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СЕ КУПУВА ЛИ ИСЕЛ  
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТ  

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Гласањето на македонските исе ле-
ници во дипломатско-конз улар ни-
те претставништва е идеја која да-

тира од поодамна, иако во овие из ми-
нати 15 години државава не орга ни-
зирала такво гласање. За време на из-
борната кампања премиерот Никола 
Груевски ја најави оваа иницијатива, а 
Министерството за правда веќе ја под-
готви првата верзија на Законот за из-
мени и дополнувања на Изборниот за-
коник, во кој е предвидена токму таква 
одредба. И на лидерската средба, која 
минатиот викенд се одржа во Маврово, 
власта го покрена ова прашање, но опо-
зицијата смета дека тоа воопшто не е 

Засега единствени извори 
на податоци за бројот на 
доселени и на отселени 
граѓани во и од Македонија 
се податоците од Државниот 
завод за статистика, 
односно пописните 
податоци. Меѓутоа, мора да 
се укаже на недостатокот на 
овие податоци, а тоа е 
фактот дека нивното 
ажурирање не се прави од 
година в година, туку од 
попис до попис.

иселениците. Како држава ја немаме 
вис тинската бројка на иселени Маке-
донци, или луѓе кои се на привремена 
работа во странство и постојано се ма-
нипулира со нивните гласови. Постои ли 
неусогласеност меѓу Уставот и Законот 
за изменување и дополнување на Из-
борниот законик? Некои членови на Др-
жавната изборна комисија велат дека 

РМ кои се на привремена работа во ст-
ранство, односно имаат престој во ст-
ран ство. Доколку во Уставот е наведено 
дека правото на глас на македонските 
државјани во странство им се ово змо-
жува, тогаш тоа мора и да се импле мен-
тира. Во овој момент, вака како што е 
предложено, не им се овозможува ос-
тварување на правото на глас, односно 

потребно. Кому и зошто му пречи гла-
сот на нашите иселеници? Дали некој 
стравува дека овие гласови нема да 
пристигнат на негова адреса? Како и да 
е, изгласувањето на овој закон, пред сè, 
е прашање на политичка волја, а зошто 
власта го покренува прашањето на за-
конско регулирање на ова право по-
веќе е прашање на политичка анализа 

Н Е УСО ГЛ АС Е Н О С Т  М Е Ѓ У  УС ТА В ОТ       И  И З Б О Р Н И ОТ  З А КО Н И К  З А  И З Б И РАЧ КОТО  Н Е УСО ГЛ АС Е Н О С Т  М Е Ѓ У  УС ТА В ОТ   
П РА В О  Н А  М А К Е Д О Н С К И Т Е  Д Р Ж А   

отколку на формално-правна постапка. 
Но, првата верзија на Законот за из-

менување и дополнување на Избор ни-
от законик предизвика низа дилеми и 
проблеми кои ќе треба да си ги ре ши ме 
за да им го овозможиме ова право на 

нема уставен основ за донесување на 
овој Закон за изменување и допол ну-
вање на Изборниот законик од причина 
што во моментов во Уставот на РМ не е 
предвидено дека државата го овоз мо-
жува правото на глас на државјаните на 

ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ВО СТРАНСТВО ДА БИДЕ 
ПРОСЛЕДЕН 15 ДЕНА ПРЕД ИЗБОРИТЕ, А ИСЕЛЕНИЦИТЕ ДА 
ГЛАСААТ СЕДУМ ДЕНА ПРЕД НИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ 
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ЕНИЧКИОТ ГЛАС ЗА 
Е ИЗБОРИ?

со предложените решенија ова право 
ќе можат да го остварат само дел од др-
жавјаните, кои се со привремен или со 
постојан престој во странство, кој број 
е незначителен во однос на вкупниот 
број државјани на РМ, кои се на при-
времена работа во странство, односно 
имаат привремен или постојан престој 
во странство. Други членови на ДИК, 
пак, сметаат дека има уставен основ за 
донесување на овој Закон и дека во Ус-
тавот ова право веќе е гарантирано (си-
те државјани на Република Македонија 
со наполнети 18 години и деловна спо-
собност имаат право да гласаат), од нос-
но нема потреба за промена на Уставот. 
Според ДИК, треба да се допрецизира 
во кои дипломатско-конзуларни прет-
ставништва ќе се гласа, со оглед на фа к-

АНАЛИЗИ
М-р Фросина Ташевска-Ременски, 

аси стент на Полициската академија во 
Скопје, вели: 

