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ИЗБОРИ 2006

КРУЦИЈАЛЕН ТЕСТ ЗА 
ОСИРОМАШЕНАТА   

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 

"Работите добро почнаа ова утро и се надевам дека, исто 
така, добро и ќе завршат. Вакви избори ни се потребни и 
неопходни за да 
добиеме Парламент 
и Влада кои со полн 
легитимитет ќе ги 
вршат своите 
одговорни 
должности во 
наредните години. 
Се надевам дека ќе 
добиеме позитивни 
оценки од Брисел 
што ќе овозможат 
да го продолжиме 
нашиот пат кон ЕУ и 
НАТО. Со еден збор, 
мислам дека уште 
денеска ќе се потврди високиот демократски потенцијал и 
капацитет на Република Македонија". 

ВЛАДО БУЧКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ

"Верувам дека 
извлековме поука по 
првата недела од 
кампањата која ги 
загрижи сите, и дека 
во втората недела 
демонстриравме 
политичка зрелост и 
подготвеност ова да 
бидат најдобро 
спроведените 
избори".

Лидерот на СДСМ 
ги повика сите партии 
да се соочат со 
резултатите и со 
победата на оној за 
кого граѓаните на 
Република 
Македонија сметаат дека треба да продолжи да ја води 
земјата напред. 

НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ВМРО- ДПМНЕ

Никола 
Груевски изрази 
надеж дека 
мнозинството 
граѓани ќе го 
остварат своето 
право на глас и ќе 
ја дадат 
поддршката за 
оној за кој 
веруваат дека ќе 
им донесе 
најдобра иднина. 
Груевски изрази 
уверување дека 
денеска во 
Република 
Македонија ќе 
победи 
демократијата. 

"Тоа е во 
интерес и на граѓаните и на државата за нејзините 
перспективи за во ЕУ и НАТО, односно за перспективите 
за сите нас и на нашите следни генерации".

ТИТО ПЕТКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП

"Македонија 
нема друг избор 
освен да 
спроведе фер, 
мирни и 
демократски 
избори, без 
каква било 
грешка. Мора да 
се претставиме 
како 
цивилизиран 
народ и 
просперитетна 
држава, земја на 
која 
демократските 
принципи и се 
крајна 
определба".
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  ДЕМОКРАТИЈАТА ВО 
БАЛКАНСКА ЗЕМЈА

АЛИ АХМЕТИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДУИ

"На крајот на оваа година треба 
да ги започнеме преговорите за 
членство на Македонија во 
Европска унија, треба да 
започнеме преговори за членство 
во НАТО. Овие избори се многу 
значајни како за Македонија така 
и за регионот". 

АРБЕН ЏАФЕРИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПА

"За мене изборите не се само 
свечен чин туку се и стратешки 

чин. На изборите се одзема или се 
дава здив на добрата или лошата 
политика".

РИСТО ПЕНОВ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛДП

"Очекувам Македонија да го 
положи тестот, да имаме фер и 
демократски избори".

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДОМ

Лилјана Поповска изјави дека очекува фер 
и демократска атмосфера и Македонија да го 
унапреди својот статус во меѓународната 
заедница, при што очекува на гласање да 

излезат сите граѓани.

ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ, 
ВМРО- НП

"Според она што се гледа 
засега денот е добар и ќе се види 
како ќе заврши. 

Да се надеваме дека сепак ќе 
имаме регуларни избори".

АБДУЉАДИ ВЕЈСЕЛИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПДП

"Мислам дека граѓаните нема да 
дозволат нерегуларности поради тоа 
што гледаме масовност на изборните 
места. До крајот на денот изборите ќе 

бидат фер и демократски. На праг сме 
да станеме членка на ЕУ и НАТО и 
затоа треба сите препораки доставени 
до нас од меѓународната заедница да 
ги почитуваме, а да ги почитуваме и 
уставот и законите".
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ѕивот во "Петката" бил 55,03 
отсто. Од Шестата изборна 
единица пристигнал мате ри-
јал за 126 ИМ, или 28,97 от-
сто. Во оваа изборна единица 
одѕивот изнесувал 45,03 про-
центи.   

