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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ДАЛИ ПРОБЛЕМОТ Е ВО ИЗБИРАЧКИОТ МОДЕЛ ЗА ПРАТЕНИЦИ?

ГЛАСАЧИТЕ ОСТАНУВААТ  
ПАРТИСКИТЕ ЕЛИТИ  

По уставните измени 
граѓаните на Репуб ли-
ка Македонија сè уште 

не можат мирно да спијат, 
бидејќи ги чека уште еден 
ноќен кошмар, подготовките 
околу организирање фер и 
демократски избори. Но, до-
дека се чека на датумот за 
одржување на парламен-
тарната изборна трка, која 
обично е проследена со без-
резервно трошење нечии па-
ри, забавата ќе се скон цен-
трира на изготвувањето на 
правилата и на критериумите 
за учество во шоуто. Во овој 
момент, генерално гледано, 
се наѕираат контурите на 
новата изборна регулатива, 

"Ние можеме да го направиме најдобриот 
закон и тој да биде синхронизиран и усо гла-
сен со европската регулатива, но останува 
от ворено прашањето дали партиите во Ма-
кедонија сакаат да имаат добра политичка 
волја за спроведување на изборниот закон", 
потенцира Дарко Алексов од НВО "Мост". 

военото политичко мно зин-
ство во Собранието.

ИСТОРИЈАТ НА 
ИЗБОРИТЕ

Во 2006 година парламен-
тарните избори ќе бидат под 
целосен надзор на домаш-
ната и на светската јавност. 
Истовремено тие ќе бидат 
репер за нашата подгот ве-
ност за "цивилизиран влез 
во евроатлантските проце-
си", бидејќи Европската ко-
мисија нè предупреди дека 
мораме да спроведеме фер 

и демократски избори. Но, 
тоа, пред сè, ќе зависи од 
политичката волја на пар ти-
ите во Македонија, кои гла-
сачите ги претворија во "за-
морчиња". Затоа, во овој мо-
мент сите сме ставени под 
стаклено ѕвоно - политичките 
партии лудуваат меѓу себе и 
повторно нè ставаат пред 
свршен чин, бидејќи сметаат 
дека проблемот е во моделот 
за избор на пратеници. 

Дали до сега лутавме во 
демократското време и во 
просторот? За овие 14 го ди-
ни плурализам, во четири 
изборни процеси три пати 
веќе експериментиравме. Во 
2002 година, со измените и 
со дополнувањата во Зако-
нот за избор на пратеници, 
беше воведен пропорцио-
налниот модел со шест из-
борни региони, кои даваа 20 

народни избраници. Тие ста-
наа парламентарци без да 
има некој изборен праг, а гла-
совите се добиваа според 
Донтоновата формула. Тогаш 
гласањето заврши во текот 
на еден ден.

Една изборна единица 
при ближно опфаќаше околу 
280.000 избирачи, а за избор 
на еден пратеник беа по треб-
ни од 7.000 до 10.000 гласа. 

Инаку, изборите во 1998 
го дина беа одржани според 
мешовитиот модел. Така, на 
пример, 85 пратеници беа 
избрани според мнозинскиот 
систем додека, пак, другите 
35 го добија мандатот од про-
порционалата листа. Тогаш 

но сè уште се прават вна т-
репартиски пресметки. По-
ради ова, вниманието е свр-
тено кон желбите и потре-
бите на нивните елити, од-
носно уздите ги водат го ле-
мите партии, бидејќи малите 
минорни браќа можат да се 
"крстат и да се надеваат на 
трошките". Во меѓувреме, го-
лемите партии се занимаваат 
и со средување на сопстве-
ното членство, но и вни ма-
телно ги следат и ги шпиу ни-
раат противниците, кои се 
обидуваат да создадат цврс-
ти и кохерентни врски со по-
малите партии. Притоа, ин-
тересот е заеднички, меѓутоа 
волјата на електоратот е не-
извесна. За сега опаѓа попу-
ларноста на владејачката 
гарнитура, освен рејтингот 
на Ахмети, кој е стабилен. За-
тоа секоја политичка "вр-
хушка" експериментира со 
изборната регулатива и не е 
сигурна што ќе добие, а што 
ќе изгуби, бидејќи секој из-
борен процес зависи од ос-

