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Извршно резиме 
 

На 8 февруари 2019 година беа распишани претседателски избори во Република Северна 
Македонија (РС Македонија), а изборниот процес беше спроведен во два изборни круга, на 21 
април и 05 мај 2019 година. Со цел да се процени пристапноста на овие избори и да се соберат 
податоци за учество на лица со попреченост, здружението за промоција и развој на инклузивно 
општество ИНКЛУЗИВА (во понатамошен текст само ИКЛУЗИВА) со поддршка од Меѓународната 
фондација за изборни системи (МФИС), ги набљудуваше двата изборни круга за избор на 
претседател на државата.  
ИНКЛУЗИВА го следеше претседателскиот изборен процес во три фази, пред, за време и по денот 
на изборите во однос на: законските ограничувања, пристапноста на кампањите на 
претседателските кандидати, работата на изборните органи и тела, известувања од страна на 
медиумите и активностите на меѓународни и домашни организации за мониторинг на изборите. 
За време на претседателските избори, беа распоредени 40 набљудувачи со попреченост, во осум 

региони на државата, кои во двата 
изборни круга опфатија вкупно 402 
гласачки места во 23 општини.  
Набљудувачите користеа, 1 листи за 
проценка на пристапноста на изборнот 
процес. Тие на изборните денови 
набљудуваа: пристапност на избирачки 
места, достапност на материјалите за 
гласање, комуникацијата на Избирачките 
Одбори (ИО) со гласачите како и 
комуникација на ИО со  набљудувачите со 
попреченост и  други неправилности кои 
можа да се забележаат на гласачките 
места.  

Наодите од набљудуваљето на претседателските избори 2019 година посочија дека, РС 
Македонија ја има ратификувано 2Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со 
попреченост (КПЛП) уште во 2011 година, но и по осум години од ратификацијата на овој 
обрзувачки документ, Владата сеуште нема превземено соодветни мерки и активности во насока 
за усогласување на изборното законодавство со одредбите на КПЛП. На лицата со интелектуална 
и психосоцијална попреченост им се одзема деловната способност, по што се бришат од списокот 
на гласачи, што е директна дискриминација по основ на попреченост. Последен попис на 
неселение е направен во 2002 година, но без графа за попреченост, поради ова не постојат точни 
статистички податоци за застапеноста на попреченоста. Изборните органи не водат никаква 
евиденција за гласачите со попреченост. 

                                                           
1 Листата за пристапноста на изборниот процес може да се добие по доставено барање на е-маил 

 inkluziva@gmail.com  

2
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20pravata%20na%20licata%20so%20invalidnost.p

df (Пристапено на 6 мај 2019) 

mailto:inkluziva@gmail.com
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20pravata%20na%20licata%20so%20invalidnost.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20pravata%20na%20licata%20so%20invalidnost.pdf
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Граѓани со попреченост, кои живеат во институции, домови за згрижување, згрижувачки семејства 
или центри за рехабилитација, не можат да го остварат своето право на глас во местото на 
живеење. На прашањето за попреченоста сеуште се гледа преку медицински пристап, наместо 
преку пристап заснован на права.  
ИО немаат доволно вештини за поддршка на лицата со попреченост на избирачките места и 
знаење за тоа како да се користат ново создадените ресурси за поддршка на лицата со 
попреченост.  

Лицата со попреченост не се во можност да го остварат 
своето избирачко право, поради непристапноста на 
избирачките места, недостапноста на ресурсите за 
поддршка и несодветни информации и комуникација. 
 
Политичките партии не се запознаени за можностите и 
способностите на лицата со попреченост, како и за 
придобивките од вклучувањето на лицата со попреченост 
во нивните редови,  поради што ги нема ниту во нивните 
листи на кандидати за пратеници, советници и 
градоначалници.  
Медиумиските програми и информации за за време на 
изборите, не се пристапени и достапени за сите лица со 
попреченост.  
 
Најважните препораки се да се обезбеди правен систем 

без дискриминација, односно Владата да преземе мерки 
и активности во насока кон усогласување на правната 

рамка во со одредбите на КПЛП, со што ќе бидат отстранети и  основите за дискриминација во 
смисла на изборно право на лицата на кои им е одземена деловна способност. 
На листите за следниот попис, да има колона во која ќе бидат вклучени граѓаните со попреченост, 
вклучувајќи ги и нивните податоци (пол, род, националност, вид на попреченост и возраст).  
Со цел да се  заштитат  политичките права на лицата со попреченост, потребно е да се  направат 
промени во изборната правна рамка. Државните и локалните институции да превземат мерки и 
активности со кои ќе обезбедат пристапност на објектите во кои се гласа. Потребно е да се 
направи програма за обука за континуирана едукација на изборни органи во однос на 
избирачкото право на лицата со попреченост, соодветна поддршка на гласачките места со 
материјали за поддршка на гласачите со попреченост и евидентирање на гласачи со попреченост. 
Политичките партии треба да обезбедат достапност на нивните политички канцеларии, кампањи, 
веб-страници и политички програми, со што ќе се почитува принципот на еднакви можности за 
лицата со попреченост да учествуваат во политичкиот живот. 
Потребни се почести медиумски известувања и информации во врска со бариерите и добрите 
практики за обезбедување на еднакво учество на лицата со попреченост во политичкиот и 
изборниот процес. 
Неопходно е да се подготват достапни материјали во различни формати, вклучувајќи печатени, 
електронски и видео, како и спроведување на кампања за едукација, преку која лицата со 
попреченост ќе се информираат во врска со нивните права на глас и направеното разумно 
прилагодување, со кое ќе бидат поддржани во остварувањето на гласачките права. 
 

Пристап до избирачко место во Ресен 
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1. Вовед 
 

Политичкото и изборното право е загарантирано право во демократските земји, без оглед дали 
станува збор за граѓани без попреченост или за граѓани со попреченост. Демократскиот систем во 
секоја држава, предвидува заложби и мерки, со кои се овозможуваат услови за сите граѓани и 
покрај меѓусебните разлики, да имаат можности за еднакво вклучување во политичкиот живот. 
 
РС Македонија е демократска земја, но исклученоста на лицата со попреченост од политичкиот и 
изборниот процес, укажува на фактот дека, на овие граѓани ова загарантирано право им е 
ограничено или одземено, што претставува дискриминација. Изборното и политичкото право на 
лицата со попреченост е вклучено во многу меѓународни и домашни документи.      
На 5 декември 2011 година, РС Македонија ја ратификуваше 3КПЛП, вклучувајќи го и член 29, кој 
се однесува на  учество во политичкиот и јавениот живот. Од тогаш, нашата држава превзеде 
обврска да ги спроведува одредбите од Конвенцијата. 
Во 2016 година, здружението Инклузива ги утврди бариерите за учество во политичкиот и 
изборниот живот на лицата со попреченост, преку истражувачки активности. Заклучоците и 
препораките од истражувањето ги достави до Државна Изборна Комисија (ДИК), најрелевантната 
институција за организирање и спроведување на изборните процеси, по што е воспостана 
соработка и партнерство помеѓу двата субјекта. 

За локалните избори во 2017 година, воведени се 
дополнителни ресурси за поддршка на сите 
гласачи, вклучувајќи ги и гласачите со 
попреченост-како што се Шаблон за гласање на 
гласачи кои се слепи или имаат слаб вид, стабилни 
гласачки паравани  и сликовити прикази за 
процесот на гласање. 
Во 2018 година, беа спроведени серија на обуки за 
сензибилизирање на стручната служба на ДИК и 
Општинските Изборни Комисии (ОИК), за 
вклучување на попреченоста во текот на 
изборниот процес, а за време на 
референдумскиот процес во 2018 година, воведен 
е граничник за подршка при пoтпишување на сите 
гласачи.  
Во овој период, Инклузива изгради цврсти односи 
и со повеќе меѓународни организации кои работат 
на оваа проблематика и тоа со: Национален 
Демократки Институт (НДИ), Меѓународната 

                                                           
1
 Закон за ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол 

кон Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, „Службен весник“, бр.172/2011, од 14 декември 

2011 година, достапно на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf(Пристапено на 6 мај 2019) 

 

Слепа жена која се обучува за самостојно 
гласање со поддршка од шаблон за гласање 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf
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Фондација за Изборни Системи (МФИС) во Скопје, канцеларијата на ОБСЕ за демократски 
институции и човекови права (ОДИХР) и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и со домашните 
организации за мониторинг на изборите, Цивил-Центар за слобода(Цивил) и Граѓанската 
асоцијација (Мост).  
За време на локалните избори во 2017 година, Инклузива за прв пат имаше свои набудувачи во 
рамките на набудувачите на Цивил. Во 2018 година, Инклузива стана акредитирана организација 
за набудување и го следеше референдумскиот процес со свои набудувачи. 
 