"Не треба да се брза со донесувањето 
на измените и дополнувањата на Из-
борниот законик, туку напротив перио-
дот до 2009 година треба да се ис ко-
ристи за неопходните подготвителни 
анализи, но и за подобра организација 
и подготовка на целиот процес на до-
несување на измените во Законикот, ка-
ко и нивната операционализација во 
пресрет на претседателските избори, 
како и за поширока јавна, експертска 
дискусија по ова прашање. Проблеми 
по ова прашање се јавуваат уште на по-

тот дека Македонија има амбасади, ге-
нерални конзулати и постојани мисии 
при меѓународните организации, а ос-
вен тоа се прави дискриминација на Ма-
кедонците кои работат во земјите во 
кои Македонија нема амбасади. Забе-
лешка е тоа што ДИК како единствен 
над лежен орган за спроведување на из-
борите добива паралелен орган - МНР...

четокот (дел од нив наведува и ДИК). 
Една од основните работи која би тре-
бало да му претходи на поднесувањето 
на Предлогот за донесување на Законот 
за измени и дополнувања на Изборниот 
законик од страна на Министерството 
за правда, како овластен предлагач, е 
детаљната анализа која ќе ги опфаќа: 
не/постоење официјална евиденција за 

бројот на македонски државјани кои се 
на привремена работа или престој во 
странство, нивниот број и кон цен тра-
ција во земјите во кои работат и пре-
стојуваат, а во кои РМ има ДКП (ди пло-
матско-конзуларни претставништва), 
непостоење на ДКП во земјите во кои 
има македонски државјани итн. Засега 
единствени извори на податоци за бро-
јот на доселени и на отселени граѓани 
во и од Македонија се податоците од 
Државниот завод за статистика, од нос-
но пописните податоци. Меѓутоа, мора 
да се укаже на недостаток на овие по-

ЌЕ ЌЕ МОЖАТМОЖАТ ЛИ НАШИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ДА ГЛАСААТ ВО  ЛИ НАШИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ДА ГЛАСААТ ВО 
МАКЕДОНСКИТЕ АМБАСАДИ, АМБАСАДА НА РМ ВО САДМАКЕДОНСКИТЕ АМБАСАДИ, АМБАСАДА НА РМ ВО САД

Н Е УСО ГЛ АС Е Н О С Т  М Е Ѓ У  УС ТА В ОТ       И  И З Б О Р Н И ОТ  З А КО Н И К  З А  И З Б И РАЧ КО ТО    И  И З Б О Р Н И О Т  З А КО Н И К  З А  И З Б И РАЧ КО ТО  
П РА В О  Н А  М А К Е Д О Н С К И Т Е  Д Р Ж А      В Ј А Н И  В О  С Т РА Н С Т В О В Ј А Н И  В О  С Т РА Н С Т В О Според предлагачот, уставниот ос-