државата претставуваше ед-
на изборна единица, со праг 
од најмалку пет отсто ос вое-
ни гласови од избирачите. 
Првите два изборни циклуса, 
кои се одржаа во 1990 го ди-
на и во 1994 година беа сп-
роведени според мнозин-
скиот модел, во два изборни 
круга. Сега политичките пар-
тии повторно се во дилема, 
односно имаат различен ст-
ав во однос на ова кру ци јал-
но прашање. На едните ар-
шинот им вели дека моделот 
треба да се промени, додека 
другите се за задржување на 
сегашниот пропорционален 
модел. Оние кои бараат вра-
ќање на мнозинскиот модел 
сметаат дека на тој начин во 
преден план ќе биде кан ди-
датот за пратеник, а не не-
говата партиска боја, со што 
наводно ќе се добиел по ква-
литетен собраниски состав. 
Но, поддржувачите на про-
порционалниот модел велат 
дека со овој начин на гла са-
ње се придонесува за по мир-
ни избори, бидејќи се из бег-
нува можноста за вжеш ту-
вање на односите меѓу двата 
круга. За некоја си непри ме-
рена "средна варијанта" се 
партиите на Албанците. Тие 
настојуваат да го задржат 
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  "ЗАМОРЧИЊА" НА 
Тој истакнува дека самиот 

концепт на вклучување на 
граѓаните во процесот на до-
несување одлуки е концепт 
кој "МОСТ" веќе трета година 
го промовира и во форма на 
препорака директно дошол 
од Европската комисија, во 
самото "ави" за прием на Ма-
кедонија во ЕУ.

"Значи, ние само можеме 
да разговараме за тоа колку 
многу организации треба да 
бидат вклучени во вакви про-
екти, кои се слични на овој, 
каков што 'Мост' спроведува 
во соработка со една држав-
на институција, а станува 
збор за проект врзан за мно-
гу важен системски закон, 
кој регулира суптилна мате-
рија и уште еден многу битен 
процес во државата, кој ќе 
биде спроведен наредната 
година. Морам да кажам де-
ка крајна цел на 'МОСТ' не е 
тоа кој што ќе прави со овие 
работи, туку да го фас ци ли-
зира процесот. Тоа пр ет ход-
но беше поврзано со изра-
ботката на кодексот, во кој 
работната група немаше ман-
дат да донесува било какви 
политички одлуки или да ги 
вметнува во самиот до ку-
мент. Сите оние пра ша ња 
кои бараат политички кон-
сензус, останаа отворени за 
политичките чинители во др-
жавата и ќе бидат дел од 
нивниот договор", вели пр-
виот човек на оваа НВО. 

"До овој момент, во Ре пуб-
лика Македонија немало из-
бори, кои ќе се одржат по 
ист закон или по ист модел, 
ако ова не се промени мо же-
би по втор пат ќе се одржат 
избори по ист изборен мо-

про порционалниот модел, 
но со една изборна единица, 
затоа што сметаат дека на тој 
начин нема да се разводнат 
гласовите на нивното изби-
рачко тело. 

СОЗДАВАЊЕ КЛИМА

Според извршниот ди рек-
тор на Граѓанската асоци-
јација "Мост", Дарко Алексов, 
тие почнале да работат на 

создавањето клима или ат-
мосфера за реформи во из-
борното законодавство во ап -
рил 2004 година. 

"Првата фаза заврши не-
каде во декември, а се со-
стоеше од четири тркалезни 
маси на четири различни за-
кони, кои регулираат раз-
лични типови избори. Значи, 
самиот концепт предви ду ва-
ше создавање работа група 
која даде свои препораки и 
врз база на нив се водеше 
дискусија со членови и со 
претставници на институции, 
министерства, невладини ор-
ганизации итн.

