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По одржувањето на десет сесии од
Вториот циклус на Националната конвен-
ци�а за Европската уни�а во Р. Северна
Македони�а, подржани од СловакАид во
периодот од октомври 2019 до 15 Март 2021
година, започнаа подготовките за одржу-
вање на Четвртата пленарна конференци-
�а. Од септември 2020 до ма� 2021 година
систе активности на НКЕУ-МК се одржуваа
онла�н поради мерките за безбедност од
ширење на Ковид-19 пандеми�ата. Претхо-
дно одржаните три пленарни конфереции
имаа карактер на сумирање на резултати-
те од работењето на  одржаните сесии, а
оваа пленарна конференци�а има претеж-
но тематски карактер. Исто така, оваа
пленарна конференци�а го нема вооби-
чаениот офици�ален дел со обраќањата на
високи претставници на институциите од
РС Македони�а и Р. Словачка, а причината
е во многубро�ните настани кои се случу-
ваа на денот на не�зионото одржување. 

Во воведниот дел на Конференци�ата
пораки-те на Г. Иван Корчок, Министер
за надво-решни работи на Р. Словачка беа
пренесе-ни од НЕ Хенрик Маркуш,
Амбасадор на Р. Словачка во РС
Македони�а. 

Содржината на пораката се совпаѓа со
онаа ко�а беше и лично изразена од
Министерот за време на неговата посета
во Фебруари 2021 година. Исто така, беше
истакното дека Г. Корчок во 2017 година
како вршител на должност, Министер за
надворешни работи на Р. Словачка, во
името на Г. Мирослав Ла�чак го означи
почетокот на НКЕУ-МК. 

Амбасадорт Маркуш истакнува�ќи дека
има голема чест што се обраќа во името
на министерот Корчок и пренесува�ќи го
извинувањето за неможноста самиот то�
да се обрати, го потенцираше значењето
на НКЕУ-МК во процесот на усво�ување на
Европското законодавство. НКЕУ-МК се
покажа како успешен пример за сорабо-
тка меѓу претставници на државните
инситуции, претставници на граѓанскиот
сектор и други заинтересирани страни
што оди во прилог на �акнење на дели-
беративната демократи�а. Така, поглав�ата
во кои де�стува НКЕУ-МК, особено поглав-
�ата 23 и 24 покажуваат дека се пристапува
суштински кон прашањата од прегова-
рачкиот ди�алог.

Офици�ален дел на Пленарната конференци�а 
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Во пораката на министерот Корчок беше
споменато дека во големиот проект на
Европската уни�а „Конференци�а за идни-
ната на Европа“ ко� започна на 9 Ма� 2021
година, примерот на РС Македони�а може
да послужи за тоа како треба да се
дискутира за иднината на Европа, начин
ко� досега не беше познат. РС Македони�а
преку примерот без преседан во истори-
�ата на Европската уни�а во името на
добрососедски односи го промени името
на државата, но на тоа не следеше логич-
ен одговор од страна на ЕУ. 

„Ние заедно со ЕУ ќе настојуваме да ги
надминеме препреките за отпочнувањето

на преговорите за членство во ЕУ.
Конференцијата за иднината на Европа е

одлична можност за една отворена,
искрена и критичка дебата за тоа како да
се обликува нашата иднина според нашите

потреби, сега и за идните генерации.
Тешкиот период со пандемијата од Ковид
19 беше тест за ЕУ за чие надминување е

неопходно таа да биде отворена за
мислењата на граѓаните. Исто така, овој
пример може да послужи во пронаоѓањето

на начин како треба да се одговри на
актуелните предизвици: економска и

здравствена криза, миграциите и
нестабилноста. Би сакале да ги споделите
овие пораки со македонските граѓани како

и пораката за партнерството меѓу Р.
Словачка и РС Македонија во

„Конференцијата за иднидната на Европа“,
но и во целокупниот евроинтеграциски
процес се до полноправното членство во

ЕУ. “

Милева Ѓуровска, национален координа-
тор на НКЕУ-МК, ко�а го модеририраше
ово� офици�ален дел на Пленарната
конференци�а, во воведот истакна дека во
период од четири години НКЕУ-МК се 

изгради во платформа на структуриран
ди�алог развива�ќи методологи�а за
постигнување на консензус на различните
гледишта за прашања кои се дел од
преговарачката рамка за членство во ЕУ.
Исто така, НКЕУ-МК го докажа сво�от
континуитет со одржаните 34 сесии на
петте работни групи, со учество на
приближно 2000 учесници и усвоени над
250 препораки доставени до институциите
и пошироката �авност. 