Од воведувањето пар ла-

ментарна демократија во
1990 година во Република 
Македонија граѓаните гласаа 
за нов петти состав на Со-
бранието. За 120 пратенички 
места беа поднесени 33 из-
борни листи на партии и 
коалиции, со вкупно 2.620 
кан дидати. Најмногу канди-
дати и изборни листи имаше 
во Првата изборна единица - 
29 , а најмалку во Шестата - 
19. Со право на глас можеа 
да гласаат вкупно 1.741.439 
државјани на РМ, а се гла са-
ше на 2.976 избирачки места. 
Изборите се спроведуваа 
спо ред пропорционалниот 
модел, а се гласаше во еден 
изборен круг. Освоените пра-
тенички места се пре сме ту-
ваат според Донтовата фор-
мула.

Граѓанската асоцијација 
"МОСТ" на два часа пред ис-
текот на изборниот процес 
за бележала нерегуларности, 
кои претежно се одвивале 

во Западна Македонија. Гла-
сањето, како што беше сооп-
штено на прес-конференција, 
е прекинато во гласачкото 
место број 2004, како и во Оп-
штина Боговиње, каде е за-
творен објектот и гласањето 
е прекинато. Набљудува чите 
на "Мост" во село Уланци и 
во Градско забележале лив-
чиња без сериски броеви. Во 
Општина Теарце, на повеќе 
гласачки места, неовластени 
лица откинале листи од ко-
чанот по што ги пополниле и 
ги уфрлиле во гласачките ку-
тии. Во село Глоѓи, Општина 
Теарце, биле украдени гла-
сачки ливчиња, кои подоцна 
биле уфрлени во кутиите. 
Пол нење на кутии било за-
бележано и во село Челопек, 
во село Непроштено и во 
село Џепчиште. Според мо-
ниторингот на "Мост" и во 
село Гарани, Општина Осло-
меј, била наполнета избирач-
ка кутија. Од оваа невладина 

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ М 
ПОТПИСИ ОД 61 ПР 

60,71 процент. Од Четвртата 
изборна единица пристигнал 
материјал за 244 ИМ, или 
43,73 отсто. Одѕивот во оваа 
единица бил 66,38 проценти. 
Од Петтата изборна единица 
пристигнал материјал за 221 
ИМ, или 40,33 проценти. Од-

Пред првото појавување 
на лидерите на најголемите 
македонски партии, СДСМ и 
ВМРО-ДПМНЕ, по завршува-
њето на гласањето на пар ла-
ментарните избори во 2006 
година, Државната изборна 
комисија објави дека до неа 
биле пристигнати податоци 
за 36 отсто од вкупниот број 
гласачки места во Македо-
нија. Според нив, одѕивот на 
гласачите од вкупниот број 
избирачи на ниво на држава 
изнесувал 56 проценти. Од 
Првата изборна единица 
пристигнал материјал за 153 
избирачки места (ИМ), или 
35,66 отсто. Одѕивот изне су-
вал 54,65 проценти. Од Вто-
рата изборна единица при-
стигнал материјал за 87 из-
бирачки места, а одѕивот на 
гласачите бил 51,59 про цен-
ти. Од Третата изборна еди-
ница пристигнал материјал 
за 246 ИМ, или 39,36 отсто, а 
одѕивот на гласачите бил 
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асоцијација во текот на из-
бор ниот процес биле забе-
лежани случаи на семејно 
гла сање и гласање во име на 
друг. Изборниот процес го 
следеа околу 6.700 набљу ду-
вачи, најмногу од граѓанската 
асоцијација "Мост" - 3.500. Ст-
рански набљудувачи беа 493, 
од кои околу 400 од составот 
на мисијата на ОБСЕ и на 
ОДИХР во земјава.