Во насока да се соберат податоци за бариерите и можностите за еднакво учество на лицата со 
попреченост  за време на претседателските избори во 2019 година, здружението Инклузива со 
свои акредитирани набљудувачи со попреченост,  го набљудуваше  целиот изборен процес. Овој 
документ е подготвен, од набљудувачките активности во рамките на проектот: ИНКЛУЗИВНИ 
ИЗБОРИ- Овозможување на инклузивна изборна средина за гласачите со попреченост, кој е 
поддржан од МФИС. Преку овој проект се реализираат активности  пред, за време и по 
претседателски избори во три специфични аспекти и тоа:  
 

 Обезбедување на поддршка на Државната изборната администрација  во остварувањето 
на поголема достапност на изборниот процес за лицата со попреченост преку 
прилагодување на информациите од јавен карактер, комуникацијата со гласачите со 
попреченост, како и со заеднички залагања,  кои ќе овозможат поинклузивен изборен 
процес; 

 
 Обезбедување на едукација на гласачите со попреченост, за да го зајакнат политичкиот 

активизам, преку објаснување на изборниот процес на достапен и разбирлив начин и 
обезбедување на информации за нивните права и одговорности како гласачи.  

 
 Едукација на политичките партии за потенцијалот на лицата со попреченост, 

намалувањето на предрасудите и стереотипите и подигање на нивната свест за 
вклучување на лицата со попреченост  на кандидатските листи за градоначалници, 
општински советници, пратеници, членови на Владата итн.  

 
Набудувањето на изборите спроведено од страна на организации за лица со попреченост, дава 
можност да се соберат податоци за бариерите со кои се соочуваат лицата со попреченост, а 
препораките да се дадат до изборните чинители, за да може изборниот процес да биде 
поинклузивен. Исто така, демонстрира лидерство на лицата со попреченост во нивните заедници 
и ја разградува социјалната стигма кај општата популација. 
 
„На овие избори се забележуваше огромна разлика во односот кон лицата со попреченост кои 
беа набљудувачи, (споредено со минатата година кога се гласаше за Референдумот). На секое 
гласачко место каде што набљудував, имаше поставеностолчиња од каде имав целосен увид и 
преглед на се што се случува на гласачкото место. Она што посебно ме радува е што немам 
забележано стереотипно однесување со предрасуди од  страна на Избирачките Одбори, затоа 
што на гласачкото место се појавува лице со попреченост кое е во улога на набљудувач, а 
беше променет на подобро и однесот  кон гласачите со попреченост.“4 
                                                           
4
 Жена набљудувач со телесна попреченост од Скопје (цитат од извештај од мониторинг на претседателски 

избори 2019 година) 
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2. Позадина 
 

Од осамостојувањето до денес, евроатлантските интеграции се приоритетна определба на Р.С. 
Македонија. Државата вложува напори и во значајна мера успева да ги хармонизира домашното 
законодавство и јавните политики, со препораките и стандардите на Европска Унија(ЕУ), но мал е 
успехот во нивното спроведување.  
 
 Принципот на „Еднакво општесто за Сите“засилено се воведува во домашното законодавство, 
преку носење на нови закони со одредби кои опфаќаат забранување на директна или индиректна 
дискриминација за остварување на права врз повеќе основи, вклучувајќи ја и попреченоста, но 
прашањето за овозможување на еднакви политички и изборни права на лицата со попреченост 
никогаш не било приоритет за дејствување од страна на државните органи и политичките партии.  
 
Во досегашните состави на македонското повеќепартиско Собрание, почнувајќи од 1990 година и 
завршувајќи со актуелниот собраниски состав, нема ниту еден пратеник со попреченост. Оваа 
појава се  должи  на долгогодишното практикување на медицинскиот пристап кон попреченоста,  
според кој на лицата со попреченост се гледа како на предмети за добротворни цели и лечење, 
наместо на граѓани со еднакви политички и изборни права. 
 
Законите, прописите и практиките во областа на политичките и изборните права на лицата со 
попреченост во помала или поголема мера се со одредени ограничувања за учество, пристапност, 
достапност и поддршка и ја вкоренуваат исклученоста на лицата со попреченост, но и ненамерно 
ја потикнуваат потребата за зависност од други лица кои одлучуваат во нивно име.  
 
Започнувајќи во 2017 година па до денес, воведени се нови ресурси и права за поддршка за 
еднакво учество во изборниот процес за гласачите попреченост, но од различни причини 
поддршката им е недостапна. 
 
Еднакви политички и изборни права, како и поддршка и прифаќање во политичкиот живот за 
лицата со попреченост е пресудна за нивната потполна партиципација и учество во сите други 
процеси. Сметаме дека вклучувањето во политичкиот живот на лицата со попреченост треба да 
биде еден од главните приоритети на надлежните институции и на политичките партии. Во однос 
на законите и прописите во областа на политички и изборни права за лицата со попреченост, 
потребно е да се направат одредени измени, но и да се донесат нови прописи и практики врз 
основа на меѓународно прифатени стандарди.  
 
За да се добие реална слика со какви предизвици ќе се соочуваат лицата со попреченост за 
Претседателските  избори во 2019 година, во однос на пристапот до ресурси, права и услуги за 
еднакво учество во политичкиот и изборниот процес– како кандидати, набљудувачи и гласачи, 
Инклузива со  свои акредитирани набљудувачи со попреченост го набљудуваше целиот изборен 
процес. 
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Резултатите од набљудувањето ќе бидат од особена важност за идни иницијативи за општествени 
промени, промени во политики и програми, но и алатки за дефинирање на идните практики за 
застапување со кои ќе се дејствува во насока на зголемување на правата на лицата со 
попреченост. 
 
 Во понатамошниот дел од документот ќе бидат сумирани резултатите според најважните теми 
што произлегоа од набљудувањето. 
 

3. Методологија 
 

Од 08 февруари 2019 година, кога Државна изборна комисија (ДИК) ги распиша редовните 
претседателски избори во РСМ, поставувајќи го 21-ви април како датум за прв изборен круг, а 05 
мај за втор изборен круг, здружението Инклузива започна со подготовка и реализација на 
Програмата за набљудување на овие изборни процеси. 
Со цел да бидат набљудувани двата изборни дена на избирачките места за претседателските 
избори и да бидат опфатени урбани и рурални средини во РС Македонија, здружението 
Инклузива, објави јавен повик за пријавување на набљудувачи со попреченост. Критериумите за 
избор на набљудувачите беа: да се лица со попреченост; да доаѓаат од различни региони на 
државата; да се со различен пол (мажи и жени); предност имаа лица од различна националност и 
со предходно набљудувачко искуство. По составување на списокот на  лица кои ги исполнуваа 
однапред утврдените критериуми, Инклузива аплицираше до ДИК, за овластување и акредитација 
на 40 набљудувачи со попреченост, како и за 3 набљудувачи од тимот на проектот и еден 
персонален асистент на набљудувач кој користи инвалидска количка. 
 

 
 
Социо-демографската структура, на набљудувачите со попреченост за овие избори беше следната:  

 Според пол: 62% машки, а 38% женски лица;  

 Според вид на попреченост доминираа лица со телесна попреченост  70%, лица со пречки 
во  вид  22%, со пречки во слух  3% и лица со друг вид попреченост 5%;  

 Според националност, 82% беа македоци, 10% албанци и 8% срби; 
Набљудувачите доаѓаа од сите (8) региони во Република Северна Македонија и тоа: 
североисточен 17 (43%), полошки 4 (10%), пелагониски 5 (13%), вардарски 3 (8%), скопски 4 (10%), 
југоисточен 1 (2%), југозападен 3 (7%) и источен 3 (7%). Половина од нив имаа набљудувачко 
искуство, додека останатите  за прв пат станаа набљудувачи на овие избори. 