Во јануари, односно фев-
руари 2005 година, во насока 
на продолжување на конти-
нуитетот на оваа наша актив-
ност, постигнавме начелен 
договор со Министерството 
за правда, да пристапиме 
кон посериозна соработка, 
односно кон работа за из ра-
ботка на документ, кој ќе би-
де во согласност со пре по-
раките на ОДИХР и на ОБСЕ. 
Значи, точно 9 години, од пр-
вата мисија во 1996 година, 
се работеше на синхро ни-
зација и на усогласување на 
изборното законодавство во 
еден изборен законик", од го-
вара Алексов на прашањето, 
како оваа НВО-органи заци-
јата влета во проектот на 
Министерството за правда, 
иако претходно силно го кри-
тикуваше изборниот про цес 
во Македонија.

ПРЕД ГОДИНА ИПОЛ "МОСТ" ОЦЕНИ:

Изборниот процес помина во рамките на меѓународните 
стандарди за мирни и демократски избори, е пре лими-
нарната оценка на Граѓанската асоцијација "МОСТ". Според 
Дарко Алексов, претседател на "МОСТ", овие избори ќе се 
паметат и како избори со најнизок одѕив на гласачите од 
осамостојувањето на Република Македонија и покрај го-
лемиот број апели и кампањи за излегување на гласачките 
места. За разлика од првиот круг, вториот круг од прет се-
дателските избори е карактеристичен и по зголемениот 
број инциденти кои се случија, по големиот притисок и 
заплашување на гласачите, како и по евидентното пол-
нење на гласачките кутии. На изборите беа регистрирани 
и поголем број случаи на групно гласање. Препораката на 
"МОСТ" е да се посвети поголемо внимание на подо бру-
вањето на квалитетот на изборниот процес преку еду ка-
ција, како на изборните органи, така и на електоратот.

"МОСТ" ја потенцира и неопходноста од ефективна за-
конска регулатива, која ќе ги минимизира можностите за 
нарушување на изборниот процес.ДАРКО АЛЕКСОВ, ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА НВО "МОСТ"ДАРКО АЛЕКСОВ, ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА НВО "МОСТ"

РАБОТНА ВЕРЗИЈА НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК КОЈ ГО ПОДГОТВИЈА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА И "МОСТ"
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

дел. Но, не сакам да преју-
дицирам за тоа, бидејќи оваа 
работа ќе биде чисто по ли-
тички договор меѓу партиите, 
кои можат да донесат таква 
одлука. Овој документ се 
прави за да се избегне пр ак-
тиката во Собранието, во 
пос  ледниот месец од него-
вото работење или од пра-
теничкиот мандат, да се ме-
нуваат или да се дополнуваат 
изборните закони.

Ние можеме да го на пра-
виме најдобриот закон и тој 
да биде синхронизиран и 
усогласен со европската ре-
гулатива, меѓутоа останува 
отворено прашањето дали 
партиите во Македонија са-
каат да имаат добра поли тич-
ка волја за спроведување на 
изборниот закон", потенцира 
Алексов.  

ДВЕ ПРИЧИНИ ЗА 
ПРОМЕНИ

Претставникот на ВМРО-
ДПМНЕ, Трајко Велјановски, 
кој учествува во преговорите 
околу изработката на новата 
изборна регулатива во Ми ни-
стерството за правда вели: 

"Зошто сакаме да го пр о-
ме ниме  избирачкиот мо дел? 
Имено, кога во 2002 година 
го донесовме Законот за из-
бор на пратеници, тргнавме 
од една основа, односно ста-
вивме две заштитни од ред-
би, две алинеи во Законот, 
кои пратеникот го спречу-
ваат да не може да ги менува 
партиските бои, бидејќи е 
избран според пропорцио-
налниот модел. Всушност, 
тоа беше и еден основ за 
престанок на мандатот, затоа 
што сметавме дека при про-
порционалниот модел пар-
тијата ги добива гласовите, 
избирачот гласа за партијата. 
Но, поради веќе познатите 