Таа го изрази своето жалење дека оваа
конференци�а се одржува онла�н и верува
дека наскоро ќе може нормално да се
одвиваат активностите каде и пленарните
сесии ќе го доби�ат сво�от вистински израз
на завршна свеченост. Во то� контекст го
потсети аудиториумот на Првата
пленарна конференци�а одржа-на во
Ноември 2017 година кога постоеше
огромен ентузи�азам за рестатирање на
евроинтеграци�а на државата – подеднак-
во споделен од владата и oд граѓаните.
Според неа, очекувањата беа многу голе-
ми и се чинеше дека политичкиот сегмент
го имаше прецизно одбрано брзиот пат за
отпочнувањето на преговорите за член-
ство т.е. посветување на реформите. Таа
дополни дека, иако се чини дека државата
не �а има променето целта, сепак
состо�бата е далеку од очекувањата, а
вербата на граѓаните во евроинтеграци-
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jата на зем�ата посто�ано опаѓа. Ја повтори
реченицата на министерот Иван Корчок
искажана во обраќањето на првата
пленарна конференци�а:

„Нема куси патишта на реформи.
Реформите се тешки и бараат голема

посветеност“
 

НКЕУ-МК ќе продолжи посветено да
работи на реформскиот план на државата
и имплементаци�ата на европските стан-
дарди. Во однос на билатералното недо-
разбирање истакна дека ваквите спорови
полесно се решаваат кога постои фер
ди�алог, кога постои оптимизам за наоѓа-
ње на разумно решение. Од сегашната
перспектива на�знача�но е да се одржи
вербата на македонските граѓани дека е
остварлив евроинтеграцискиот процес и
дека тоа не е мит за ко� напразно се
зборува. На кра�от таа зборуваше за
новите мостови кои ги изгради НКЕУ-МК
преку соработката со словачките партне-
ри и иниц�алната подршката на Словак-
Аид.  

Меѓутоа, мостовите датираат од многу
порано. Заедно сме во Европа уште од 9
век во миси�ата на сѐсловенските
просветители Кирил и Методи� кои
остави�а длабока трага во европската
цивилизаци�а на различитостите, заради
што наречени се заштитници на Европа. 

Словачките искуства беа знача�ни за
успешната имплементаци�а на Национал-
ната конвенци�а и во РС Македони�а ко�а
веруваме тука, како и во Словачка каде
беше применета за прв пат, стана корисна
практика за влез во ЕУ. Во регионот на
Западен Балкан, НКЕУ е израз на силна и
неусловена подршка на Република
Словачка на процесот на европското
проширување. 

Томаш Стража�, директор на СФПА,
истакна дека оваа Пленарна конференци-
�а е посебна, не толку поради фактот што
означува завршување на еден и
отпочнување на друг  циклус, туку поради
тоа што се реализира во специфични,
пандемиски, услови кои веќе створи�а
навика да работиме и да живееме онла�н. 

„Националната конвенци�а за Европската
уни�а е проект ко� се спроведува во повеќе
држави во Регионот, но и во државите од
Источна Европа. Морам да истакнам дека
НКЕУ-МК е меѓу на�успешните. Се реализира
веќе четири години, а со наредните две би
можело да се каже дека придоснесува во
дебатите за европската интеграци�а во

зем�ата“ 
 

Посебна вредност на НКЕУ-МК се
препораките кои стигнуваат до институ-
циите. Тие значително се разликуваат од
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од директивите на владата, но како
рефлексии можат да бидат знача�ни во
имплементаци�ата на европската легисла-
тива.

“НКЕУ-МК овозможи длабока соработка
меѓу националните експерти и словачките

експерти ко�а ни се чини дека е многу
корисна. Иако сме веќе 17 години членки на
ЕУ и доживеавме големи промени, сепак се

сеќаваме добро на процесот на
пристапување и нашето искуство може да

биде знача�но. Многу од словачките
експерти кои учествуваат во НКЕУ-МК се
активни во владата или работат во

институциите на ЕУ и можат да пренесат
важни исуства од самото место. Меѓутоа,
без подршката на обете министерства,
односно владите на РС Македони�а и на Р.
Словачка, НКЕУ-МК би претставувала само

неформална, граѓанска иници�атива.
Нивното учество во активностите носи

респект и ѝ дава можност на Конвенци�ата
да биде успешна и да �а оствари сво�ата

улога. Се разбира подршката на СловакАид,
УСАИД и подршката на министерствата е
знача�на, но треба да се наведе дека НКЕУ-
МК се заснова врз голем ентузи�азам од
обете страни ко� се надевмае дека ќе се
одржи и во наредниот циклус ко� што
започнува, токму сега, со пленарната

конференци�а. “
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Рената Десковска, професор на правниот
факултет Јустини�ан Први, на�прво укажа
на актуелноста на темата за промените на
Изборниот законик за кои на�многу се
интересираат политичките партии и веќе
се водат разговори „очи во очи“ пред
одржувањето на локалните избори зака-
жани за октомври 2021 година. Посебно го
истакна прашањето: Што донесоа многу-
бро�ните промени во Изборниот законик?