68% 

32% 

Пол 

Машки Женски 

70% 

22% 

3% 5% 

Попреченост 

Телесна Вид  Слух Друго 

82% 

10% 
8% 

Националност 

Македонци Албанци Срби 
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3.1 Обука 
Откако беше одобрена акредитацијата, набљудувачите учествуваа на дводневна обука на која беа 
запознаени со процедурите, правилата и методите на набудување; одговорностите на изборните 
органи на денот на изборите; политичките права на лицата со попреченост, вклучително и правото 
на глас  и алтернативните методи на гласање, како што се гласање со помош на придружник или 
гласање од дома; како и препознавање на изборни нерегуларности. Со практични вежби, тие се 
стекнаа со вештини за проценка на пристапноста на избирачки места , за соодветно 
приспособување на изборните процеси за гласачи со различни видови на попреченост, односно 
како и на кој начин се користи, Шаблон за гласање за гласачи кои се слепи или имаат слаб вид, 
кои се материјалите за поддршка на сите гласачи, вклучувајќи ги и гласачите со попреченост и 
како правилно се се применуваат- сликовити прикази за процесот на гласање, граничник за 
потпишување и параван кој ја штити тајноста на глас.   
 

 

3.2 Обработка на податоци 
 
Тимот на Проектот сите податоци од набудувањето ги обработи, користејќи електронски софтвер 
и Eксцел табели.  Добиените резултати служеа за подготовка на овој документ, од кој произлегоа 
нови иницијативи што ќе се достават до изборните органи, институции, политички партии и други 
засегнати страни, со цел да се разбере потребата од создавање и организирање на поинклузивни 
политички и изборни процеси во иднина. 

Учесниците на обуката, преку менување на улоги се обучуваат за препознавање на начинот на 
правилна поддршка при гласање на гласачи кои се слепи или имаат оштетен вид 
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Клучни наоди 

 Во Република Северна Македонија не постојат точни статистички податоци за 

бројот на лицата со попреченост; 

 На лицата со интелектуална им се одзема деловната способност, што е 

директна дискриминација по основ на попреченост; 

 Изборнота правна рамка не е усогласена со одредбите од КПЛП; 

 Во Уставот, Изборниот Законик и Законот за политички партии постојат 

дискриминирачки одредби,  со кои на лицата со интелектуална попреченост и 

ме одземено правото да гласаат и да бидат гласани; 

 

4. Правна рамка 
 

Во РС Македонија не постојат точни статистички податоци за бројот на лицата со попреченост, што 
е голем проблем при застапување на правата на оваа група на граѓани. Последниот попис на 
неселение е направен во 2002 година, но без графа за попреченост и со тоа е пропуштена 
можноста за прибирање на статистички показатели за застапеноста на попреченоста. Поради 
застапување од граѓанското општество, Пописот во 2012 година вклучуваше прашања за 
попреченоста, но, овој попис не беше спроведен до крај. Следниот попис е предвиден за 2020 
година. 
Според Светската здравствена организација (СЗО), 15% од глобалното население има 
попреченост. Во корелација со податокот од 14 март 2019 година, кога ДИК го заклучи 
избирачкиот список, конечниот список содржеше 1.808,131 лице со право на глас. Ова е значаен 
показател дека на приближно 270,000 наши граѓани со попреченост, им е одземено правото да 
учествуваат во изборните процеси, како гласачи, набљудувачи, кандидати, или на било кој друг 
начин.  
Член 29 од КПЛП, која РС Македонија ја потпиша во 2007, а ја  ратификува во 2011 година, ги 
гарантира правата на лицата со попреченост за еднакво учество во јавниот и политичкиот живот. 
Изборната правна рамка што е анализирана за овој извештај вклучува: Устав, Изборен законик, 
Закон за политички партии, Закон за медиуми, Закон за заштита од дискриминација, како и 
прописи донесени од  Државната изборна комисија (ДИК).Овие документи ја формираат правна 
рамка за организирање и спроведување изборите, како и обезбедување на политички права на 
сите граѓани.  
Во 5Уставот во Член 22  е предвидено дека сите граѓани, имаат еднакво право на глас, но во истиот 
член се вели и дека лицата со одземена деловна способност, немаат право да гласаат или да се 
кандидираат за функција. Ова е пример за директна дискриминација врз основа на попреченоста.  

                                                           
5
 Устав, „Службен весник“, брoj 91/2001, Собрание, достапно на: 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/Odluka%20%20za%20proglasuvanje%20na%20Ustavot%20n

a%20RM.pdf (Пристапено на:11.05.2019 година) 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/Odluka%20%20za%20proglasuvanje%20na%20Ustavot%20na%20RM.pdf
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/Odluka%20%20za%20proglasuvanje%20na%20Ustavot%20na%20RM.pdf


 
 

 

13 

 

Оваа дискриминирачка одредба е пренесена и во 6 Изборниот Законик на Р.С. Македонија, во кој 
се вели дека лице со одземена деловна способност не може да биде запишано на Избирачкиот 
список. Исто така, во Член 11 од 7Законот за политички партии на лицата со одземена деловна 
способност им е одземено и правото на основање и учество во политички партии, со што се 
зголемува дискриминацијата со која се соочуваат.  
Во пракса, политичкото и изборното учество на лицата со интелектуална и психосоцијална 
попреченост во Р.С. Македонија не постои, од  низа политички и социјални причини.  Основна 
причина за кршење на правата на лицата со интелектуална и психосоцијална попреченост во 
пракса е широко распространета со системот за одземање на деловната способност. Оваа 
процедура се спроведува по судка постапка која е пропишана и регулирана со одредби од 
неколку закони.  
Клучна пречка за лицата со интелектуална и психосоцијална попреченост за остварување на 
своите политички права е непризнавањето на автономија, вродено достоинство, слобода на 
сопствен избор и еднаквост. 
 Уставните и законските одредби за одземање на деловната способност на лицата со 
интелектуална и психосоцијална попреченост се рестриктивни и во спротивност со потпишаните 
меѓународни документи и стандарди на кои нашата држава се обврза.  
Од друга страна, во изборните политики и прописи, за лицата со попреченост кои се наоѓаат во 
институции, центри за рехабилитација, згрижувачки семејства и сл., не им е дозволено да гласаат 
во местото каде што престојуваат, односно пропишано е дека правото на глас може да го остварат 
по адреса на лични документи (во местото на живеење), што повторно претставува  
дискриминирачка одредба, затоа што правото на гласање во место на престој се дозволува на 
раселени лица и лица кои се наоѓаат но казнено поправни домови. 
Во Член 164 од Изборниот Законик не постои критериум, гласачките места да бидат во објекти кои 
се пристапни според стандардите за пристапност, што е голем проблем за  лицата со телесна 
попреченост да го остварат своето гласачкото право.  
 
Во член 111 (Гласање на болно и намоќно лице) од Изборнот Законик и во 8Упатството за гласање 
на немоќно и болно лице,  како  олеснителна околност за лица кои не можат да гласаат на 
гласачко место, постои право за гласање во домашни услови. За користење на гласачко право во 
домашни услови се наведени медицински дијагнози под кои гласаат и лицата со попреченост.  
Исто така овие гласачи, во одреден временски рок треба да поднесат барање со дополнителна 
медицинска документација, иако поседуваат трајна документација (наод и мислење) за видот и 
степенот на попреченоста, понатаму лицата кои гласале на овој начин, се третираат и 
евидентираат како болни и изнемоштени а не како лица со попреченост.  