ЗАКОНСКАТА 
РЕГУЛАТИВА

Според Уставот на Репуб-
лика Македонија пратени-
ците во Собранието се из-
бираат за време од четири 
години. Мандатот на прате-
ниците го верификува Со-
бранието, а почнува да тече 
од конститутивната седница 
на Собранието. Новоизбра-
ното Собрание се состанува 
на конститутивна седница 

ОРА ДА ДЕПОНИРА 
АТЕНИК  

најдоцна 20 дена по одржа-
ните избори. Седницата ја 
свикува претседателот на 
Собранието од претходниот 
состав. Доколку не се закаже 
конститутивна седница во 
предвидениот рок, прате ни-
ците сами се состануваат и го 
конституираат Собранието 
на дваесет и првиот ден од 
денот на завршувањето на 
из борите. 

Претседателот на држава-
та е должен во рок од десет 
дена од конституирањето на 
Собранието мандатот за со-
став на Владата да му го до-
вери на кандидатот на пар-
тијата, односно на партиите 
кои имаат мнозинство во Со-
бранието. Во рок од 20 дена 
од денот на доверувањето 
на мандатот, мандатарот му 
поднесува на Собранието 
про грама и го предлага со-
ставот на Владата. На пред-
лог на мандатарот и врз ос-
нова на програмата,  Собра-

нието ја избира Владата со 
мнозинство гласови од вкуп-
ниот број пратеници. 

"Практично, ако се оди во 
оние најдолги рокови новата 
Влада би требало да се из бе-
ре најдоцна меѓу 4 и 9 сеп-
тември", изјави Рената Тре-
невска Дескоска, доцент на 
Правниот факултет по Устав-
но право и Политички сис-
тем, за МИА. 

Уставот одредува дека 
ман датот му се доделува на 
кандидат на партија, односно 
партии кои имаат мно зин-
ство во Собранието со освое-
ни 61 пратенички мандат. Во 
случај на освоен ист број 
пратенички мандати од 
страна на две партии, од нос-
но коалиции, претседателот 
на државата ќе го додели 
мандатот за состав на нова 
влада на оној кој ќе демон-
стрира дека зад него стојат 
потписите на 61 пратеник, по-
сочува Треневска Дескоска. 
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СВЕТСКИТЕ АГЕНЦИИ

Според меѓународните 
фак тори во земјава, овие 
парламентарни избори се 
клу чен тест за политичката 
зрелост на Македонија.

"Се надеваме дека ќе би-
дат успешни", изјави амбаса-
дорот на Европската унија во 
земјава, Ерван Фуере, при по-
сета на избирачко место во 
Кондово, кој изјави дека не е 
случајна посетата на ова 
скоп ско село на изборниот 
ден. "Ова е место каде што во 
минатото се случија повеќе 
нерегуларности и сметаме 
дека е важно со нашето при-
суство да покажеме дека тоа 
не треба да се повтори", ис-
такна Фуере.

Повеќето светски медиу-
ми објавија информации и 
анализи за петтите парла мен-
тарни избори во Македонија. 
Во сите странски анализи 
објавени во медиумите се 
потенцира дека изборите се 
голем тест за натамошниот 
тек на интеграцијата на Ма-
кедонија во ЕУ и во НАТО.

"Македонците гласаа на 

парламентарните избори, 
кои се оценуваат како кру ци-
јален тест за демократијата 
во осиромашената балканска 
земја, со оглед на тоа што таа 
настојува да стане членка на 
ЕУ и на НАТО", оценуваат ана-
литичарите на агенцијата 
АФП. 

Натаму се наведува дека 
мултиетничката коалициона 
Влада на Владо Бучковски се 
обидувала да се бори за да 
добие уште еден мандат, но 
при тоа се соочува со пре диз-
виците кои й ги поставила 
опозицијата, која смета дека 
власта направила исклучи-
телно малку за зајакнување 
на македонската економија. 
Агенцијата уште истакнува 
де ка на изборите се гледа ка-
ко на клучен тест за поли тич-
ката зрелост на Македонија 
на нејзиниот пат до ЕУ и до 
НАТО. 

Хрватската агенција ХИНА, 
давајќи ги своите генерални 
информации за изборите во 
Македонија, потенцира дека 
според анкетите спроведени 
пред изборите, се очекува 
најмногу гласови да добие 
опозиционата коалиција на 
ВМРО-ДПМНЕ, но тоа нема 

НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Победничката атмосфера во Изборниот штаб на ВМРО- 
ДПМНЕ се чувствуваше во текот на целиот изборен ден. На 
полноќ, ВМРО- ДПМНЕ ја прослави победата на Градскиот 
плоштад "Македонија" во Скопје. 