Одговорот се гледа во самиот Закон ко� е
неразбирлив, тешко применлив, а причи-
ната е во тоа што при менувањето не се
водело сметка за целината на текстот што
�а отежнува неговата примена. Општата
карактеристика на ово� Закон е прекумер-
на регулаци�а што произлегува од
иници�ативите на ДИК да биде сѐ
регулирано во врска со изборните
постапки. 

За разлика од консензусот постигнат меѓу
политичкие партии во однос на потребата
од промена на Изборниот законик, нема
консензус за примената на препораките
на ОБСЕ/ОИДХР со кои треба се спречат
евентуални нерегуларности. Тоа е
причината поради ко�а долго време во
Ивештаите на ОБСЕ/ОИДХР се по�авуваат
истите препораки. Практиката покажува
дека политичкие партии носат одлуки
спротивни на препораките на ОБСЕ/
ОИДХР, каков што беше случа�от со
одлуката да се пролонгира времето за
поднесување на финансиски извешти за
трошоците на политичките партии по
изборите. Тоа покажува дека целокупниот
избирачки процес е подреден на потреби-
те на политичките партии. „Изборниот
процес е киднапиран од страна на поли-
тичките партии, а граѓаните се сведени на
пасивни чинители кои треба само да се
по�аваат и да гласаат на избо-рите“ истак-
на Дескоска.  На прашањето како да се
зголеми улогата на граѓаните во изборни-
от процес таа повторно се повика на
препораките на ОБСЕ/ОИДХР. Меѓу препо-
раките �а истакна онаа ко�а укажува на
поребата граѓаните да можат, и тие
самите како гласачи, да даваат приговри
за воочена нерегуларност. 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА НА ТЕМА: 
 „ДАЛИ НИ СЕ ПОТРЕБНИ ПРОМЕНИ ВО ИЗБОРНИОТ СИТЕМ“?
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На пример, Законот да му овозможи
приговор на лице кое забележало дека во
изборниот список веќе се потпишал неко�
за ко� знае дека веќе подолго време не
живее тука, а и во моментот не тука.
Правото на приговор треба итно да биде
воведено во Изборниот законик, пред
локалните избори. Образложувањето дека
приговорите ќе зголемат обемот на
работа на ДИК не е прифатливо, биде�ќи
на то� начин се суспендираат правата на
граѓаните. Според Дескоска, 

„приоритет во моментот не е промената
на Изборниот законик, туку

имплементаци�ата на препораките на
ОБСЕ/ОИДХР за локалните избори“

 
Со оглед на фактот дека не се очекуваат
наскоро парламентарни избори не е
потребно во моментов да се води дебата
за темелни промени на Изборниот
законик. Неопходна е подлабока анализа
на состо�бите во наредните три години,
особено доколку се претендира за проме-
ни во изборниот модел. Кога се разговара
за промената на изборниот модел треба
да се имаат предвид два момента: едниот
се однесува на застапеноста на полити-
чките партии во парламентот; 
Другиот се однесува на постигнување на
политичка стабилност ко�а ќе го обезбеди
работењето на Собранието. Промената на
изборниот модел, во случа�от предлогот
за модел на една изборна единица мора
да води сметка за изборниот праг (дали би
бил 6% или 2 %), но секако треба да го
има.  Во однос на моделот на отворени
листи таа заклучи дека ово� модел е
сложен и го споделува уверувањето дека
поедноставен изборен систем е подобар.
Моделот на отворени листи не е погоден
за општесва во кои што постои политички
клиентелизам, партитократи�а и голем 

притисок од страна на политичките
партии. Моделот на отворени листи
остава простор за големи манипулации, а
доколку се воведува ка� нас тогаш треба
да се оди само со една преференци�а.
Локалните избори се добра прилика да се
види како да се направи проба во неколку
општини за да се види како тоа би
функционирало. 

Според Дескоска, 
 

„во моментот многу е познача�но
дебатата да се насочи кон начинот на
избирање на членовите на ДИК каде е
неопходно да се обезбеди поголема

транспарентност. Во ДИК потребни се
лица со поголем личен интегитет кои нема
да ги застапуваат само интересите на

политичките партии, туку и интересите
на граѓаните со цел да се зголеми
довербата кон оваа институци�а“ 