                                                           
6
 Изборен законик, веб страна на Државна изборна комисија достапен на: 

https://drive.google.com/file/d/1r71192LfCGqmfM5tfTyM_kub5VCzoFEo/view (Пристапено  на 18 април 2019 

година) 

7
 Закон за политички партии достапен на; http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_politicki_partii.pdf(Пристапено  

на 18 април 2019 година) 

8
 Упатство за гласање на немоќно и болно лице достапно на: 

https://drive.google.com/file/d/1_UipkLbmmUOAusRHTqDD37BbyrU4p9MP/view ( Прегледано на 10 април 

2019 година) 

https://drive.google.com/file/d/1r71192LfCGqmfM5tfTyM_kub5VCzoFEo/view
http://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_politicki_partii.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_UipkLbmmUOAusRHTqDD37BbyrU4p9MP/view
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Во Член 112-а од Изборниот Законик според Упатство за гласање за лица со попреченост кои не 
можат да влезат на гласачкото место, овозможено е право на гласање со  придружник. При 
остварување на правото на глас со помош од придружник, изборните прописи предвидуваат дека 
гласачот има право на избор на своја придружба (ова е усогласено со КПЛП, која гарантира 
пристап до придружник  по свој избор), а во случај кога на гласачкото место пристапува без своја 
придружба, за поддршка му се назначува придружник од редовите на следните гласачи. Во однос 
на остварување на ова право, лицата  со пореченост на гласачките места повторно се соочуваат со 
големи предизвици и проблеми,  од причини што ова право се споредува со семејно гласање и на 
повеќето од гласачите со попреченост не им се дозволува да гласаат со свој придружник. Гласање 
со помош од непознато лице ја нарушува на тајноста на гласачкото право, па поради ова лицата со 
попреченост најчесто гласаат од дома или воопшто не гласаат. Евидентирањето на овие гласачи, 
повторно не се спроведува правилно, тие се  водат заедно со  гласачи кои не се писмени. 
По сите горенаведени правни недостатоци, здружението Инклузива до Министерство за правда во 
2018 година, има поднесено иницијатива за промени во Изборниот Законик, но до сега не е 
превземено ништо.      
 
Позитивни промени во изборната правна рамка се утврдени само во во однос на гласачкото право 
на лица кои се слепи или со слаб вид. Од 2017 година па наваму овие гласачи имаат  можност 
самостојно да гласаат со Шаблон за гласање, а за правилно користење на шаблонот изготвено  е 
9Упатство за гласање на лица кои се слепи и лица со слаб вид во пишана и аудио верзија.  
Според Член 4 од 10Законот за медиуми(ЗМ) е забрането емитување на содржини во медиумите 
кои поттикнуваат или шират дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, пол, 
религија или националност, основата на попреченост целосно е изоставена. 

 
Во однос на идни застапувања за подобрување на изборната правна рамка за лицата со 
попреченост, основ дава новиот 11Закон за спречување и заштита од дискриминација кој е 
донесен на 22 мај 2019 година, преку кој се забранети сите форми на дискриминација. За лицата 
со попреченост е најважен членот 4, став 4 и 5. 
 
 Став 412  предвидува обезбедување на мерки за соодветно приспособување за обезбедување на 
уживање или остварување на сите човекови права и слободи на лицата со попреченост, на 

                                                           
9
 Упатство за гласање на слепи лица и лица со оштетен вид достапно на: 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zQUN1VzVXbzNWdTQ/view (пристапено на 31. Март.2019 година 

10
 Закон за медиуми 

11
 Закон за спречување и заштита од дискриминација Службен весник на РСМ, бр. 101 од 22.5.2019 година 

достапен на: 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,Zakon%20za%20zastita%20od%20diskriminacija.pdf( 

(пристапено на 11.06.2019 година) 

12
 „Соодветно приспособување“ се однесува на обезбедување материјали или околина што им овозможува 

на лицата со попреченост  да учествуваат и да придонесат на еднаква основа со другите. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZpCwro9h-zQUN1VzVXbzNWdTQ/view
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/27,Zakon%20za%20zastita%20od%20diskriminacija.pdf
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Клучни наоди: 

 ДИК оформи 10 тима на сертифицирани обучувачи на ДИК, но само во 3 тима,  

има обучувач со попреченост; 

 Во програмата за обука на ИО,  сесијата на тема попреченост е многу кратка;  

 ИО се назначени по случаен избор, а не по нивна желба. 

 Квалитетот на материјалите за поддршка на гласачите со попреченост не е на 

задоволително ниво. 

 Набавката на ресурсите за поддршка при пристап на гласачко место не  е 

направена навремено, а гласачите не беа информирани за оваа можност. 

 Просториите на ОИК, како и информациите и комуникацијата со гласачите не 

се достапни за лицата со попреченост. 

  

 

 

еднаква основа со другите. Позитивно е тоа што оневозможувањето на соодветно 
приспособување за лица со попреченост претставува дискриминација и е казниво дело. 
Ставот 5 на истиот член предвидува достапност на инфраструктурата, стоките и услугите за да се 
обезбеди пристап за лицата со попреченост на еднаква основа со другите. Ова вклучува пристап 
до физичкото опкружување, транспорт, информации и комуникации и пристап до други јавни 
установи и услуги во градските и руралните области. Овој параграф исто така наведува дека 
попреченоста и достапноста на недостапна инфраструктура, стоки и услуги претставуваат 
дискриминација.  
 

5. Организирање на претседателски избори 2019  

5.1 Државната изборна Комисија 
 

ДИК е највисок орган за организирање и спроведување на инклузивна изборна средина за сите 
гласачи, вклучително и за гласачите со попреченост, но и врши надзор на работата над изборните 
органи. 
Овој состав на ДИК, што не беше случај со предходниот состав, во своите надлежности, покажа 
голем интерес за создавање на инклузивни изборни процеси, со воведување на новини во 
подготовка и  спроведување на изборниот циклус. 
 

5.1.1 Едукација на изборни органи 

 

Во однос на обврската за едукација на изборните органи, за  прв пат пред Претседателските 
избори во 2019, беа избрани надворешни обучувачи на ДИК, по што следеше обука и  
сертификација на истите.  Овој начин на избор овозможи, новиот тим на обучувачи на ДИК  да 
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стане инклузивен. Во тимот на обучувачите, се вклучени три лица со попреченост (2 од Инклузива 
и 1 од Полио плус).  
 
Во подолг временски период од предходно, но и со многу помали групи на учесници, се 
спроведоа задолжителни обуки за претседатели и нивни заменици на сите  Избирачки Одбори. Во 
програмата за обука беше вклучена и сесија за попреченоста, заедно со останатите теми.  
Од набљудувањето на обуките за ИО, утврдено е дека во постоечки 21 тима на обучувачи, само во 
3 тима има обучувач со попреченост; дека сесијата на тема попреченост е многу кратка; а во 
обуките не се вклучени сите членови на ИО;  
Потребни се континуирани обуки помеѓу изборните циклуси, со кои ќе се опфатат сите членови на 
ИО; на темата попреченост треба да се организираат целодневни обуки; а во секој тим на 
обучувачи пожелно е да биде вклучен обучувач со попреченост.  
 

 
Обука за ИО во 2019 година на која учесниците се обучуваат за правилно организирање на 

инклузивно гласачко место 

 
Понатаму за едукација на  ОИК и членови на ИО,  ДИК подготви, Прирачникот за едукација13 и 
Едукативен видео прирачник14, а во нивната содржина постојат објаснувања за уредување на 
инклузивни гласачки места, за правата на гласачите со попреченост и за правилно користење на 
материјалите за поддршка (шаблон за гласање на лица кои се слепи или со слаб вид, граничник за 

                                                           
13

 Прирачник за едукација достапен 

на:https://drive.google.com/file/d/1DXfmdvI0NOGV4cIAnWEpm8dr2XIiIDAq/view, 

14
 Едукативен видео прирачник достапен на: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvlbsqOohrw&feature=youtu.be 

 

https://drive.google.com/file/d/1DXfmdvI0NOGV4cIAnWEpm8dr2XIiIDAq/view
https://www.youtube.com/watch?v=kvlbsqOohrw&feature=youtu.be


 
 

 

17 

 

потпишување, параван за гласање, и сликовити прикази за процесот за гласање), но според 
изјавите на ОИК, прирачникот им бил доставен непосредно пред денот на изборите, што е многу 
доцна за да може да се проучи содржината.    

5.1.2 Кампања-информирање и едукација на гласач 

 

Кампањата која ја спроведуваше ДИК, пред изборните денови, беше целосно пристапна, но 
истовремено и едукативна и информативна за сите граѓани. 
За кампањата беа изработени, пристапни печатени и видео материјали (видеата вклучуваа 
толкување на знаковен јазик и титл, а печатените материјали беа со голем фонт на букви и текст 
на лесно разбирлив јазик), во нивната содржина беа застапени лица со различен вид на 
попреченост. Во однос на стандардот за  пристапност при изработката на овие материјали беа 
практикувани консултации со Инклузива. Кампањата во најголем дел беше спроведена на 
социјални мрежи и преку радиодифузни медиуми, но многу доцна започна да се реализира.  

