
Својот глас можеш да го 
дадеш за оној кандидат 
или политичка партија 
која прави заложби кои се 
особено важни за тебе.
За тоа што се залагаат 
одредени кандидати 
можеш да се информираш 
во текот на кампањата.

На пример информации 
можеш да најдеш на:

• Телевизија
• На радио
• На интернет страници 
на кандидатите

ТИ 
одлучуваш!

Учество на лицата со 
попреченост во 
политичкиот и 

изборниот процес во 
Македонија

Ако имаш прашањаможеш
да се обратиш за помош :

e-mail на Инклузива: 

inkluziva@gmail.com

Општинска изборна комисија

Народен правобранител 

Како ќе одлучиш 
за кого да гласаш?

Проектот е имплементиран од:
Здружение за промоција и развој 

на инклузивно општество 
ИНКЛУЗИВА Куманово

Проектот е спроведен со 
финансиска поддршка од 

Фондација Отворено општество-
Македонија

Содржината на оваа брошура е 
одговорност на авторите и на 

Здружението ИНКЛУЗИВА и не ги 
изразува ставовите на ФООМ



ПРОВЕРИ!

1. Дали си запишан во

изборниот список?

и

2. Кое е твоето избирачко

место?

Можеш да провериш на web 

страната на  Државната 

изборна комисија.

izbirackispisok.gov.mk

ЧЕКОР

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Кога член од избирачкиот
одбор ќе утврди дека си
впишан во избирачкиот
список ќе ти даде гласачко
ливче .
Ќе го земеш ливчето и ќе се
упатиш кон избирачката
кабина.

ЗАОКРУЖИ БРОЈ!

На гласачко ливче заокружи број кој

стои пред името на кандидатот или

на политичка партија за која сакаш

да гласаш.

Пополнетото гласачко ливче го

пушташ во гласачка кутија.

ТИ си ГЛАСАЛ!

2 1ЧЕКОР

Ако вашите податоци во
регистарот се неточни или
недостасуваат, може да
пријавиш и да побараш
исправка во општинска
изборна комисија најдоцна
до 15 дена пред
оддржување на изборите.

ПОНЕСИ важечка лична 
карта или пасош

На гласање мора со себе
да носиш важечка лична
карта или пасош .
Член од избирачкиот
одбор ќе ти побара лична
карта/пасош за да
провери дали твоето име
е на избирачкиот список.

ЧЕКОР 3

ЧЕКОР 4

ЗАПОМНИ!
Имаш право да гласаш!
Никој не смее да те 
присилува да гласаш за 
кандидат или политичка 
партија за која не сакаш 
да гласаш!
Како лице со попреченост 
имаш право на помош и 
прилагодување при 
гласањето!