 
Промените во Изборниот законик треба
да ги следат препораките на ОБСЕ/ОИДХР,
а тука со особено значење се препораките
во врска финасирањето на партиитe,
проблемот на долговите кои не се
подмируваат од страна на партиите и
други проблеми. 
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Неопходно е, без одложување, да се
применат препораките на OSCE/OIDHR
што е многу важно за �акнење на
демократскиот капацитет и битен
услов за напредување во пристапува-
њето кон ЕУ; 
Изборниот задолжително треба да се
калибрира за да обезбеди плуралитет
во Парламентот и учество на помалите
политички партии. На пример, во
Словачка моделот на една изборна
единица беше критикуван поради тоа
што не дава можности за партиципа-
ци�а на претставници од целата тери-
тори�а, туку �а фаворизира Братислава.
Се препорачува во промените да
учествуваат домашни стех�олдери, но
и учество на меѓународни претставни-
ци. 
Голем напредок во враќањето на
довербата кон изборниот систем може
да се постигне со воведување на
отворени листи на кандидати. Ово�
став е различен од оно� ко� беше
изложен од експертите, но словачкото
искуство во кое постои можност за
отворени листи со четири кандидати
придонесе многу за враќањето на
довербата на граѓаните. 

 Хенрик Маркуш, Амбасадор на Р.
Словачка во РС Македони�а вклучува�ќи се
во дискуси�ата истакна дека треба да се се
земе предвид мислењето на експерите
биде�ќи тие добро �а познаваат проблема-
тиката, но би дал сво� прилог споделува�ќи
определени ставови и искуства Р.
Словачка. Според него, реформите во
изборниот систем се многу знача�ни пора-
ди тоа што тие имаат големо вли�ание врз
квалитетот на живеење на граѓаните. То�
укажа на три знача�ни аспекти поврзани
со потребата од преземање на реформи
во изборниот систем на РС Македони�а: 

1.

2.

3.

 
 
 
 
 
 
 
 

„Јас лично кога не би имал можност да
гласам за кандидат од отворена листа,
односно само за кандидати кои ги

преложила политичката парти�а, нема да
одам на избори“ 

 
Промените во оваа насока во РС
Македони�а би придонеле за разво� на
демократскиот модел и тоа брзо, би рекол
драмтично. Оваа промена не мора да се
реализра брзо и веднаш со повеќе
кандидати на изборните листи, туку да се
оди чекор по чекор – на�прво со еден
кандидат за да се види како тоа би
функционирало. 

Кеара Касталдо, Советник за избори,
OSCE/OIDHR, Канцелари�а за демократски
институции и човекови права, го изрази
своето задоволство што може да го
претстави аспектот на OSCE/OIDHR на оваа
дебата кои главно се однесува на
препораките кои веќе неколкупати беа
претходно споменати. 
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Секо�а држава го креира сопствениот
изборен модел, но улогата на OSCE/ODIHR е
да дава проценка во ко�а мера се запазени
меѓународните стандарди во изборните
системи и процеси. Посебно се критику-
ваат авторитарни режими кои не создаваа
услови за исплнување на изборните права
(неможност за кандидирање на независни
кандидати, кога не постои можност за 
 партиципаци�а на различни групи). Спред
неа, на�знача�но е преку изборниот систем
да се обезбеди функционално мнозинство
во парламентите. Преголемата фрагмен-
таци�а со изборни единици негативно се
одразува врз партиципаци�ата на граѓани-
те, а се поставува и прашањето колку гла-
сови се губат. Исто така, во моделот на
затвоврени листи е значително поголема
контролата на политичките партии врз
изборниот процес, а во за изборниот
модел со отврени листи, за кои зборуваше
Амбасадорот Маркуш, исто така, посто�ат
многу дилеми. Доколку се примени ово�
модел важно е да се обрно внимание на
методологи�ата на пребро�ување на гласо-
вите. При пребро�увањето на�прво се
бро�ат гласовите на кандидатите на поли-
тичките партии, а потоа гласовите од
кандидатите на слободните листи. Ово�
модел е посложен биде�ќи е неопходно
граѓаните да доби�ат соодветни об�анува-
ња за изборните процедури, во спротивно
би имало многу недоразбирања и нерегу-
ларности. Со моделот на отворени листи
потешко се постигнува родова застапено-
ст, како и обезбедување на партиципаци�а
на помалите етнички групи. Таа препора-
ча вклучување на академската средина во
постапката за промена на изборниот
систем биде�ќи тие добро познаваат
матери�ата, �а познаваат практиката и
политички се значително понеутрални.

Раул Муресан, OSCE/ODIHR,  Подршка на
изборите во Запдниот Балкан – Проектен
кординатор, Канцелари�а за демократски
институции и човекови права. Заблагода-
рува�ќи се на можноста да учестува во
Националната конвенци�а то� истакна
дека во РС Македони�а недостигаат дебати
од ваков формат кои ќе придонесат за
поголема транспарентност во изборниот
процес. За промените во изборниот
систем е многу знача�на политичката
вол�а, односно тоа е политичка одлука. Во
текот на 2017 година била формирана
работна група за измени во изборниот
систем во рамките на Министерството за
правда, меѓутоа многу од препраките на
OSCE/ODIHR не биле имплементирани. Во
актуелниот момент работи нова работна
група и се надева дека ќе се посвети
поголемо внимание на препораките.