 
 Едукативен материјал за правата на гласачите со попреченост                  
   
Линк до видео со знаковен јазик>                     
https://www.youtube.com/watch?v=hvlycYRcEys&fbclid=IwAR3L0A33zGGhEK4kNcy26vmsaj1HF2NWeK
XkpXrmI49iJR34FY-lazFqQA 

 

5.1.3 Информирање на јавноста и комуникација со гласачите 

 

Сите јавни состаноци и прес-конференции на ДИК,  кои се одвиваа пред изборите, за време на 
двата изборни круга и кога ги објавија изборните резултати, за прв пат за овие избори, беа 
толкувани на знаковен јазик. Она што беше забележано при следењето на овие настани е 
неправилната место-положба на толкувачот. При директното емитување во медиумскиот простор,  

https://www.youtube.com/watch?v=hvlycYRcEys&fbclid=IwAR3L0A33zGGhEK4kNcy26vmsaj1HF2NWeKXkpXrmI49iJR34FY-lazFqQA
https://www.youtube.com/watch?v=hvlycYRcEys&fbclid=IwAR3L0A33zGGhEK4kNcy26vmsaj1HF2NWeKXkpXrmI49iJR34FY-lazFqQA
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толкувачот на знаковен јазик не беше видлив на телевизиските екрани, но по навремената 
реакција до ДИК, ова беше корегирано. 
 
За време на овие избори, ДИК воведе бесплатна телефонска линија, на која сите граѓани можеа да 
поставуваат прашања и да оставаат коментари за изборни нерегуларности и проблеми, а 
граѓаните кои се глуви или имаат слаб слух за прв пат можеа да поставуваат прашања до ДИК, 
преку видео повик и да добијат одговор на македонски знаковен јазик. 
Во однос на препораката, за потребната адаптација на веб страната на ДИК, за да биде достапна 
за лица со попреченост, не е направено ништо. Од тие причини поголем дел од граѓаните со 
попреченост немаа можност да проверат дали се запишани во Избирачкиот список и да добијат 
информации од јавен карактер. Дополнително неколку недели пред првиот круг на изборниот 
процес, поради технички проблеми веб страницата на ДИК не беше во функција, од истите 
причини беше оневозможена и комуникацијата преку електронска пошта за сите граѓани. 
 
За да можат гласачите да го идентификуваат гласачото место во кое гласаат, ДИК пред изборите 
објави документ со описи на гласачки места. При анализа на овој документ, како и при 
распоредување на набљудувачите со попреченост, но и од пријави на гласачи, утврдено е дека за 
преименуваните објекти не е направена корекција во описот на избирачки места. Оваа 
неусогласеност кај набљудувачите и гласачите со попреченост, но и кај сите дуги граѓани создаде 
збунетост и несигурност дали ќе се појават на вистинското избирачко место. 
За акредитираните набљудувачи кои ќе го следат изборниот процес, стручната служба на ДИК, 
издаде овластувања за набљудување и беџови за идентификација, но на овластувањата беше 
наведен само датумот на првиот изборен ден, ова влијаеше во вториот изборен круг неколку 
набљудувачи да имаат проблеми на избирачките места, затоа што ИО не ги признаваа 
овластувањата. 
 
„При легитимирање на избирачко место бр. 1029 претседателката на ИО ми соопшти дека 
овластувањето ми е неважечко и дека не можам да набљудувам, откако се јавив во Инклузива, 
од каде на председателката и објаснија дека овластувањето е за целиот изборен процес, таа 
се обрати и на некое друго место.  Откако и од таму доби одговор, ми дозволи да останам, но 
нејзиното однесување беше многу непријатно.“15 
 

5.1.4 Ресурси за поддршка при пристап до и во избирачките места 

 

За претседателските избори во 2019 година, за поддршка при пристап до и во избирачките места, 
на гласачи кои користат инвалидска количка,  ДИК набави 134 монтажни рампи и 4 електро-
моторни транспортери (гасеничари), но овие ресурси не беа искористени. 
Констатирано е дека, набавката на овие ресурси се спроведе неколку дена пред првиот ден на 
изборниот циклус, што беше голем предизвик за нивната примена. Поради недостиг на 
информации за оваа можност,  гласачите со попреченост, се имаа пријавено за гласање во 
домашни услови и непостоеше начин да гласаат поинаку.  
Понатаму, на избирачките места каде што  беа доставени неколку рампи и транспортери, ОИК 
даваа отпор при самото примопредавање и не  сакаа да превземат обврска за нивно користење, 

                                                           
15

  Набљудувач со телесна попреченост од Куманово( Цитат од извештај од набљудување) 
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од причина што немаат вештини за безбедно управување и употреба на истите. Но, непостоечката  
евиденција на гласачите со попреченост, беше најголем предизвик, затоа што не можеше да се 
процени на кои избирачки места овие ресурси се најпотребни. 

 
     Пристапна монтажна рампа.                                     Електромоторен транспортер (гасеничар)  

 
Во обидот овие ресурси да бидат употребени на две избирачки места во Скопје, беа повикни 
гласачи кои користат инвалидски колички, но поради тоа што нивните гласачки места не се 
пристапни,  не планирале да гласаат. При следењето на овие обиди, се дојде до заклучок дека, 
гасеничарот не е функционален за лица со попреченост кое користат електромоторна количка,  а 
неговата  носивост е до одредена тежина. Во случај  кога лицето  со попреченост, заедно со 
количката  ја надминува носивоста на гасеничарот, поддршката е невозможна.  
 
За пристапните монтажни рампи е утврдено дека,  без оглед на должината која ја имаат, не може 
да се постават на избирачки места со голем број на скали, при поставувањето на избирачки места 
со многу скали,  рампата прави голем нагиб чија косина не овозможува достапност до 
избирачкото место. 
 
И покрај забележаните недостатоци, пристапните  монтажни рампи и електромоторните 
транспортери, можат да се користат во поголем број на избирачки места, а во оние каде тоа  не е 
возможно, треба да се постават лифтови. 
Објектите во кои се гласа не се под надлежност на ДИК, со нив располагаат државни институции и 
локални самоуправи, кои имаат обврска да обезбедат пристап до јавните услуги за сите граѓани. 
Избирачките места во најголем број се во училишта во кои се образуваат деца и младинци со 
попреченост, а квалитетот и степенот на нивното образование е најважниот сегмент во 
понатамошниот процес на вклучување во политичкиот живот. 
 

5.1.5 Материјалите за поддршка на гласачи 

 

За овој изборен процес, материјалите за поддршка на сите гласачи, вклучувајќи ги и гласачите со 
попреченост,  беа подготвени и навремено испорачани до ОИК, но квалитет на овие материјали 
не беше подобрен, иако Инклузива по завршување на референдумскиот процес во 2018 година, 
веднаш даде препорака по ова прашање до ДИК; 
Шаблон за гласање на лица кои се слепи или со слаб вид, е изработен од многу тенок материјал и 
при користење од страна на овие гласачи, може лесно да се оштети;  
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Граничникот за поддршка на гласачи при 
потпишување во избирачки список безбоен и 
при поставање на избирачкиот список,   отворот  
за потпис не беше видлив; 
 
Параваните за гласање беа изработени во два 
формата, едниот беше наменет за гласачи без 
попреченост, а вториот за гласачи кои користат 
инвалидска количка. Сметаме дека овај начин на 
подготовка е погрешен, параваните треба да се 
исти, а со соодветно присподобување да бидат 
достапни за сите гласачи.  Со ова би се спречило 
етикетирањето на гласачите со попреченост и би 
се подобрила нивната функционалност и 
стабилност.  
 
Параваните во висина на  гласачи кои користат 
инвалидска количка  за претседателски избори 
во 2019, беа нестабилни, имаа голема ширина и 
зафаќаа голем простор, но и лесно се оштетуваа 
уште при поставувањето на избирачкото место,  
додека за локални избори во 2017 година 

параваните беа стабилни и достапни за лица со попреченост. Сликовити прикази на чекорите за 
гласање кои се ставаат пред секој член на ИО, не беа изработени исто така не беше  подготвен 
ниту сликовитиот прикази за   параваните за гласање. 

