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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ЌЕ ГЛАСААТ ЛИ ПОВТОРНО 
И МРТВИТЕ ДУШИ?

Како што се ближи тер-
минот за одржување на 
парламентарните из бо-

ри, така сè позачестени се ди-
лемите и прашањето дали и 
овој пат ќе имаме ма ни пу ла-
ции со бројот на гла сачите, 
односно дали ќе се повтори 
старата слика на из борите - 
да гласаат и мртви лица. На-
шите соговорници објас ну-
ваат дека во бројката од 
околу 1.700.000 гласачи, кол-
ку што фигурираат во Един-
ствениот избирачки список, 
200.000 лица се не реално 
запишани, односно согласно 
Уставот и законите не треба 
да се најдат во Из бирачкиот 
список. 

Господинот Трајко Велја-
новски, поранешен заменик- 
минис тер за правда, вели: 

"Кога го говориме ова ние 
само се повикуваме на фак-
тите кои се излезени од др-
жавните институции. Попи-
сот го направи државен ор-
ган, односно Заводот за ста-
тистика, Избирачкиот спи-
сок, исто така, го направи др-
жавен орган, но меѓу нив 
има несогласност. Оттука мо-
же да се види дека во По пи-
сот се запишани околу 2 ми-

"Во Пописот се запишани околу 2 милиона 
житела на РМ, од нив 500.000 се непол но-
летни, што значи според Уставот не можат да 
гласаат, односно полнолетни се 1.500.000 
лица, кои можат да излезат на избирачките 
места. Знаеме дека во Избирачкиот список 
се запишани околу 1.700.000 избирачи, со 
право на глас. Постои несогласност во фак-
тичката состојба од 200.000 лица, за кои не-
ма основа, а сепак се внесени во Избирачкиот 
список", вели Трајко Велјановски.

САМО СО ИСЧИСТЕН ИЗБИРАЧКИ СПИСОК МОЖЕМЕ 
ДА ВЛЕЗЕМЕ ВО ЕУ

лиона житела на РМ, од нив 
500.000 се неполнолетни, што 
значи според Уставот не мо-
жат да гласаат, односно пол-
нолетни се 1.500.000 лица, 
кои можат да излезат на из-
бирачките места. Знаеме де-
ка во Избирачкиот список 
има околу 1.700.000 изби ра-
чи со право на глас. Постои 
неусогласеност од 200.000 ли -
ца, за кои нема основа, а тие 
се внесени во Избирачкиот 
список. Оправдувањето што 
некој го кажува, дека има др-
жавјани на РМ кои се наоѓаат 

во странство, кои имаат пра-
во на глас, не држи, зошто ста-
 нува збор за бројка од 50.000, 
кои не се во Пописот. И да е 
така, до 200.000 има уште 
150.000. На кој начин и како е 
дојдено до таа бројка може 
да се увиди со една ја ка коор-
динираност, односно форми-
рање комисија, која би го ис-
чистила Избирачкиот спи сок, 
а која би била соста вена од 
власта, опозиционите пар-
тии и експерти, во овој случај 
потребни се експерти и од 
меѓународните инсти туции".

ротивно, најверојатно тие 
фиктивни 200.000 лица, кои 
фигурираат во Избирачкиот 
список ќе бидат основен на-
чин за манипулација. Од ов ие 
избори ќе зависи и датумот 
за нашето членство во ЕУ. 
Господинот Велјановски го 
прашавме каде тој, како по-
ранешен заменик-министер 
за правда, ги увидел недо-
статоците, дали тие се во над-
лежното Министертство или, 
пак, во некој друг државен 
орган. 

"Недостатоците, пред сè, 
се во Министерството за вна-
трешни работи. Тоа е орган 
кој ги запишува родените, по-
чинатите, оние лица кои до-
биле државјанство, оние кои 
ја промениле адресата на 
живеење... Оттаму сите тие 
податоци се трансферираат 
до Министерството за прав-
да, кое преку Заводот за ста-
тистика го печати Избирач-
киот список. Мислам дека ак-
цијата треба да биде во про-
верка на податоците кои ги 
дава МВР", вели Велјановски 
и дополнува: 

"Промената на личната 
кар та ја врши МВР. Лицето 
кое го менува местото на жи-

При тоа, поранешниот за-
меник-министер за правда 
објаснува дека не зборува за 
редовно ажурирање кое тре-
ба постојано да се прави, ту-
ку за акција која треба да ја 
спроведат надлежните ин-
сти туции во државава за да 
се види неусогласеноста ме-
ѓу пописните бројки со број-
ката во Избирачкиот список. 

АЖУРИРАЊЕ

Ако се прочисти Избирач-
киот список ќе се создадат 
објективни услови за фер и 
демократски избори, а во сп-

веење поднесува барање за 
нова лична карта, која му се 
издава според новото место 
на живеење. Од МВР му ја 
земаат старата лична карта и 
му даваат нова. По авто ма ти-
зам се бришат старите пода-
тоци, се вметнуваат новите и 
се доставуваат до надлеж но-
то Министерство. Исто така, 
законска обврска е над леж-
ните институции, за секое ли-
це кое починало и е погре-
бано, да имаат издадено так-
ва потврда. Од државните 
органи тие податоци треба 
да се слеат во МВР. Несфат-
ливо е за правна држава ако 
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некое лице е починато, сè уш-
те да се води како живо". 