нов за донесување на Законот за 
измени и дополнувања на Из бор-
ниот законик е член 68 став 1 али неја 
2 од Уставот на РМ. Овој член ја оп-
ределува надлежноста на Собра ние-
то да донесува закони, меѓутоа ос-
новата за измените и допол ну ва њата 
на Изборниот законик, треба да се 
бара во член 22, ставовите 1 и 2, спо-
ред кои секој граѓанин со на полнети 
18 години живот стекнува избирачко 
право и дека, избирач кото право е 
еднакво, општо и не посредно... Овие 
уставни одредби на секој граѓанин 
на РМ, кој има ма кедонско држав-
јанство и ги испол нува предвидените 
услови (18 го ди ни и деловна спо соб-
ност), му го га рантираат избирачкото 
право, не за висно каде тој се наоѓа. 
Доколку се земе предвид став 2 од 
член 49 на Уставот на РМ, според кој, 
"Репуб ли ката се грижи за еко ном-
ските, кул турните и социјалните пра-
ва на гра ѓаните на Републиката во 
странство", тогаш овој Закон со кој се 
регулира избирачкото право на исе-
лениците на РМ во странство, нема 
уставен ос нов. Зошто? Уставната ка-
тегорија "граѓаните на Републиката 
во стран ство" е синоним за "маке-
донски др жавјани во странство", ме-
ѓутоа из бирачкото право спаѓа во 
групата политички слободи и права 
на гра ѓаните, а не во групата еко ном-
ски, кул турни и социјални права, што 
значи дека ако со оваа уставна од-
редба не се опфаќаат политичките 
права на граѓаните на Републиката 
во странство, што во контекст на 
Законот би било избирачкото пра во, 
тогаш Законот нема уставен ос нов 
кога станува збор за изби рач кото 
право на македонските државјани 
во странство.
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датоци, а тоа е фактот дека нивното 
ажурирање не се прави од година в 
година, туку од попис до попис. Значи, 
по писните податоци од Статистичкиот 
годишник - 2003 година се единствените 
понови податоци за: лицата кои имаат 
официјално место на живеење во РМ, а 
во времето на пописот, но најдоцна до 
12 месеци пред неговото спроведување, 
се наоѓаат на работа во странство, како 
и членовите на нивните домаќинства; 
лицата кои имаат официјално место на 
живеење во РМ, а во времето на по-
писот се на работа во дипломатско-кон-
зуларните претставништва на РМ во 
странство, ОН и нејзините организации, 
претставништва или претставници на 
Стопанската комора во странство, де-
лов ните единици во странство, воените 
претставници на Армијата на РМ во 
странство и граѓаните кои се анга жи ра-
ни врз основа на меѓународна, техничка 
и друга соработка, школување, како и 
членовите на домаќинствата, кои со на-
ведените лица привремено престо ју-
ваат во странство; и, државјаните на РМ 
кои во времето на Пописот се отсутни 
од РМ повеќе од 12 месеци. Законот за 
државна статистика ги предвидува це-
лите за кои можат да се користат по-
датоците за лицата - државјани на РМ. 
Значи, во процесот на подготвителните 
анализи за утврдување на бројот на 
македонските државјани надвор од РМ, 
покрај Министерството за правда, кое 
го води и го ажурира Единствениот из-
бирачки список на граѓаните на РМ, 
треба да учествуваат Државниот завод 
за статистика со својата база на по да-
тоци, Министерството за надворешни 
работи кое ќе има улога (според пред-
лагачот) на организатор и спроведувач 
на изборите во ДКП на РМ во странство, 
како и Министерството за внатрешни 
работи, како надлежен државен орган 
за решавање, водење евиденција и до-
кажување на државјанство на РМ (за 
лице кое живее во странство, над леж-
носта за стекнување, престанување и 
утврдување на државјанство на РМ ја 
вршат дипломатско-конзуларните прет-
ставништва на РМ во странство). Во 
контекст на ова, според статистичките 
податоци од 2003 година, на Државниот 
завод за статистика, бројот на отселени 
граѓани од РМ во други држави из не-
сува 81". 

ЗАКОНОДАВСТВО
За иселеник, во смисла на Законот за 

државјанство на РМ, се смета граѓанин 
на РМ кој се иселил од РМ во друга др-
жава, освен во матичната земја, без 
разлика на пол, раса, боја на кожа, на-
ционално и социјално потекло, поли-

тичко и верско уверување, имотна и оп ш-
тествена положба.

За добивање валидни и приближно 
точни податоци за бројот на маке дон-
ските државјани во странство по било 
кој од горенаведените основи, голема и 
значајна улога ќе има меѓународната 
полициска соработка меѓу Минис тер-
ството за внатрешни работи на РМ и ми-
нистерствата за внатрешни работи на 
земјите во кои РМ има свои ДКП. 

"Нашето национално законодавство 
- дополнува Ременски - познава кате го-
рија - странци со привремен престој во 
РМ или странски државјани. Ако знаеме 
дека единствено министерствата за 
внатрешни работи се надлежни да да-
ваат решенија за престој на странци и 
да водат евиденција за причините за 
престој и за должината на престој на 
странските државјани на територијата 
на одредена држава, тогаш е повеќе од 
јасно дека во процесот на добивање 
податоци за бројот на македонски др-
жавјани со привремен престој во ст ран-
ство треба првенствено да учествуваат 
нашето Министерство за внатрешни 

работи, како и министерствата за вна-
трешни работи на земјите во кои РМ 
има ДКП. За да се избегне дуплирањето 
на списоците на лица-државјани на РМ 
кои би гласале во нејзините ДКП во 
странство и списоците на македонски 
државјани кои ќе гласаат во Македонија, 
Министерството за правда врз основа 
на добиените податоци од МНР - ДКП и 
податоците од МВР на РМ (добиени по 
пат на меѓународна полициска сора бот-
ка) ќе изврши ажурирање на Изби рач-
киот список за сметка на македонските 
државјани кои ќе се пријават за гласање 
во ДКП на РМ во странство. 

