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1. Вовед 
 

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија 

„Социетас Цивилис“ - Скопје (ИДСЦС), во рамки на проектот „Мојот избор“ 

спроведуваа повеќе заеднички активности за локалните избори 2013 година, кои 

вклучуваат истражувања, набљудување на изборните програми и кампањи, на 

медиумите, на изборната администрација и на денот на гласањето. 

Мониторингот на изборната администрација беше насочен кон работата на изборните 

органи во текот на изборната кампања и на денот на гласање. Набљудувачкиот тим ја 

следеше работата на Државната изборна комисија (ДИК), 15 општински изборни 

комисии (ОИК) во општините Аеродром, Карпош, Центар,  Куманово, Шуто Оризари, 

Велес, Штип, Прилеп, Струмица, Битола, Кичево, Охрид, Струга, Гостивар, Тетово и 

Изборната комисија на град Скопје (ИКГС), а на денот на изборите вршеше статично и 

мобилно набљудување на избирачки места во истите општини. На денот на изборите 

беа набљудувани 112 избирачки места со повеќе од 250 статични и 17 мобилни 

набљудувачи кои кои го следеа процесот на гласање и пребројување на гласовите. 

2. Изборна администрација за локалните избори во 2013 

година 

2.1 Државна изборна комисија 
 

На 24 март 2013 година се одржаа петтите по ред локални избори во Република 

Македонија. Според Изборниот законик изборите за градоначалник и членови на совет 

се одржуваат на секои четири  години во втората половина на месец март. Изборите ги 

спроведува тростепена изборна администрација која ја сочинуваат Државна изборна 

комисија, 80 општински изборни комисии, Изборната комисија на град Скопје и 2.976 

избирачки одбори (ИО).  
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Државната изборна комисија е постојано, професионално тело кое ги организира и 

спроведува изборите и се грижи за законитоста на изборниот процес. ДИК ја 

сочинуваат 7 члена кои ги избира Собранието на Република Македонија со 

двотретинско мнозинство гласови. Претседателот и двајца членови на ДИК се избираат 

на предлог на парламентарните партии во опозиција, а потпретседателот и тројца 

членови се избираат на предлог на партиите на власт. Сегашниот состав на ДИК е 

избран по предвремените парламентарни избори во 2011 година. 

Државната изборна комисија во текот на подготовката и спроведувањето на 

локалните избори  го продолжи принципот на јавност и отвореност во работа, но 

ДИК не применуваше принцип на проактивно информирање на јавноста за 

одлуките, решенија и другите работи од нејзина надлежност.  Седниците беа 

отворени за медиумите и набљудувачите, но ДИК не издава соопштенија за јавност во 

кои би информирала за одлуките и ставовите кои се донесени на седниците, а 

информациите со кои располага во врска со кандидатите и спроведување на изборите 

не секогаш се објавуваат на нејзината веб страна. Поради ова, дел од информациите 

јавноста ги добива посредно, преку медиумите. Во согласност со измените на 

Изборниот законик по усвојување на записниците од претходните седници, истите се 

објавуваат на веб страна на ДИК.1  Усвојувањето на записниците не се случува на 

секоја последователна седница, поради што објавување на истите не е секогаш 

паралелно со одржување на седниците. поради што записниците претставуваат 

единствен оригинален извор за нејзиното работење. Записниците не се секогаш 

конзистенти во информациите кои ги заведуваат (пр. само некогаш заведуваат кои 

членови гласале во прилог, а кои против некоја одлука) и не ги содржат сите 

релевантни информации во врска со одлуките (пр. при промена на членови на ОИК не 

се наведува за кои ОИК станува збор). 

Членовите на изборните органи се обврзани својата работа да ја вршат непристрасно,  

совесно и одговорно, но во работата на ДИК при дискутирање и решавање на 

прашања кои се иницирани или директно ги засегаат политичките партии на кои 

тие им припаѓаат или ги предложиле на овие позиции, односно ВМРО-ДПМНЕ, 

СДСМ, ДУИ и ДПА, присутна е отворена пристрастност кон истите. На седниците 

                                                      
1 Со измената на Изборниот законик од ноемри 2012 ова стана законска обврска во член 43б. Оваа 

измена на законот е направена по препорака на Извештајот на мисијата на ОДИХР на праламентарните 

избори 2011 година.  
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членовите на ДИК јавно ја декларираат својата партиска определеност и припадност. 