Сепак, тој потенцира дека 
сè уште има време да се про-
вери и да се исчисти Изби-
рачкиот список, се разбира, 
ако за тоа постои политичка 
волја, ако знаеме дека крај-
ниот рок на редовните избо-
ри е септември. А како пар-
тија ВМРО-ДПМНЕ, од која 
доаѓа и тој, вели дека на ср-
едбите со премиерот Владо 
Бучковски, постојано го ис-
так нуваат и ова прашање, 
односно дека Избирачкиот 
список е најважна точка која 
треба да биде исполнета за 
да има фер и демократски из-
бори. 

ИСЕЛЕНИЦИТЕ

Велјановски вели дека ко-
га станува збор за мани пула-
циите, проблемот не треба 
да го гледаме во двојното 
државјанство, зашто нашиот 
Устав предвидува секој кој 
има државјанство на РМ, без 
разлика дали има и некое 
друго, да може да го оствари 
своето избирачко право. 

"Реално, ако има држав-
јанство на РМ тоа лице нема 
основа да биде исклучено, 
но зборуваме за ситуација 
каде некои лица се внесени 
во Избирачкиот список, а ни-
каде ги нема. Знаеме ка ков 
беше Избирачкиот список во 
1994 година и колку држав-
јанства тогаш беа дадени, па 
можеби оттаму проблемот 
ги влече корените", вели Ве-
лјановски.

Кога станува збор, пак, за 
гласот на македонските исе-
леници, тој потенцира дека и 
со нив се манипулира, затоа 
што во средините од кои тие 
потекнуваат има луѓе кои 
располагаат со информации 
за нив и знаат дека иселените 

лица не доаѓаат да гласаат. 
Дали се злоупотребува нив-
ното право кое тие не го ис-
користуваат, односно за нив 
гласа некој друг? 

"Но, повторно укажувам 

дека проблемот не е во оние 
кои навистина се државјани 
на РМ, оние кои реално тре-
ба да бидат во Избирачкиот 
список, овде изгледа постои 
бројка од 150.000 лица кои 

или не се државјани или, пак,  
два пати се запишани во Из-
бирачкиот список". 

Велјановски објаснува де-
ка ставот на партијата е да 
им се овозможи на држав-
јаните на РМ, кои живеат на-
двор од државава, да го ос-
тварат своето право на глас. 

"Имаме ситуација кога ги 
повикуваме иселениците да 
инвестираат во РМ, а ние не 
им овозможуваме да гласаат. 
Власта се оправдува со тоа 
дека имаме мал број дипло-
матско-конзуларни прет став-
ништва. Важно е да се на п-
рави првиот чекор и таму 
каде што има претставништва 
да им се овозможи да гла-
саат".

На прочистување на Из-
бирачкиот список нè преду-
предуваат и меѓународните 
институции. 

"Би сакале да се спроведе 
една координирана акција 
од партиите и на власт и од 
опозицијата, експерти од ме-
ѓународните организации, 
да се види проблемот и по-
тоа никој да нема забелешки 
зошто таа бројка е намалена", 
објаснува Велјановски. 

Исто така, Велјановски ве-
ли дека има општини каде ус-
ловно кажано има повеќе из-
бирачи или 90 отсто од жи-
телите се избирачи. Според 
не    го, нема никаква логика, на 
пример, од 60.000 лица 55.000 
да се полнолетни, од носно да 
имаат право на гл ас. Са мите 
бројки кажуваат де ка има не-
логичност. 

Поранешниот заменик-ми-
нистер за правда об јас нува 
дека се знае и како се движи 
бројката на почи на тите луѓе, 
па така не може во период 
од затворањето на Изби рач-
киот список до за вр шување 
на изборите драс тич но да се 
зголеми таа бројка. 

Портпаролката на Министерството за правда, Убавка 
Матевска, вели дека ова Министерство редовно го ажу-
рира Избирачкиот список. Тоа го прави два пати годишно 
и секогаш пред избори. Во рамките на ажу рирањето на по-
датоците, од летото наваму, како што објаснува Матевска, 
луѓе од подрачните единици на Министерството, одат од 
куќа до куќа и ги проверуваат лицата кои се постари од 85 
години, за кои природно постои претпоставка дека мо же-
би во меѓувреме починале. Ги прашуваат семејствата дали 
се пријавени починатите, дали извадиле умреница итн. 
Граѓанска обврска е ако некој починал, неговите блиски 
роднини да ги информираат надлежните институции. 

Но, и ако некој има промена на адреса, тој треба тоа да 
го пријави. Ова лице во Избирачкиот список се води спо-
ред личната карта која, пак, е според местото на живеење. 
За ова имаме и редовни контакти со МВР.

Матевска ја објаснува и бројката од околу 50.000-70.000 
иселеници. Според меѓународните документи, лицата кои 
повеќе од 12 месеци се отсутни од РМ, не се водат како жи-
тели на Македонија, но фигурираат во Избирачкиот спи-
сок. Тие се државјани на РМ и имаат право на глас, но не-
кои не гласаат. Оттаму е таа бројка која се додава на вкуп-
ниот број жители на РМ, а не станува збор за некои фан-
томски бројки. Таа објаснува и дека се остава простор дека 
во периодот по затворањето на Избирачкиот список, од-
носно и по затворањето на гласачкото место, може во ме-
ѓувреме некој и да почине. 

КОЈ СÈ ЌЕ ГО ДАВА СВОЈОТ ГЛАС?