Според него, 

„секо�а промена на изборниот процес
треба да се одвива на транспарентен

начин. Треба да се развие посебна форма на
ди�алог каде ќе учестуваат сите засегнати
страни, а не само политичките партии.
Јавноста треба целосно да е информирана
и вклучена во промените кои треба да
бидат прифатени од нивна сртана. Во
случа�от со изборниот систем на РС
Македони�а задолжително треба да се
дискутира околку изборниот праг, а

посебно важно прашање е гласењето на
ди�аспората. “

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ч Е Т В Р Т А  ПЛ ЕН А РН А  С Е СИ Ј А



Гордана Сил�ановска - Давкова,
професор на Правен факултет „Јустин�ан
Први“, Член на македонскиот парламент.
На почетокот истакна дека не�иниот
придонес кон темата ќе биде од не�зината
улога на професор, а не како член на
Парламентот. Според неа, не постои
совршен изборен систем. Секо� од посто-
ечките системи има добри и лоши страни,
а од политичката култура многу ќе зависи
како то� ќе функционира во реалноста.
Изборниот систем претставува на�стабил-
ниот сегмент во репрезентативната демо-
крати�а и не треба да се дозволи да се
посега така лесно кон менување - според
потребите на политичките партии. На
пример, во Велика Британи�а за промени-
те во изборниот систем одлучуваа граѓа-
ните на референдум. 

„Изборниот модел на една изборна единица
за ко� често денес се зборува овзможува

поголема репрезентативност, но
реалните услови не го обезбедуваат тоа.
Создавањето на коалиции во македонски

услови е „мешање на вода и масло“ 
 

Во партиските коалицирања доминараат
елементи кои отстапуваат од демокра-
тските вредности и далечни на принци-
пите на ефикасно управување со држава-
та. Причините за ваквите состо�би можат
да се бараат во почетоците на полтичката
транзици�а кога на политичката сцена се
по�ави�а многу голем бро� на политички
партии. Во текот на транзици�ата се
примени�а обата изборни системи. На�-
прво мнозинскиот, а потоа во 1998 година
пропорционалниот. Предноста на мно-
зинскиот систем се виде во можноста да
се кандидираат независни кандидати кои
не ги претставуваа политичките партии,
туку граѓаните.

Партиските листи главно се креираат од
лидерот и тесното партиско �адро. Кога би
постоеле внатршно партиски избори за
кандидати на изборните листи веро�атно
би се остварило поголемо вли�ание на
граѓаните и партиципативноста би се
зголемила. Во дебатите за изборните
системи денес не е присутно прашањето
за комбинирање на моделите, туку само
за отворени и затворени листи. Меѓутоа,
многу е важно при иницирањето на
промените да се регулира правно
изборниот праг ко� во теори�ата треба да
изнесува на�малку 3%. Проблемите во
функционалноста на парламентите про-
излегува од тенденци�ата во него да биде
пресликано општеството што води кон
фрагментарност. Отворените листи, како
што е случа�от со Словачка, даваат
можност за дополнување со кандидати
предложени од граѓаните, но сепак то�
модел ги фаворизира машките истакнати
кандидати. 

Пропорционалниот модел каде се
применува приницпот на родови квоти,
како што е во многу европски држави,
дава можност за поголема застапеност на
жените во парламентите. Во Македонски-
от парламент 39% се жени балагодарение
на ово� изборен модел, а во Словачка то�
процент е приближно 20%. Во други
држави, каква што е Данска, на пример,
не се потребни квоти за да се обезбеди
застапеност на жените. 
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Во нашата средина политичките партии го
суспендираат Собранието биде�ќи
ди�алогот се води меѓу високи партиски
претставници, каде и се носат одлуките.
„Неопходен е ди�алог од ово� вид каков
што го организара Европскот движење
каде ќе бидат присутни различни
засегнати страни и ќе се продискутираат
предностите и недостатоците на нашиот
изборниот систем – го заврши своето
излагање Сил�ановска – Давкова. 

Ило Тра�ковски, професор, Институт за
социологи�а, Филозофски факултет
-Скоп�е. Заблагодарува�ќи се за поканата
да учествува во Националната конвенци�а
истакна дека оваа пленарна се совпаѓа со
одбележувањето на Денот на Светите
Кирил и Методи� - сѐсловенските просве-
тители за чи�а пан-национализаци�а е
заслужна Словачка. На самиот почеток
беше истакнато дека ќе го претстави
социолошкиот аспект на изборното
однесување. Според него, Изборниот
систем е сериозен извор на општествени
кризи во сите сфери. Тоа се однесува на
изборните формулации, структурата на
гласачките ливчиња и опсегот на
изборните единици. Ја потенцира оправ-
даноста на иниц�ативите за промени во
изборниот систем, иако досега се
направени над 30 промени што зборува за
нестабилноста на системот. Се чини, дека
овие промени како како да генерирале
подлабоки политички кризи.  Според него,
постои континуираниот пораст на бро�от
на политичките партии кои учестуваат во
изборите. На пример, во 2002 година
учествувале 33 политички партии, а во
2006 учествувале 55 политички партии.
Ваквиот политички амбиент го создаде
коалицирањето во кое учестуваат многу
политички партии што генерира
неодговрност на власта, 