Помеѓу членовите владее колегијалност и кооперативност при решавање на прашањата 

кои се однесуваа на организација и спроведување на изборите, но истата се нарушува 

што се дискутираат прашања кои ги засегаат политичките партии. 

За локалните избори надлежноста на општинските избори е зголемена во однос 

парламентарните и претседателските избори и тие ја утврдуваат законитоста на 

предложените листи на кандидати за советници и градоначалник, ги потврдуваат 

предложените  кандидати, го чуваат изборниот  материјал, ги утврдуваат резултатите 

од гласањето на избраните членови на совет и градончалник, и им издава уверение за 

избор веднаш по конечноста на изборите.  

На 8 март пред истекот на дополнителниот рок за поднесување на кандидатски листи 

до ДИК беше поднесено барање за повлекување на утврдените листи за советници на 

ВМРО-ДПМНЕ во општините Струга и Кичево и утврдената листа за советници на 

Народно демократско движење (НДМ) во општина Пехчево Во дискутирање по ова 

барање се демонстрираше остра етничка поделба помеѓу членовите на ДИК и партиска 

пристрасност. Мнозинство од членовите на ДИК сметаа дека подносителот на 

кандидатски листи за советници има дискреционо право во поглед на поднесување и 

повлекување на листите и дозволија повлекување на листите за советници на ВМРО-

ДПМНЕ во општините Струга и Кичево и утврдената листа за советници на Народно 

демократско движење  во општина Пехчево. ДИК се повика на член 31 став (2) точка 

44 „[ДИК] врши и други работи утврдени со овој законик“ како член кој и дава законска 

основа за оваа одлука, а водејќи се од дополнителните рокови за поднесување на листи 

за кандидати. ДИК нема надлежност во поглед на потврдување на предложените 

кандидати, а законот не предвидува и не регулира можност за повлекување на листите 

на кандидати. Дополнително, Изборниот законик разликува предложени листи на 

кандидати од утврдени листи на кандидати и бара секој од кандидатите да приложи 

изјава за кандидатура која е неотповиклива. На овој начин, законот сака да ја осигура 

стабилноста на изборниот процес преку неменливост на утврдените кандидатските 

листи. 

 

И покрај тоа што според Изборниот законик ДИК го води Избирачкиот список, 

организациско-техничката и методолошката обработка на податоците добиени 

од Министерството за внатрешни работи сеуште ја врши Заводот за статистика. 
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Избирачкиот список ги вклучува сите полнолетни граѓани кои до неготово 

заклучување извадиле биометриски лични документи. Во текот на 2012 година ДИК 

предводеше Работна група која изврши ажурирање и прочистување на Избирачкиот 

список, по што за истиот беше искажана подршка од сите политички партии. ДИК го 

стави Избирачкиот список на јавен увид во периодот 26 јануари до 9 февруари 2013 

година. Избирачкиот список беше заклучен на 24 февруари 2013 година и во него беа 

запишани 1.743.403 гласачи. На денот на изборите на неколку гласачки места кои 

МЦМС и ИДСЦС ги  набљудуваа беа евидентирани гласачи кои извадиле биометриски 

лични документи по заклучување на Избирачкиот список поради што не можеа да 

гласаат (Струга), но и гласачи кои претходно електронски ги провериле своите 

податоци во Избирачкиот список, но на денот на гласање ги немало во истиот 

(Прилеп).  

Дополнително на 22 март до ДИК беше доставен материјал од СДСМ во кои се 

проблематизираа 13 869 лица кои се во Избирачкиот список, а истите не биле во 

Избирачкиот список во 2009 и исто така не стекнале право на глас врз основа на 

полнолетство. Помеѓу членовите на ДИК имаше различни ставови во поглед на тоа 

дали ова прашање треба да се разгледува од страна на ДИК, при што кај дел од нив 

доминираша партиска пристрасност. Мнозинството реши за лицата и адресите кои се 

наведени во доставениот материјал да се побара информација од Министерството за 

внатрешни работи кога овие лица биле запишани во Избирачкиот список.  