"ВМРО-ДПМНЕ победи на овие избори заедно со нашите 
коалициони партнери од коалицијата 'За подобра Ма-
кедонија'. На овие избори граѓаните на РМ покажаа зре-
лост, тие донесоа смела и мудра одлука и во вистински мо-
мент, можеби во последен. Веќе од утре нè очекува да ги 
тераме процедуралните работи околу создавањето вла да, 
што побрзо да ја создадеме  затоа што РМ изгуби многу 
вре ме во минатите 15 години транзиција. Мораме многу 
брзо да се фокусираме на работата, на програмата која ја 
ветивме на овие избори, на нејзиното исполнување, на 
нашите сто чекори. Тоа е голема одговорност за нас, за ме-
не лично довербата на граѓаните е огромна. Убеден сум 
дека тоа е огромна одговорност и на моите соработници. 
Сакам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе создаде влада која 
ќе биде влада на сите граѓани на РМ, која ќе се ориентира 
кон подигнување на животниот стандард на целото на се-
ление во  РМ и нема да ги дели луѓето на вмровци, на сдс-
мовци. Нас нè очекува макотрпно работење, со испол-
нување на нашата програма и прогрес на нашата држава. 
Нашиот врвен приоритет е да ја подобриме економската 
ситуација во државата, да се бориме против сиро маш ти-
јата, невработеноста, корупцијата и да се бориме за по-
голем економски раст и подобар животен стандард за сите 
граѓани на РМ", изјави Никола Груевски.
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ДАЛИ РОЗАТА ОВЕНА?!

Неизвесност, разочараност и очекување дека нешто во 
последните моменти ќе се смени во корист на досегашната 
владејачка коалиција: вакво расположение можеше да се 
види на лицата од Изборниот штаб на коалицијата "За Ма-
кедонија заедно", сè до полноќ кога Владо Бучковски, јав-
но го призна поразот:

"Ние сме голема партија и во нашите успеси и во нашите 
неуспеси. Дозволете да им се обратам на граѓаните на РМ 
и да им честитам затоа што денес победи РМ. Ние уште на 
почетокот, пред отпочнувањето на кампањата порачавме 
дека на крај ќе бидеме задоволни ако имаме фер и де мо-
кратски избори, ако го положиме овој европски тест и ако 
РМ биде во позиција на крај да се радува на својот успех. А 
успехот е дека имавме исклучително добри избори, веро-
јатно досега најдобро организираните. Тоа е големата по-
беда за РМ и затоа сум горд што бев дел од овој политички 
натпревар каде што на крај мораме да констатираме дека 
опозицијата предводена од Никола Груевски освои најго-
лема поддршка од граѓаните на РМ. Или онака како што 
почнав, ние сме големи по нашите успеси, но сме и досто-
ин ствени кога ќе доживееме неуспех". 

ИМАШЕ ОДРЕДЕНИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ

"Во три општини - Сарај, Теарце, Брвеница, сметаме де-
ка имаше одредени нерегуларности, додека во другите 
места гласањето се одвиваше добро", ова првата оценка 
на ДУИ, кој ја соопшти шефот на изборниот штаб на ДУИ и 
на ПДП Г'зим Острени, кој додаде дека понатаму тоа е ра бо-
та на надлежните органи.

Според извори на ДПА оваа партија освоила 11, односно 
13 пратенички места. ДИУ 9, а партнерот на Ахмети, ПДП 
освоила 3 пратенички места. Оваа партија реагира на не-
правилностите во општините Осломеј, Зајас и други, а 
резултатите од шарпланинските села не ги признаваат, би-
дејќи имало многу прекршувања на изборните правила.

да биде доволно за да може 
сама да состави влада. ХИНА 
нагласува дека владејачката 
коалиција предводена од 
СДСМ ја изгубила поддрш ка-
та, пред сè, поради натамош-
ниот раст на високиот степен 
на невработеноста, која из-
несува 38 проценти, како и 
поради лошата економска 
состојба. 