причини, поврзани со на ста-
ните во ВМРО-ДПМНЕ и со 
иницијативата покрената за 
преоценување на Законот за 
избор на пратеници, поточно 
на двете одредби од него, 
збиднувања кои на поче то-
кот ни беа чудни, а сепак во 
последно време ни станаа сè 
појасни и поразбирливи, де-
ка сè тоа се правело од ин-
терес на владејачката ст рук-
тура, така што ние сме за нов 
изборен модел. Само за пот-
сетување, иницијативата за 
укинување на двете али неи 
беше покрената на стар тот 
од стапувањето на сила на 
Законот, во септември 2002 
година, а Уставниот суд близу 
две години не рас пра ваше 
по неа и дојде во си туација 
дури во 2004 година да од-
лучува за ова прашање. Тоа 
се случи по превирањата во 
ВМРО-ДПМНЕ. Само тогаш 
Судот се произнесе и ги уки-
на двете одредби од Законот. 

Поради ова, сметаме дека 
стана беспредметно да се 
одлучува или да се гласа за 
партија. Значи, ова е првата 
работа поради која сме за 
менување на моделот - да се 
гласа за личност, а притоа 
граѓанинот е тој кој ќе гласа 
и за неа ќе го даде својот 
глас. Само тој ќе знае дека во 
тие четири години ќе ги за-
стапува неговите интереси. 
Но, при мнозинскиот из бо-
рен модел, тој не може да 
оди во извршна или во друга 
власт, а да нема вонредни 
избори. Со овој модел пра-
теникот ќе знае дека ќе биде 
пратеник и ќе ги застапува 
граѓанските интереси. До де-
ка, пак, кај пропорцио нал-
ниот изборен модел, "вр хуш-
ката" на партијата ќе се стави 
на првите места и тие се 
сигурни дека ќе бидат пра-
теници. Втора работа е дека 
владејачката структура, оние 
кои сега се министри, во овој 

период полагодно ја извр шу-
ваат својата функција затоа 
што ако не ја освојат власта, 
сепак сметаат дека ќе успеат 
да бидат пратеници, а преку 
пратеничкиот имунитет мо-
жеби ќе се кријат заради не-
какви криминални деј ст вија", 
истакнува Вел јанов ски. 

Тој лично смета дека пр ет-
седателот на Државната из-
борна комисија треба да би-
де професионалец - врабо-
тен, бидејќи имало примери 
кога претседателите на Ко-
мисијата ова го работеле хо-
норарно и им било обез бе-
дено враќање на претходната 
позиција.

"Затоа има случаи кога 
претседатели на ДИК потоа 
заминаа на функција во Ус-
тавниот суд, а други се вра-
тија во кабинетот на шефот 
на државата. Значи, ако пр ет-
седателот на ДИК биде про-
фесионалец, тој ќе вни мава 
како ќе ја извршува сво јата 
функција, бидејќи ако зада-
чата не ја извршува про фе-
сионално тогаш може да го 
изгуби своето работно ме-
сто.  Неговото работно мес то 
ќе зависи од спроведувањето 
фер и демократски избори. 
Во тој контекст сè уште сум 
за тоа судиите да бидат чле-
нови на ДИК, бидејќи  кон 
нив уште има малку почит и 
доверба. Имено, не ја гледам 
другата алтернатива која ќе 
ја замени нивната улога во 
Комисијата. Кои се тие др жав-
ни службеници, кои ќе бидат 
толку независни? Службени-
ците целосно се зависни од 
државната власт, па затоа 
Уставот и трајниот мандат на 
судиите им дава поголем 
простор независно да ја из-
вршуваат својата задача во 
ДИК", смета Велјановски, по-
ранешен заменик-член во Ко -
мисијата и заменик-ми нис тер 
за правда.  

"Некои од Коа лицијата можат да се водат од лични 
интереси, затоа што во мнозин скиот изборен мо дел, во 
два круга, се гледа јачината на партијата. Тие знаат дека 
при тој модел имаат по мали шанси, до де ка при пропор-
ционалниот из бо рен модел сакаат да се изборат за од-
редени места и тие да бидат сигурни пратеници", ис так-
нува Трајко Вел ја новски во однос на прашањето за од-
носите во Коа ли ци јата.  