Според Изборниот законик ДИК го следи започнувањето и завршувањето на изборната 

кампања и презема мерки предвидени со законот кои вклучуваат иницијативи за 

дисциплинска постапка, поведување прекршочна постапка и поднесување кривична 

пријава до надлежните органи. На 28  февруари 2013 година ДИК формираше Работна 

група од членови на стручната служба за следење на електронски и печатени медиуми 

и разгледување на претставки за предвремена изборната кампања. До завршувањето 

на првиот круг на изборите ДИК не ги разгледуваше наодите на оваа работна 

група и не презеде мерки за санкционирање на предвремено започнување на 

кампања. 

На 19 март СДСМ поднесе 210 претставки против ВМРО-ДПМНЕ поради предвремено 

започнување на изборна кампања. Претставките беа ставени на дневен ред на 34та 

седница на ДИК, но истите не беа дискутирани. Во решавање по оваа точка членовите 
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на ДИК изразуваа отворена пристрасност кон партиите од кои се 

предложени.Дополнително, ВМРО-ДПМНЕ достави 221 претставка за предвремено 

започнување на изборна кампања со што вкупниот број на претставки извесува 431. 

 

2.2 Општински изборни комисии 
 

Во рамките на нејзината надлежност ДИК ефикасно ги организираше изборите, 

но децентрализираната надлежноста од ДИК на ОИК за организирањето на 

изборите на ниво на општина ја отежнува координацијата, ефикасноста, јавноста 

и транспарентноста на изборниот процес. Земајќи в предвид дека ОИК се 

непрофесионални и непостојани тела кои не поседуваат функционален систем за 

протек на информации до ДИК и нивно објавување во јавноста, до крајот на 

изборната кампања немаше лесно пристаплив извор од каде граѓаните би можеле 

да се информираат за кандидатите за градоначалници и членови на совет. Имено, 

ОИК се обврзани да ги огласуваат утврдените кандидати и тие тоа го прават на 

општинските згради и гласачките места. Нашите набљудувачи известија дека 

утврдените листи не се огласени на други места низ општини, а повеќето ОИК поради 

далечината воопшто не ги огласија на гласачките места во руралните средини. 

Непостоење на единствен лесно достапен јавен извор од каде граѓаните ќе можат да се 

информираат за сите кандидатите во нивната општина ги оневозможува граѓаните да 

се запознаат со сите кандидати и ја оневозможува рамноправна почетна позиција за 

кандидатите во кампањата, што е во прилог на финансиски помоќните кандидати кои 

располагаат со поголеми ресурси за промоција на своите кандидати. 

Државната и општинските изборни комисии не располагаат со постојан и 

функционален систем за меѓусебна електронска комуникација. Системот за 

електронска комуникација се воспоставува ад ход, за секои избори посебно, се потпира 

на приватни електронски адреси на членовите на ОИК и е променлив со смената на 

членовите на ОИК. Поради ова во текот на предизборниот период не беше можно да се 

утврди точноста и конечноста на информациите за кандидатите на ниво на општини и 

на ниво на цела држава, и ДИК наидуваше на проблеми во точноста на податоците за 

кандидатите при спремањето на гласачките ливчиња. На неколку дена пред изборите 
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ДИК ја објави листа на утврдени кандидати за градоначалници  и утврдени листи на 

носители  на листи за кандидати за советници за сите општини, но целокупните листи 

со кандидати за советници за општините не беа објавени, односно беа поставени само 

на гласачките места. 

Одлагањето на роковите за пријавување на кандидатите до 8 март, предизвика мали 

задоцнувања со претходно дефинираните роковите на ДИК. Сепак, целокупниот 

изборен материјал беше навремено доставен до ОИК и ИО и гласањето на 23 и 24 март 

се одвиваше непречено.   

Општините и градот Скопје се должни во буџетот за 2013 година да предвидат 

финансиски средства со кои ОИК и ИКГС ќе ги спроведат локалните избори. Од ОИК 

кои беа набљудувани од наша страна, ОИК Центар, Шуто Оризари, Прилеп, 

Струмица, Тетово се среќаваа со проблеми поради недоволни финансиски 

средства како резултат на задоцнето и недоволни исплаќање на средства од 

страна на соодветната општина. Општина Кичево не предвидела доволно 

средства за изборите, а дел од општините кои се припоени кон Кичево воопшто не 

предвиделе средства за оваа намена. Општина Охрид до 20 март сеуште немала 

префрлено средства за изборите, до 22 март општина Гостивар сеуште немаше 

префрлено средства на ОИК. ДИК од септември 2012 година превзеде мерки за да им 

укаже на општините, но и на Владата на РМ, Генералниот секретаријат, ЗЕЛС, 

Министерството за финансии и Министерството за локална самоуправа, за се да 

обезбедат финансиски средства за организација на локалните избори, сепак соодветна 

реакција недостигаше.  