Српската новинска аген-
ција ТАНЈУГ напомнува дека 
ЕУ ги гледа македонските из-

со Албанци, оцени ТАНЈУГ, 
додавајќи дека претставни-
ци те на ЕУ и на НАТО изра зи-
ле стравување дека новите 
немири можат да ја оддале-
чат Македонија од патот за 
членство во двете органи за-
ции". 

"Инцидентите во првите 
денови од изборната кампа-
ња за парламентарните из-
бори во Македонија, кои 
претставуваа закана за не-
пре чено одржување на избо-

јата наведува дека во изми-
натите денови политичките 
партии воделе мошне нега-
тивна кампања насочена кон 
своите политички ривали.

Британската Би-Би-Си на-
гласува дека овие парламен-
тарни избори ќе бидат се ри-
озна оценка за брзината со 
која Македонија ќе стане 
членка на ЕУ. На гласачките 
места биле распоредени до-
полнителен број полицајци, 
пред сè, поради серијата ин-
циденти што се случија во 
предизборната кампања, до-
дава Би-Би-Си. 

"Оваа изборна кампања 
бе ше проследена со насил-
ство, главно, внатре во ал-
банската етничка заедница. 
Амбасадорот на ЕУ во земја-
та, Ерван Фуере, ги преду пре-
ди партиите да ги кон тро ли-
раат своите активисти", по-
тенцира Би-Би-Си, додавајќи 
дека ЕУ предупреди на се-
риозно забавување на про-
цесот за зачленување на зем-
јата, доколку има сериозни 
инциденти на денот на из бо-
рите. 

Американската агенција 
Ројтерс објави информација 
дека Македонците гласаат на 
парламентарни избори, на-
девајќи дека ќе ги избегнат 
непријателствата и заканите, 
кои биле присутни на прет-
ходните избори и дека др жа-
вата ќе остане на патот за 
пол ноправно членство во 
Уни јата. 

"Владејачките социјал де-
мократи се соочуваат со си-
лен предизвик од опозицио-

ната ВМРО-ДПМНЕ, поради 
тоа што гласачите се фрус-
трирани од големата невра-
ботеност и малите плати и по 
15 години откако земјата се 
отцепи од поранешна Југо-
славија", нагласува Ројтерс.

За петтите парламентарни 
избори во Македонија ин-
фор мираше и Си-Ен-Ен, под 
насловот "Влезот во ЕУ - гла-
вен поттик за македонските 
гласачи". 

"Македонија - изборите 
клу чен настан за влез во ЕУ" 
е насловот на текстот во кој 
московска "Правда" инфор-
мира за изборите во земјава. 

Во белградскиот весник 
"Политика" се објавуваат оп-
шти информации за петтите 
парламентарни избори, при 
што нагласува дека избор-
ниот процес во земјата го 
сле дат повеќе од 6.190 до-
машни и околу 490 странски 
набљудувачи. 

"И додека Македонија се 
подготвуваше за парла мен-
тарните избори, западните 
спонзори на мировниот до-
говор, со кој веќе пет години 
се воспостави мир во зем ја-
та, велат дека сè уште има на-
деж за фер и мирни избори - 
круцијален сигнал за подгот-
веноста на земјата за влез во 
НАТО и во ЕУ", пишува вес-
никот "Фајненшл тајмс". 

Весникот нагласува дека 
предизборната кампања ја 
карактеризираа неколку са-
ботажи и насилство од по ни-
зок степен, главно, меѓу па-
ртиите на етничките Албанци. 

бори како тест дали земјата 
ја надминала етничката на-
пнатост и дали заслужува да 
продолжи по патот за прием 
во Унијата.

"Предизборната кампања 
ја одбележаа пукотниците во 
Скопје и нападите врз пар-
тиски претставници во За-
падна Македонија, населена 

рите, стивнаа кон крајот на 
кампањата, но истовремено 
речникот на политичките 
лидери особено се заостри", 
се наведува во првичниот 
коментар за македонските 
избори на бугарската новин-
ска агенција БТА. 

Повикувајќи се на оцен-
ките на експертите, аген ци-