 

потикнува корупци�а, непотизам, но и
недовербата ка� граѓаните кон политички-
те партии. Доколку промените се
мотивирани (како што било случа� досега)
од краткорочните цели на политичките
пратии, во смисла колку гласови можат да
се доби�ат, тогаш уште повеќе се
засилуваат тенденциите на неодговор-
ност и �акне хегемностичката моќ. На то�
начин изгледа дека дека сѐ што прави е
легално, ништо не е против законот, а
работните не одат како што треба. 
Според Тра�ковски:

„изборниот систем со една изборна
единица уште повеќе би �а за�акнала

хегемонистичката моќ“
 

Начинот на ко� треба да се направат
промените треба да е транспарентен и во
него треба да е вклучена �авноста.
Формирањето на работни групи од страна
на минстерствата неможе да �а задоволи
потребата за �авност. 

Неопходно е да се вклучи пошироката
�авност според примерот на Канада ко�а
во провинци�ата Британска Колумби�а по
случаен избор (од изборните списоци)
избра граѓани кои го сочинуваа тн.
Граѓанско собрание кое ги водеше
изборните промени. 
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Нормите не се согласуваат со
реалноста;
Изборниот законик регулира многу
широка област (изборен процес,
гласачки списоци, финасирање,
избирачко право и друго); 
Честото одржување на избори по што
следат препораки за надминување на
изборните нерегуларности. 

Јелена Тра�ковска - Христовска,
професорка на Правен факултет „Јустин�ан
Први“, се заблагодари за можноста да
учествува во оваа дебата за промените во
изборниот систем со истакнати професио-
налци во областа. Споменува�ќи дека
досега Изборниот законик се менувал 23
пати, а биле иницирани и други попатни
промени, се покажува дека ка� нас е
присутна тенденци�ата на пан-�уридизаци-
�а т.е. практика на посто�ани промени
законите, тенденци�а кон прекумерно
нормирање, односно практика секое
прашање да биде ставено во некаква
правна рамка. 
Причините за потребата од континуирано
менување на легислативата ги гледа во: 

1.

2.

3.

Во однос на препораките од OSCE/ODIHR
може да се заклучи дека некои од нив се
применети, некои делумно, а некои
воопшто. Многу од препораките се одне-
суваат на подобрување на изборниот
амбиент и тие не се регулираат со проме-
ни во Изборниот законик, туку за нив е
потребна политичка вол�а. Има и други
препораки од иста природа во кои
припаѓа и онаа за Националниот радио-
дифузен сервис и начинот на информи-
рање. 
Значен сегмент претставува избирачкото
право кое треба да биде преточено во
националното законодавство што бара 

дополнителни реформи во другите
институции. 

Таа направи разлика во пристапите кон
изборниот процес во предпарламен-
тарниот пероид (пред изборниот) кога се
покажува поголема широчина во
политичкиот дискурс (вклученост на
поголем бро� на сте�холдери) и во
парлментарниот период кога отсуствува
дебата и широчина на пристапите, дури и
во самото Собрание. На кра�от од своето
обраќање заклучи дека 

„промени на изборниот систем се
неопходни, но голема е дилемата дали на
то� начин ќе се надминат постоечките
слабости на Изборниот закон ко� е кра�но
не�асен, конфузен, тешко примнлив што не
во ред да биде така со еден толку важен

закон.“
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Константин Миноски, Професор на,
Филозофски факултет - Скоп�е. Според
него, не може да се зборува за стабилен
изборен систем во комплетно нестабилен
политички истем каде не постои поделба
на власта. Вледеењето е во рацете на
партиски бинационални коалиции кои
создаваат бинационални, паралелни,
политички системи. 

„Може да се има и совршен закон, но
проблемот овде е што то� не се спроведува.
Досега промените во изборниот систем не

оделе во насока на подобрување на
гласачкото право на граѓаните, туку во
насока на зголемување на владеењето на

политичките партии “ 

Во државата не се практикува власт зашто
и власта има свои ограничувања, туку се
практикува апсолутна моќ ко�а по секо�а
цена се насто�ува да се одржи со сите
постоечки инструменти (правни, матери-
�ални, економски). Демократи�ата е во
голема криза, а тоа е на�повеќе видливо
во непочитувањето на референдумот како
на�висока форма на практикување на
државата. 