 

5.2 Општинска изборна комисија (ОИК) 
 
За секоја општина се формира посебна Општинска изборна комисија (ОИК), тие се одговорни за 
спроведување на изборните дејствија во изборните единици и избирачките места на територијата 
на општината за која се формирана.Во однос на надлежностите и одговорностите на ОИК за 
спроведување на овој изборен процес, при набљудувањето се забележани следните недостатоци.  
Просториите  со кои располагаат ОИК во најголем дел се непристапни за граѓаните со 
попреченост, немаат свои веб страни, не споделуваат доволно информации преку локални 
медиуми, не се присатни на социјални мрежи. Во медиумскиот простор се застапени само во 
деновите за гласање, а најголем дел од информациите кои ги споделуваат се однесуваат на 
евентуалните злоупотреби на гласачкото право и резултатите од гласањето.  
 
Од овие причини граѓаните со попреченост  се соочуваат со огромни предизвици и проблеми при 
остварување на своите загарантирани изборни права, односно поради непристапност до 
канцелариите на ОИК, постојат проблеми при пријавување за гласање од дома; при проверка на 
избирачкиот список; при пријавување на изборни нерегуларности, но и не се информирани за 
гласачките права.  

Лице  со церебрална парализа  кое со граничникот се 
потпишува самостојно 
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Клучни наоди: 

 Во рамки на меѓународни и домаѓни организации за мониторинг на изборите, 

од набљудувани 402 избирачки места, на 4% од нив се забележани набљудувачи 

со попреченост.  

  

 

 

6. Меѓународни организации и домашни организации за набљудување 

на изборите 

 

Претседателските избори во 2019 година ги набљудуваа 3. 381 акредитиран набљудувач, преку 9 
здруженија на граѓани. Од нив, две здружениа во својот мандат се залагаат за правата на лица со 
попреченост - здружение Инклузива од Куманово, со 40 набљудувачи со попреченост и 
здружение „Заедно можеме“ од Гостивар со 10 набљудувачи. Преседателски избори беа 
набљудувани и од 529 меѓународни набљудувачи и 60 странски новинари.  
Во пред изборниот период  на иницијатива на меѓународните организации беа реализирани 
бројни состаноци и консултации во врска со предстојните избори со цел да се се даде подршка на 
институциите во спроведеување на подостапен изборен процес за лицата со попреченост. За 
време на двата изборни круга набљудувачите на Инклузива во извештаите имаат наведено дека 
на 7 избирачки места имале разговори со набљудувачи на ОБСЕ/ОДИХР, во однос на остварување 
на гласачкото право на гласачите со попреченост. 

Во рамките на акредитирани набљудувачи на меѓународнии 
домашни организации, за прв пат се забележани набљудувачи 
со попреченост. Од 402 набљудувани избирачки места, на 4% 
од нив се забележани други набљудувачи со попреченост.  
 
Овој податок посочува дека меѓународните и домашните 
организации кои ги набљудуваат изборите, започнаа да ги 
препознаваат можностите и способностите на лицата со 
попреченост.  
Ова понатаму може да влијае на зголемување на учеството на 
лицата со попреченост во овие процеси.  
 
 

16Многу бев изненадена кога на избирачкото место 2849 во ОУ Гоце Делчев ми пријде 
набљудувач од меѓународна организација, кој беше во инвалидска количка.Во разговорот тој 
                                                           
16

 Жена набљудувач со слаб вид и  слух од Скопје( Цитат од листата за набљудување на претседателски 

избори 2019 година) 

4% 

95% 

1% 

Дали има други 
набљудувачи со 
попреченост нс 

Избирачките места 

Да Не Неодговорено 
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Клучни наоди 

 Само две телевизии (јавниот радиодифузен сервис МТВ и 24 вести) вклучија 

интерпретација на знаковниот јазик за време на нивните дневни вести и 

дебатни емисии.  

 Електронските медиуми за разлика од предходниод референдумски процес, 

за време на Претседателските избори покажаа поголем интерес за 

набљудувачите со попреченост. 

 

многу се интересираше за нашата организација и за искуствата од набљудување на 
изборните процеси. Откако ми соопшти дека работи во една од странските амбасади во 
Скопје, побара наши контакти за соработка затоа што и тој се соочува со предизвици. 
 
На 10 април, ЦИВИЛ организираше конференција „Какви избори – таква иднина“на која покрај 
ЦИВИЛ и Инклузива имаше можност пред претставници на институции, експерти, медиуми и 
меѓународната заедница, да ги изнесе своите првични наоди, анализи и препораки за подобро 
организирање на претстојните претседателски избори.   
 
Цивил во текот на набљудувањето на изборите во 2019, оддржа повеќе прес конференции, она 
што беше идентификувано со нашето следење е дека оваа мониторинг организација започна да ги 
бележи повредите на правата на гласачите со попреченост, што не беше случај до сега. 
 
Мисијата на ОБСЕ во Скопје заеднички со ИФЕС и ДИК во мај 2019 година организираа пост 
изборна работилница. На овој настан, Инклузива, Цивил и Мост имаа можност да изнесат 
перспективи за понатамошните чекори за изборните реформи, односно дадоа препораки каде и 
како да се интервенира, секој врз база на своето набљудувачко искуство во текот на изборите. 
 

7. Медиуми 

Од вкупно осум следени национални телевизии, само две (јавниот радиодифузен сервис МТВ и 24 
вести) вклучија интерпретација на знаковниот јазик за време на нивните дневни вести и дебатни 
емисии.  Додека беа набљудувани национални теливизии, беше констатирано дека за време на 
двата изборни круга, известувања и прилози за политичкото учество на лицата со попреченост 
емитуваа: АЛФА ТВ, ТВ Сител, ТВ ТЕЛМА и АЛСАТ-М.  
 
Прилозите беа со изјави од лица со попреченост и претставници на здруженија кои ги застапуваат 
нивните права, а темите беа поврзани со предизвиците со кои се соочуваат при обидот за еднакво 
учеството на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес.  
Локалната телевизија ТВ ПЛУС Куманово во овој период, објави повеќе пет прилози во кои ја 
потенцираше непристапноста на објектите во кои се гласа,  а во пост изборниот период, преку 
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Клучни наоди 

 Немаше кандидат со попреченост за претседателски избори 2019 

 Јавните настани кои беа организирани од претседателските кандидати и 

политичките партии, немаа толкувач на знаковен јазик и беа организирани на 

непристапни места за лица со попреченост. 

 Изборните кампањи на два кандидати за претседатели на државата  и 

политичките партии кои ги поддржуваа,беа достапни за лицата со 

попреченост. 

 

едночасовната емисија СТАВ беа презентирани недастотоците во изборната правна рамка, 
предизвиците и проблемите, но и подобрувањата во организирање и спроведување на инклузиви 
избори, како и за потребата од поголемо вклучување на лицата со попреченост во политичкиот 
живот.  
 
Електронските медиуми за разлика од предходниод референдумски процес, за време на 
Претседателските избори покажаа поголем интерес за набљудувачите со попреченост од   
Инклузива. За овие избори 20 портали објавија информации за набљудувачите со попреченост, а 
за референдумот само 9. 
 

8. Кампањи на претседателските кандидати и на политичките партии 

Право да поднесе листа за кандидат за претседател во Р.С. Македонија имаат најмалку 10.000 

избирачи или 30 пратеници. Потребниот број на потписи од избирачите го собраа 3 кандидати (2 

мажи и 1 жена, немаше кандидат со попреченост), Гордана Силјановска Давкова - со поддршка од 

ВМРО ДПМНЕ, Стево Пендаровски - заеднички кандидат на СДСМ и ДУИ  и Блерим Река како 

независен кандидат, но поддржан од Алијанса на Албанците и Беса.  При следење на кампањите 

во однос на пристапот за лица со попреченост, забележан е неочекуван напредок на двајца 

кандидати за идни претседатели и политичките партии кои ги поддржуваа, затоа што никогаш на 

ниту едни избори до сега не се водеше сметка по ова прашање. 