Изборната администрација и општинските изборни комисии не водат посебна 

евиденција за места кои се покажале како проблематични и каде биле пријавени 

нерегуларности во изминатите изборни процеси.  

Во поглед на администрацијата на изборите од страна на ОИК и избирачките одбори 

оценуваме дека, со мали недостатоци, ОИК ја завршија својата работа 

професионално и ефикасно.  
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3. Ден на избори 
 

Според податоците кои ги собравме од нашите набљудувачи оценуваме дека процесот 

на гласање се одвивал добро во 90.3% во 112 избирачки места кои беа набљудувани, а 

задоволитено во 9.7% од нив. Нашите набљудувачи забележаа дека избирачките 

одбори и покрај генералното познавање на избирачкиот процес во извесни случаи 

покажуваа неажурност и недоволно познавање или свесно незапазување на 

правилата. Во 8.5% од случаите кои ги набљудувавче избирачките одбори беа 

оценети како пристрасни.  

На денот на изборите на избирачките места кои беа набљудувани беа забележани 

следиве неправилности: 

 Семејно гласање е забележано во 12.5% од случаите (Шуто Оризари, Тетово, 

Скопје, Куманово, Прилеп, Велес, Струмица, Битола, Карпош, Центар)  

 Во 2% од случаите било забележано присуство на неовластени лица на 

избирачкото место (Шуто Оризари, Штип и Центар) 

 Во 2.8% од избирачките места некој се обидувал да влијае на гласачите (Штип, 

Скопје, Шуто Оризари, Тетово и Карпош) 

 Гласачките паравани не овозможуваа тајност на гласањето во 3% од случаите 

(Кичево, Тетово, Карпош, Шуто Оризари и Скопје)  

 Во 2.8% од случаите гласачите гласале надвор од параваните за гласање (Шуто 

Оризари, Скопје, Велес, Струмица, Тетово и Штип) 

4. Препораки 
 

Врз база на наодите утврдени во овој извештај ги предлагаме следниве препораки за 

унапредување на работата на изборната администрација: 

 Улогата и надлежноста на ДИК врз на општинските изборни комисии при 

спроведување на локалните избори треба да се зголеми со цел да се зголеми 

координацијата, точноста и јавноста на информациите и податоците во 

врска со кандидатите. Зголемена надлежност на ДИК како координативен 

центар на информации и податоци во врска со кандидатите ќе им овозможи 
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на граѓаните да добијат навремена и сеопфатна информација во врска со 

кандидатите и изборите. Ваквата координација би можела ефиканосно да се 

унапреди преку воведување на постојан и стабилен систем за електронска 

комуникација помеѓу Државнатата изборна комисија и општинските изборни 

комисии. 

 

 Препорачливо е ДИК самостојно да ја информира јавноста за прашањата кои 

ги дискутира и одлуките кои ги донесува со цел јавноста да може да биде 

автентично и посеофпатно запознаена со истите. 

 

 Неопходно е да се превеземат дополнителни мерки за изборната 

администрација да врши поголема објава на кандидатите со цел јавноста да 

може да направи информиран избори и подеднако да се запознае со сите 

понудени опции. Препорачливо е штом бидат утврдени листите на кандидати 

за секоја општина истите да се објавуват на веб страната на ДИК и да се 

споделува информацијата со медиумите. 

 

 Неопходно е ДИК да работи со непристрасност кон политичките партии за 

што е потребно да се најде соодветен модел на избор на членовите кои би 

осигурал доверба на партиите во изборната администрација, а би ја намалил 

зависноста на членовите од нивните предлагачи.  

 

 Потребно е да адресираат и да се прецизираат недореченостите и 

нејаснотиите во Изборниот законик, особено оние кои искуствено ја имаат 

отежнато и проблематизирано работата на изборната администрација и 

остварувањето на избирачките права. Препорачливо е притоа во поголема 

мера да се користи искусттвото на членовите на Државаната изборна 

комисија како најдиректни спроведувачи на Изборниот законик и тие во 

поголема мера да бидат застапени во Работната група за измени на 

Изборниот законик. 