Фрасоа Лафонд, Советник во
Секретар�атот за европски прашања се
согласи со констатаци�ата дека нема
перфектен изборен систем и дека треба да
се направи избор меѓу елементите кои
на�многу би одговарале на условите во
една држава. Добар пример за тоа е
Франци�а. На пример, екстремната
десница на изборите за европскиот
парламент освои 24% од гласовите и се
очекуваше таа да биде прва и во
националните парламентарни избори,
меѓутоа освои�а само 6 места во
Парлементот. Интересно е да се спомене
дека многу држави имаат два парламента,
односно имаат дводомен парламент
(Франци�а, САД, Велика Британи�а) и тие
имаат различни улоги со што се
надминуваат определени слабости. Важно
прашње кое не беше споменато од
другите говорници е примената на
технологиите во изборниот процес. Во
примената на технологиите треба да се
има предвид дека сте вклучени во
меѓународната комуникаци�а и тука може
да сте многу слаби, како што се покажа на
последните парламентарни избори. 

Техничката влада е важно прашање во
изборниот процес и пред изборите треба
да се оцени дали то� систем е добар и
може да го изведе изборниот процес
коректно за да не се �ават сомневања ка�
граѓаните. 
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Сепак, сметам дека иници�ативите за
промени на изборниот систем и учеството
на опозици�ата во ди�алогот е добар
сигнал за меѓународната заедница за
одење кон патот на созревање во поглед
на демократи�ата. 

Кирил Шарламанов, Професор,
Балкански универитет, Скоп�е. Бил
потикнат од дисуси�ата во врска со
ставовите за изборниот модел со отврени
листи и се согласува со доминатниот став
во дебатата дека ово� модел е
комплициран е не е соодветен за македо-
нската ситуаци�а. Отврените листи значи-
телно би довеле до уште поголема
политичка фрагментаци�а и дополнителни
тешкотии при формирање на влада.
Според него посто�ат неколку негативни
процеси кои го карактеризираат парти-
ското де�ствување кои со промената на
моделот уше повеќе би ги потенцирале.
Првиот проблем е т.н. картелизаци�а на
политичките партии карактеристична за
период пред, но и после изборите.
Станува збор за патерналистичко-клиент-
елистичкиот карактер, на�многу видлив во
начинот на ко� се управува со општините,
каде власта развива односи на размена:
услуга на локалната власт за гласови на
изборите. Политичките партии воспоста-
вуваат на то� начин целосна контрола врз
граѓаните. 

 

Посебно треба да се истакне
клиентелистичкиот однос на политичките
партии кон ранливите категории на
граѓани (невработени, сиромашни, пома-
ли етнички заедници) чи� бро� не е мал и
се смета дека ово� сегмент од избирачките
групи со кои брутално се манипулира е
одлучувачки за изборниот резултат.  Исто
така, треба да се истакне и последиците
од корпоративниот пристап на гласање,
односно задолжително гласње на врабо-
тените според политичките убедувања на
работодавачот. 

„Фрагментаци�ата создава голема
конкуренци�а меѓу политичките партии, а
изборниот модел на отворени листи не

гарантира дека кандидатите во
слободните листи нема да бидат под
вли�ание на политичките партии. Така
отворените листи би создале уште

поголем хаос во предизборниот процес, но и
по него. “

 
Фросина Тасевска, Државен секретар во
Министерството за правда. Таа истакна
дека темата е навистина предизвикувачка
и многу актуелна. Во рамките на
Минстерството за правда постои работна
група ко�а работи на измените на
Изборниот законик и оттаму оваа дисуси�а
дава значителен придонес во дебатата.
Според неа не постои еден на�добар
универзален изборен модел, туку секо�а
држава треба да примени модел ко�
на�многу одгвара на условите.
Препораките на OSCE/ODIHR можат да
бидат патокази, тие треба да бидат
инкорпорина во легислативата, но
одлуките повторно се донесуваат од
страна на органите. 
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Гордана Сил�ановска Давкова се
надоврза на излагањето на Јелена
Тра�ковска - Христовска за препораките
на OSCE/ODIHR како и на Венеци�анската
комиси�а каде посто�ано се провлекува
една иста препорака ко�а се однесува на
претседателските избори. 
Поточно, препораката се однесува на
вториот претседателски изборен круг каде
не постои изборен праг. Така, во вториот
круг победува оно� ко� има повеќе гласови,
под услов да излегле на избори над 40% од
граѓаните. Ваквиот критериум е речеси
неостварлив во услови кога е во пораст
тенденци�ата на политичка абстиненци�а
на граѓаните. 
Во други држави, како што е например
Франци�а каде овластувањата на
претседателот се поголеми, се применува
релативно мнозинство. Практиката при
примена на пропорционалниот систем да
се додадат гласови на партии би требело
да се измени и остатокот од гласови да се
распределат на помалите партии или на
сите. Ниту еден изборен модел не може да
гарантира фер и демократски избори. На
ово� план важен аспект е финасирањето
на политичките партии и начинот на ко�
се реализираат кампањите преку �авниот
радиодифузен сервис. Платена политичко
претставување значително го окупира
просторот на �авниот сервис. 