Сметаме дека овој напредок се должи на спроведената обука која непосредно пред изборите, ја 
организираше Фондацијата за демократија-Вестминстер со фасцилитатори од Инклузива.  Обуката 
беше наменета за сензибилизација на претставници на политичките партии, за спецификите на 
комуникацијата со лица со попреченост и начинот на организирање на пристапни кампањи. Преку 
набљудување на објави на социјални мрежи, медиумски дебати и веб страни, тимот на Инклузива 
ги доби податоците за нивото на пристапност за лица со попреченост, на кампањите на 
кандидатите за претседатели и политичките партии кои ги подржуваат, за претседателските 
избори во 2019 година.  
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Веб страната на претседателскиот кандидат, г-ѓа Гордана Силјановска Давкова (ВМРО-ДПМНЕ) 
беше целосно пристапна за лица со попреченост, со вграден модул за пристапност.  Биографијата 
на кандидатот беше прикачена во пристапен пишан формат и видео со толкување на знаковен 
јазик.  
Кампањата на социјални мрежи, се состоеше од видеа со транскрипт и титл, а некои вклучуваа и 
толкување на знаковен јазик, а под објавените фотографии имаше алтернативен текст. Печатените 
постери и флаери беа со голем фонт на букви  со соодветен контраст и боја и текст на лесно 
разбирлив јазик.  
 
Програмата на кандидатот покрај печатен материјал имаше и аудио верзија, исто така во 
програмата имаше дел со заложби за подобрување на правата на лицата со  попреченост. Во текот 
на кампањата  таа реализираше средби со поголем број на лица со попреченост преку здруженија 
кои ги застапуваат нивните права. 

Веб страна на кандидат за претседател                                   Видео на кандидат за претседател,  
           Гордана СилјановскаДавкова                                                             Стево Пендаровски   
  

 
Исто така и кампањата на кандидатот г-дин Стево Пендаровски се состоеше од  голем број на  
печатени и видео материјали кои беа пристапни за лицата со попреченост. Печатените постери и 
флаери беа со големи фонтови и запазен стандардот за контраст и боја, а видеата беа со титл и 
транскрипт, како  и со лесно разбирлив текст, од кои едното беше целосно изработено на 
знаковен јазик. Изборните конвенции на двата кандидата имаа толкувач на знаковен јазик.  
 
Позитивните промени во начинот на спроведување на изборни кампањи на кандидатите и 
политичките партии за овие избори, допринесоа лицата со попреченост да бидат навремено и 
правилно информирани, по што можеа самостојно да одлучат за кого ќе го дадат својот глас.  
 
Спротивно од кампањите, јавните настани кои беа организирани од претседателските кандидати и 
политичките партии немаа толкувач на знаковен јазик и беа организирани на непристапни места 
за лица со попреченост. 
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9. Набљудување на процесот на гласање 
 

Мониторингот на гласачките места го спроведуваа 40 набљудувачи со попреченост, 
набљудувачките активности се одвиваа во осум региони, на 402 гласачки места, во 23 општини, во 
урбани и рурални средини. 
 

9.1 Географска покриеност 
 

 
 
 

9.2 Ден пред изборите 
 

Списокот на гласачи кои ќе гласаат во домашни услови го составува ОИК, а  гласањето за овие 
гласачи, го спроведуваат ИО еден ден пред изборите. Гласањето во домашни услови го 
остваруваат и одредени категории на гласачи со попреченост (гласачи со телесна попреченост и 
гласачи кои се слепи). За овој вид на гласање ИО составува посебен записник. За бројот на гласачи 
за овие избори кои гласаа во домашни улови, од вкупно 80 ОИК, добиени се податоци од  74 ОИК, 
податоците се следните: 

Број на гласачи побарале да 
гласааат во домашни услови 

Број на гласачи кои гласале во 
домашни услови 

Број на гласачи кои не 
гласале во домашни услови 

3, 815(100%) 3,391(88.89%) 424(11.11%) 

 
Од вкупно 3.815 пријавени гласачи, за овие избори 3, 391 го оствариле свото право на глас во 
домашни услови, а 424 гласачи не гласале. Причината за бројот на гласачи кои  не гласале  според 
информации од ОИК е следната: 5 лица починале пред денот на гласањето, а останатите 419 биле 
одбиени поради неправилна медицинска документација.  
Во ОИК не постои податок колку гласачи со попреченост гласале во домашни услови, а колку не 
гласале, затоа што во евиденцијата се водат како лица кои се болни и изнемоштени. 
Во исто време, за прв пат, преку Пилот проект, гласаа лицата кои престојуваат во два приватни 
домови за лица кои се стари во Скопје (Мајка Тереза во Злокуќани - Општина Карпош и Дом за 
лица кои се стари во општина Бутел), дел од лицата кои престојуваат во овие два дома имаат 
телесна попреченост, како и лица кои се слепи или со слаб вид.  

7% 2% 
10% 

10% 

7% 

13% 8% 

43% 

Распоред на набљудувачи 
по региони 

Источен Југоисточен 
Полошки Скопски 
Југозападен Пелагониски 
Вардарски Североисточен 

9% 
4% 

9% 

30% 

9% 
13% 

9% 

17% 

Опфат на општини по 
региони 

Источен Југоисточен 
Полошки Скопски 
Југозападен Пелагониски 
Вардарски Североисточен 

8% 3% 
10% 

10% 
8% 

12% 7% 

42% 

Опфат на гласачки места 
по региони 

Источен Југоисточен 
Полошки Скопски 
Југозападен Пелагониски 
Вардарски Североисточен 
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Гласањето на овие две гласачки места го набљудуваа двајца набудувачи од Инклузива.  Во овие 
два дома се регистрирани 71 гласач, од кои 66 го оствариле своето право на глас, а 5 гласачи не 
гласале заради немање на лични документи. 
 Со набудување на двата дома утврдено е дека во едниот објект се гласаше на кат, до каде 
постојат повеќе скали, без рампа и лифт, што допринесе, овие гласачи да имаат потешкотии при 
пристапување  до избирачкото  место. 
 

9.3 Изборен ден 
 

 
 
На изборниот ден, секој член на ИО треба да се грижи сите активности кои се извршаат во 
гласачкото место, да се во согласност со процедурите содржани во Прирачникот за едукација. 
Една од одговорностите на ИО е  гласачкото место да биде отворено на време. На ова прашање 
набљудувачите кои беа мобилни во текот на денот, дадоа одговори само за избирачките места на 
кои присуствуваа на отварање. Од 62% на опфатените гласачки места пред почетокот на 
гласањето, за 61% е одговорено дека биле отворени во 06:30( во времето кога набљудувачите беа 
на избирачките места), но 1% процент не биле отворени на време.  
Многу важно е сите членови од ИО да се присатни за да ги поделат одговорностите кои ги  
имаат, како и да бидат прописно означени, за да можат набљудувачите и гласачите да ги 
идентификуваат и да ги следат нивните активности. По ова прашање  на 96% од 402 избирачки 
места, е даден позитивен одговор, а за 3% е констатирано дека не биле присатни сите членови на 
ИО и не носеле легитимација. На прашање дали ИО правилно ги легитимираат набљудувачите со 
попреченост, 93% од одговорите се позитивни, а за 5% од набљудувачите одговориле дека имале 
проблеми при легитимирање, од причини што ИО го негираат нивното набљудувачко право, но и 
поради стигмата и предрасудите кон гласачите со попреченост.  
 
„При мое легитимирање на гласачко место 1060, претседателот најпрвин мепраша зошто 
сумјас тука дојдена, кога тие овде немааатгласачи со попреченост, а по долго објаснување 
дека имам право да бидам тука, мидозволи да останам.“17 
 
                                                           
17

 Жена набљудувач од Куманово(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 год 

 

61% 

1% 

37% 

Дали Избирачкото 
место е отворено на 

време 
Да  Не Неодговорено 

96% 

3% 1% 

Дали ИО се означени и 
дали се присатни сите 

членови 
Да Не Неодговорено 

94% 

5% 1% 

Дали ИО Ве легитимира 
правилно? 

Да Не Неодговорено 
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 Понатаму на прашањето дали во ИО има лица со попреченост, 
за овие избори е забележано дека на 4% од избирачките места 
има членови на ИО кои се со попреченост, но сметаме дека ова 
се должи само поради тоа што овие лица се вработени во 
јавната администрација. 
Сепак на  93% од избирачките места е констатирано дека нема 
лица со попреченост. 
Учествотвото на лицата со попреченост во работата на  
изборните органи треба да биде обврска, која ќе произлезе од 
нов изборен пропис. 
  
Кога станува збор за остварување на избирачкото право на 

гласачите со попреченост на избирачките места, се водевме од принципот на универзална 
пристапност која подразбира пристапност секаде, пристапност за секого и пристапност во секое 
време на изборниот ден.  
Понатаму во овој документ следат резулатите од анализата на  набљудувањето на пристапот до и 
во избирачките места, организирањето на гласачките места и материјалите за подршка при 
гласање на гласачите. 