"Во изборниот процес за маке дон-
ските државјани на привремена работа 
и престој во странство ќе се појави 
една за мене очекувана ситуација: не-
информираност на македонските др-
жав јани на привремена работа или 
престој во странство за остварување на 
нивното избирачко право во ДКП на РМ 
во земјата на престој или работа; иле-
галниот престој на македонски држав-
јани во странство; оддалеченост од 
местото (ДКП) на гласање; финансиските 

ПЕРИОДОТ ДО 2009 ГОДИНА ДА СЕ ИСКОРИСТИ ПЕРИОДОТ ДО 2009 ГОДИНА ДА СЕ ИСКОРИСТИ 
ЗА ПОДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА ЗА ПОДОБРА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА 
ЦЕЛИОТ ПРОЦЕС НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ЦЕЛИОТ ПРОЦЕС НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И 
ДОПОЛНУВАЊАТА НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК, ДОПОЛНУВАЊАТА НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК, 
М-Р ФРОСИНА ТАШЕВСКА- РЕМЕНСКИМ-Р ФРОСИНА ТАШЕВСКА- РЕМЕНСКИ
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можности за покривање на патните 
трошоци за остварување на изби рач-
кото право, како и индивидуалното пра-
во на граѓаните да го остварат или не 
своето избирачко право итн.", вели Ре-
менски.

Што се однесува до прашањето за 
злоупотреба, таа потенцира: 

"Можам да кажам дека секогаш по-
стои веројатност и можност за злоупо-
треба, без разлика дали изборите се 
организираат на територијата на РМ 
или, пак, на територијата на државата 
во која Македонија има свои дип ло-
матско-конзуларни претставништва. 
Јасното дефинирање и организација на 
надлежностите на органите задолжени 
за спроведување на изборите (во овој 
случај МНР и ДКП на РМ во странство), 
се предуслов за регуларност на из бо-
рите. Една од можностите за нама лу-
вање на можностите за манипулација 
со гласовите, зголемување на бројот на 
македонски граѓани во странство кои 
би го искористиле своето избирачко 
право, намалување на финансиските 
трошоци за остварување на изби рач-
кото право, како и надминување на те-
риторијалната оддалеченост од ДКП на 
РМ во државата, е можната (поевтина) 
варијанта за организирање гласање по 

заштитен електронски пат, за што треба 
сериозно да се размисли".

Секоја држава има законска регу ла-
тива која ги определува правата и об-
врските на странските државјани... 

"Можам - објаснува Ременски - да го 
дефинирам поимот 'државјани на РМ 
кои се на привремен престој во стран-
ство', гледано низ призмата на Закон за 
странците на РМ. Престојот на стран-
ците (македонски државјани) во смисла 
на овој Закон е: престој (на странец-
македонски државјанин) до три месеци 
со виза или без виза, доколку со закон 
или со меѓународен договор поинаку 
не е определено; престој врз основа на 
дозвола за привремен престој (подолг 
од три месеци), која може да му се 
издаде на странец (македонски држав-
јанин), заради следниве причини: вра-
ботување, работа или вршење само с-
тојна дејност; школување или студи-
рање; учество во програма за меѓу-
народна размена на ученици или сту-
денти; специјализација, стручно усовр-
шување или оспособување; научно ис-
тражување; лекување; семејно обеди-
нување и хуманитарни причини итн. За 
добивање дозвола за привремен пре-
стој странецот (македонски државјанин) 
мора да има обезбедено средства за 

издржување, сместување, здравствено 
осигурување, да исполнува некои од 
условите предвидени со видовите при-
времен престој и да нема причина за 
одбивање за влез во земјата. Барањето 
за издавање дозвола за привремен 
престој се поднесува до ДКП на земјата 
во која се бара влез и привремен пре-
стој. За издавањето на дозволата за 
привремен престој одлучува Минис-
терството за внатрешни работи, а одо-
брената дозвола на странецот му се до-
ставува преку ДКП, до кое тој го поднел 
своето барање за дозвола за привремен 
престој. МВР издава решение за при-
времен престој на странец (македонски 
државјанин) и му го доставува лично. 
Третиот основ е дозвола за постојан 
престој на странец, која му се издава до-
колку: 5 години непрекинато престојува 
врз основа на дозвола за привремен 
престој на странец, има стабилни и ре-
довни средства за издржување, има 
обез бедено сместување, има здрав стве-
но осигурување, во текот на петте го-
дини привремен престој не сторил кри-
вично дело за кое е предвидена казна 
најмалку една година, и доколку не пр ет-
ставува опасност за јавната и за на цио-
налната безбедност и меѓуна род ните 
односи".