„Потребни се строги правила за користење
на информативниот �авен простор, како
што е тоа во многу држави. Во нашите

услови, исто така не постои
професионална изборна админстраци�а.“

Вообичаено таа се избира по предлози на
партиите. На кра�от, по повод претсто�-
ните избори за локална власт таа истакна
дека треба строго да се применат прави-
лата кои с епрактикуваат во рамките на ЕУ
т.е. на локалние избори гласаат граѓани
кои се присутни во државата, а не гласа
ди�аспората.
Таа заклучи дека изборниот модел не �а
гарантира демократи�ата. Изборното
однесување не зависи од моделот, туку од
начинот на ко� на изборите се однесуваат
политичките партии. Се согласи со
претходните дисутанти дека тука доми-
нраат патронажни и клиентелистички
политички партии. 

Константин Миноски, зема�ќи повторно
збор го постави прашањето дали на
македнскиот парламент му с епотребни
120 пратеници? Парламентот треба да �а
исполни сво�ата функци�а, да биде Агора
за дискуси�а за законите и други
прашања, а не сервис за елитите кои
сакаат само да остварат пристап до
ресурсите. Изборите станаа место за
манифестаци�а на отворена корупци�а на
политичките партии, а не се веќе израз на
чин на слобода на граѓаните. 
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„Многу граѓани излегуваат на избории и
гласаат за кандидат за ко� добиле врќа
брашано, масло за �адење или што да е
друго. Набљудовачите, вклучува�ќи го и

OSCE/OIDHR сето тоа го гледаат и не
реагираат соодветно„ 

 
Во суштина нико�, па ниту ЕУ за ко�а
посто�ано зборуваме како “студенти кои
подготвуваат семинарска работа“ не е
заинтересирана дали ние ќе се развиеме.
Секо�а држава се грижи сама за себе, а тоа
треба да го прави и нашата држава. Ка�
нас самиот политички систем продуцира
нестабилност, а видливо е поместување
на целите. Целта не треба да е ЕУ видена
како инстанци�а ко�а нуди разво�ни
фондови кои можат да се трошат како
било, туку разво�от треба да води кон
мобилизаци�а на внатрешните ресурси. 

Рената Дескоска се вклучи во дискуси�ата
подржува�ќи �а иде�ата дека се потребни
измени во Уставот со кои треба да се
подобри изборниот процес. Потребно е да
се развие рамката на изборните права,
како што е случа�от на лицата со посебни
потреби. Дебати на НКЕУ-МК, и дебати
иницирани од страна на граѓнските
здружени�а можат да го потполнат оно�
аспект на изборниот процес за ко� не се
интересираат политичките партии. Главно
политичките партии се за измени кои нив
ќе им помогнат да доби�ат повеќе гласови,
нив ги интересира победа, но малку
внимание посветуваат на изборното 

 

однесување, на изборните права на што
овде укажаа социолозите. Потребно е
граѓанските здружени�а да се заложат за
посуштенски измени на процедурите за
локалните избори, кои иако се започна со
нив, сепак тие суштински нема да ги
сменат изборниот амбент. Јасни правила,
следени со санкции за прекршителите
може да го подобрат изборниот амбиент и
однесувањето на изборите.

Милева Ѓуровска заблагодарува�ќи се за
интересната дебата ко�а се водеше повеќе
од три часа и ко�а овозможи да се
разгледаат различни аспекти што според
исказите на говорниците недостасува во
дебатите за изборните системи. Со оглед
на сложеноста на проблематиката, а и
веро�атно поради експертизата ко�а е
неопходна за носење на издржани препо-
раки, таа ги замоли говорниците да ги
обликуваат препораките во кои ќе биде
сублимирана и дискуси�ата. Инспирирана
од социолошката димензи�а на дебатата
таа истакна дека разво�от на демократски
институции, а меѓу нив и изборните
системи, во период од 30 годни не е така
долг период. Институциите насекаде се
менуваат и прилагодуваат на променли-
вите условите. Потребата од промена
легитимира нова фаза или матуритет како
што истакна Франсоа Лафонд. Меѓутоа,
вистински социолошки термин кога
станува збор за нашата ситуаци�а е зборот
аноми�а ко� укажува дека не посто�ат
правила, луѓето ги губат соци�алните
врски, не веруваат во институциите.
Веро�атно препораките кои ќе произлезат
ќе придонесат во патоказите за
промените во политичкиот сегмент на
општесвотото. 
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