 

 Препорачливо е да се воведе законски мехамизам со кој ќе може поефикасно да 

се  контролира и да им наметне на општините да обезбедат финансиски 

средства од нивните буџети за реализација на локалните избори.  
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 ДИК треба да ја зголеми својата улога во поглед на детектирање и 

санкционирање на случаи на предвремено започнување на изборна кампања и 

изборна кампања во период на преизборен молк. Периодот  за изборната 

кампања на утврдените кандидати е  строго утврдено и казниво со Изборниот 

законик и истото ги става кандидатите во нерамноправна положба. 

 

 Избирачкиот список и неговата обработка треба да се предаде на Државната 

изборна комисија. ДИК исто така треба да добие соодветен стручен и 

технички персонал кој ќе биде задолжен да ги обработува податоците од 

Избирачкиот список. 

 

 Потребно е да се превземат превентивни мерки за навремено да се осигура 

регуларност на изборнинот процес на оние избирачки места за кои во повеќе 

изборни циклуси се повторуваат нерегуларности. Недостигот на евиденција на 

претходно евидентирани изборни нерегуларности оневозможува превземање на 

навремени мерки кои би го заштитиле изборниот процес од можни повторливи 

нерегуларности. 

 

 И покрај тоа што е забележан тренд на намалување изборните 

нерегуларности во споредба со поранешни изборни циклуси, некои 

прекрушувања на избирачките права како што се семејно гласање, гласање за 

друг и нарушување на тајноста на гласањето се повторуваат во секој изборен 

процес во Република Македонија. Неопходно е членовите на избирачките 

одбори целосно да се ангажираат кон спречување на ваквите повреди  на 

избирачките права и да се превземат зголемени институционални мерски за 

казнување на прекшителите на избирачкото право.  
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Веб-страница: mojotizbor.mk 

 

Пријавување неправилности во изборниот процес:  

https://mojotizbor.crowdmap.com/ 

 

Мониторинг на медиуми: http://daily.mk/izbori 

 

Twitter: https://twitter.com/mojotizbor 

 

Facebook: https://www.facebook.com/mojotizbor 

 
Целта на проектот „Платформа за интегрирано набљудување на изборите“ е да се 

придонесе за фер и демократски избори, преку поддршка на професионалната и 

транспарентна работа на изборните органи, зајакнато професионално и етичко 

известување за изборите во медиумите и промоција на конструктивен демократски 

дискурс за време на кампањата и самиот изборен ден. 

 

Проектот вклучува активности за анализа на изборните програми и листите на кандидати, 

набљудување на известувањето на медиумите, набљудување на работата на изборните 

органи, изборната кампања и самиот ден на избори. 

 

За прв пат проектот беше спроведен за парламентарните избори во 2011 година. 

 

Проектот го спроведуваат во партнерство Македонскиот центар за меѓународна соработка 

(МЦМС) и Институтот за демократија Социетас Цивилис (ИДСЦС). 
 

 

Листа на поврзани публикации 

 

Интернет-присуство на партиите во изборите 2011: http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-

rabota/istrazuvana-i-publikacii/lista-na-istrazuvana-i-publikacii/1084-internet-prisustvo-na-partiite-vo-

izborite-2011.html  

 

Граѓаните за изборите - завршна анкета, 2013: http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-

rabota/istrazuvana-i-publikacii/1393-gragjanite-za-izborite-zavrshna-anketa.html  

 

Граѓаните за локалните избори, 2013: http://www.mcms.mk/images/docs/2013/graganite-za-

lokalnite-izbori-2013.pdfhttp://www.mcms.mk/images/docs/2013/graganite-za-lokalnite-izbori-2013.pdf 

 

Профилот на мојот градоначалник, 2013: http://mcms.org.mk/mk/za-nasata-

rabota/istrazuvana-i-publikacii/1359-profilot-na-mojot-gradonachalnik.html 

 

Профилот на мојот пратеник, 2011: http://www.mcms.mk/images/docs/2011/profil-na-

mojot-pratenik-2011-mcms.pdf 
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