 
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комерцијални  технолошки  средства  за  промоција  на  кандидати,  политички  идеи  и
политички партии со намера да се освојат повеќе гласови на изборите.11

На  кратко  да  резимираме.  Иако  е  тешко  да  се  извлече  кохерентна  дефиниција  за
изборната кампања, за да еден политички процес го наречеме изборна кампања, тогаш
тој  мора  да  ги  содржи  следните  елементи:  изборни  програми,  изборни  пораки
(слогани),  локални  настани,  кандидати,  големи  јавни  собири  (митинзи),  изборни
плакати,  летоци  и  закуп  на  медиумски  простор  од  страна  на  организаторот  на
кампањата.

3. Анализа на ситуацијата во Република Македонија

Од  првата  недела  на  мај  голем  дел  од  медиумите  во  Република  Македонија  веќе
секојдневно известуваат за кампањските активности на политичките партии.12 Ако се
направи анализа на елементите на изборната кампања и активностите на политичките
партии во Република Македонија, лесно може да се заклучи дека изборната кампања
веќе е започната. Заклучоците кои што произлегуваат од табелата 1, се дека голем дел
од политичките партии веќе ја водат својата предизборна кампања. До 25 мај ниту една
од наведените политички партии ги немаше дефинирано своите кандидати,  или пак
поднесено  предлог  листи  до  ДИК.  Немајќи  право  да  отворат  жиро  сметка  за
финансирање на кампањата, која инаку треба да започне на 15 јуни, нејасно е како ги
финансираат тие нивни активности.  А и да не повторуваме дека сето тоа го прават
месец дена пред законски предвидениот рок.

табела  1.  Елементи  на  изборната  кампања  и  активности  на  политичките  партии  во  Република
Македонија

Елементи на
изборна
кампања

Изборни
програми

Изборни
пораки

(слогани)

Локални
настани

Кандида
ти

Митин
зи

Плакати
и летоци

Закуп на
простор во

медиуми
СДСМ X X Х Х

ВМРО-ДПМНЕ X X X Х Х

ДОМ Х Х Х

ВМРО-
НАРОДНА

Х Х Х

НСДП X X Х Х

ПЕО Х Х Х Х

Земјоделска
Партија

Х Х Х Х

ДРУМ Х Х

4. Компарација со земји од регионот

Ако ги споредиме нашите законски  ограничувања на  изборната кампања со истите
правилата кои важат во земјите од регионот, ќе видиме една колоритна слика. Имено
на Балканот, а и пошироко во Југоисточна Европа не постојат унифицирани стандарди.
Заклучокот кој се изведува од табелата 2, е дека секоја земја има различен пристап кон
утврдувањето на правилата за изборна кампања.

11  Николас О`Шонеси, Феноменот на политичкиот маркетинг, Скопје: СТЕП, 1994
12  “Политичарите почнаа  со слоганите и кампањите“, на А1 ТВ, <<www.a1.com.mk>> (07.05.2006)
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табела 2. Ограничувања на изборната кампања
Земја Траење на

изборната кампања
во денови

Забрана за
објавување на

анкети во денови
пред избори

Изборен молк

Полска 87 нема 24 саати+ден на гласање

Чешка 16 3 48 саати+ден на гласање

Словачка 30 14 48 саати+ден на гласање

Унгарија - - 24 саати+ден на гласање

Романија - - 24 саати+ден на гласање

Бугарија 30 во изборен молк 24 саати+ден на гласање

Естонија 44 -

Русија од денот на
предлагање на
кандидатите 5

24 саати+ден на гласање

Словенија 30 7 24 саати+ден на гласање

Хрватска 13 1 24 саати+ден на гласање

Македонија 20 5 24 саати+ден на гласање
извор: Милан Н. Јованович, Изборни системи посткомунистичких држава, Белград 2004, стр. 454

Додека во Русија нема утврден рок за започнување на изборната кампања, во Хрватска
тој е исклучително кус, помалку од две недели, додека во Полска рокот е скоро три
месеци. Бидејќи политиката не може да се реализира без соодветна процедура, се чини
дека секоја земја за да ја заштити легалноста и демократичноста на изборните кампањи
треба да ги дизајнира правилата да одговараат на локалните специфики.

5. Препораки

Во  Република  Македонија  има  големи  разлики  кај  политичките  партии.  Некои  се
големи,  добро организирани со јака логистика,  а  други се мали со  слаби ресурси.
Различните  партии  имаат  сосема  различна  динамика  на  настани  и  партиски
активности. Во моментов во Република Македонија иако изборните правила треба да
ги стават сите партии во една рамноправна положба, некои партии се “поеднакви од
другите“. Затоа најитно е потребно:

I. Собранието на Република Македонија да даде автентично толкување на Изборниот
Законик во делот за изборните кампањи, и

II. Советот за радифузија да го провери досегашното медиумско покривање на
партиските активности.

Исто така е потребно и попрецизно дефинирање на законот, и тоа: 

1. Прецизирање на законските одредби за времетраењето на кампањата
a. Кампањата да започнува после отворањето на жиро сметка од страна на 
организаторот на кампањата, за да нема вакуум период; 

б. Предвидување на процедура, надлежен орган и санкции за предвремено 
започнување на кампањата од страна на организаторите.
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2. Дефинирање на поимот изборна кампања, и тоа: 
а. изборна кампања во потесна смисла како претставување на 
кандидатите, емитување на платени политички програми на ТВ и радио, 
поставување на плакати и билборди, дистрибуција на летоци со политички 
пораки или партиски симболи со повик за гласање за листа или кандидат и 
организација на јавни собири на граѓани каде се користат аудио-визуелни 
средства;

б. изборна кампања во поширока смисла како промоција на изборни 
платформи и изборни програми, слогани и други пораки, номинирање и 
предлагање на кандидати, локални промотивни настани кои не опфаќаат 
собир на граѓани на отворен јавен простор.

в. законските правила за временско ограничување на изборната кампања, 
како и процедурите и санкциите, да се однесуваат само на потесното 
толкување на изборната кампања.

На тој начин, изборните кампањи во Република Македонија би имале две толкувања.
Пошироко како релативизирана политичка комуникација на политичките партии со
гласачите,  и  потесно  толкување  кое  ќе  биде  и  законски  регулирано  со  соодветни
санкции  за  прекршителите.  Не  е  корисно  процесот  да  биде  третиран  општо  како
“изборна  кампања“,  кога  е  спротивно  на  логиката  на  политичката  комуникација  и
изборниот  процес  да  нема флексибилност  во однос на  обраќањето на  политичките
партии кон избирачите. 
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