 

9.4 Пристапноста во однос на влез во објектот за гласање 

 
За овие избори во однос на надворешната пристапност до 
избирачките места добиени се следните податоци: од 402 
опфатени избирачки места, паркинзи има пред 78%, кои во 
голема мера го олеснуваат пристапот до избирачките 
места за лицата со попреченост. 
Со оглед на тоа што најголем број од избирачките места се 
наоѓаат во училиштата, овој податок не изненадува. 
Меѓутоа кога ќе се земе во предвид податокот дека од 
постоечките паркинзи, само на три од нив, има означено 
паркинг место за лица со пореченост е загрижувачки. Од 
402 избирачки места, скали има пред 337 (84%) , а на 161 
(48%) од нив има рампи.  
Од постоечките рампи, 130 (81%)   не се пристапни, ја 

немаат потребната ширина или косина, лизгави се итн., 
поради материјалот од кој се направени(мермер, плочки, 

78% 

21% 
1% 

Дали пред избирачкото 
место постои паркинг? 

Да Не Неодговорено 

84% 

16% 
0% 

Дали при пристап до 
избирачкото место има 

скали? 

Да Не Неодговорено 

48% 48% 

4% 

Ако има скали пред 
избирачкото место, дали 

има рампа? 

Да Не Неодговорено 

4% 

93% 

3% 

Дали во ИО има лица со 
попреченост ? 

Да  Не Неодговорено 

Непристапна рампа при пристапизбирачко 
место 1120 с. Милетино Тетово 
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метал и сл.). Анализата на сите  податоците погоре, посочува дека 76% од набљудуваните 
избирачките места, немаат пристап за лица со попреченост. Кога овој податоток ќе се спореди со 
податокот од набљудувањето на референдумскиот поцес во 2018 година кој е 71%, јасно се гледа 
дека не е превземено ништо од страна на државата за решавање на овој проблем.  
 
„На гласачко место 2252, има рампа, но рампата е многу стрмна, така да подобро би било да 
ја нема, бидејки по неа не може да се качи никој, а не лице со попреченост кое користи 
инвалидска количка.“18  
 
Овој податок влијае лицата  кои имаат потешкотии при движење да се соочуваат со големи 
проблеми при обидот да пристапат до влезот на избирачкото место, но имаше и примери каде 
постоеја пристапни рампи, но поради граѓанска неодговорност не беа достапни за гласачите со 
попреченост. 
 
Пристапност до влез на објектите за гласање, по региони 
 

Во однос на пристапноста до 
избирачките места по    
региони во североисточен 
регион се набљудувани 
најголем број (170) 
избирачки места, а 
југоисточен регион најмал 
број (10) избирачки места, 
но резултатите се речиси 
исти.Во североисточен 
регион 73% од избирачките 
места имаат паркинг,  а во 

југоисточен регион 79%. Во североисточен регион,  скали има пред 75% од избирачките места, во 
југоисточен пред 79%. Рампи има во 51% од избирачките места во североисточен регион, а во 
југоисточен 53%. Според ова може да се констатира дека нема речиси никаква разлика во однос 
на резултатите, иако разликата во бројот на набљудувани гласачки места е огромна. Во 
графиконите подолу се прикажани наодите во останатите шест региони. 
 

                                                           
18

 Набљудувач со слаб вид од Штип(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 

година) 

73% 75% 
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25% 25% 
47% 
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Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места 

(североисточен регион) 

Да Не Неодговорено 

79% 79% 
53% 

21% 21% 
47% 

0% 0% 0% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места 

(југоисточен регион) 
Да Не Неодговорено 
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9.5 Поддршка на лице со попреченост при пристап до избирачко место 

 

За гласачите со попреченост, 
кои не можат да влезат од-
носно пристапат во гласачкото 
место, избирачкиот одбор е 
должен да им овозможи на 
соодветен начин да пристапат 
во гласачкото место за да го 
остварат своето право на глас. 
Од 402 набљудувани 
избирачки места,  на 36% од 
нив се забележани гласачи 
кои не можеле самостојно да 
пристапат до гласачкото 

место, на 23% од истите избирачки места, на гласачите им била дадена потребната поддршка, а на 
12% не. Од овие причини  7 лица со попреченост не го оствариле правото на глас. 
 

60% 

90% 

57% 
40% 

10% 

43% 

0% 0% 0% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места 

(вардарски регион) 

Да Не Неодговорено 

93% 90% 

27% 
7% 10% 

63% 

0% 0% 0% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места 

(југозападен регион) 

Да Не Неодговорено 
93% 90% 

27% 
7% 10% 

63% 

0% 0% 10% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места  
(источен регион) 

Да Не Неодговорено 

52% 

88% 

48% 48% 

10% 

50% 

0% 2% 2% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачко место 

(пелагониски регион) 

Да Не Неодговорено 

81% 71% 62% 
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29% 33% 

5% 0% 5% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампа? 

Пристап до влез на 
избирачки места  
(скопски регион) 

Да Не Неодговорено 
95% 

85% 
63% 

5% 
15% 

33% 

0% 0% 1% 

Дали има 
паркинг? 

Дали има 
скали? 

Дали има 
рампи? 

Пристап до влез на 
избирачко место  
(полошки регион) 

Да Не Неодговорено 

23% 
12% 

65% 

Дали се дава поддршка 
на лица со попреченост 

при пристап до 
избирачко место? 

Да Не Неодговорено 

32% 

53% 

15% 

Дали во избирачкото 
место има спореден 

влез и дали е отворен 
на изборниот ден? 

Да Не Неодговорено 
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„Во текот на моето набљудување на гласачко место 060, гласаше лице со попреченост, две 
лица од избирачкиот одбор излегоа да помогнат, кревајќи ја количката на лицето со 
попреченост да си го оствари правото на глас.“19 
 
Споредните влезови во објектите на избирачките места се пристапни затоа што служат за 
внесување на храна, материјали, опрема и др. Само во  32% од набљудуваните избирачки места 
на деноот на гласање спореден влез бил отворен, но не   била поставена никаква ознака дека од 
таму може да се влегува.  
 
 
 

9.6 Пристапноста до просторијата за гласање 

 

 
 
За гласачите и набљудувачитесо попреченост (лица со потешкотии при движење и лица кои се 
слепи или имаат слаб вид), како и за гласачите кои се остарени, од голема значење е, дали во 
избирачкото место има пристапност до просторијата за гласање. 
Од 402 избирачки места, во 91% од  нив, ходниците се расчистени од непотребни предмети кои го 
попречуваа движењето на гласачите со попореченост. 64% од избирачките места се наоѓаа на 
приземје, но во 73% од објектите, има избирачки места  и на кат, до кои нема лифт, што во голема 
мера за лицата со попреченост е предизвик за пристап до нив. Кога гласањето би се организирало 
само во простории кои се на приземје, за поголем број на гласачи,  гласачки места би биле 
достапни 
 
 „За влез во објектот на избирачкото место 099 има пристапна рампа направена попрописи, 
но сите гласачки места се во училници каде што има скали и е непристапно,затоа што нема 
лифт.“20 

 

 

                                                           
19

 Набљудувач од Битола(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 година) 

20
 Набљудувач од Битола(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 година) 

91% 

5% 4% 

Дали ходниците  кои 
водат до гласачкото 

место, се расчистени од 
непотребни предмети?  

Да  Не  Неодговорено 

64% 

33% 

3% 

Дали избирачкото 
место е на приземје? 

Да Не Неодговорено 

5% 

73% 

22% 

Ако има избирачки 
места и на кат, дали 

има лифт? 

Да Не Неодговорено 
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9.7 Пристапноста во просторија за гласање 
 

 
 
Просторија за гласање, е многу важен елемент во остварување на избирачкото право. На денот на 
гласање од голема значење е, дали во просториите за гласање е овозможено, гласачите да можат 
непречено и самостојно да ги спроведат сите постапки во процесот на гласање. 
 
Од 402 избирачки места, на 90% од нив има врата со потребна ширина за да помине непречено 
секој гласач, вклучувајќи ги и гласачите во инвалидска количка.  Во 85% од просториите во која се 
гласа, имаат  доволно широк простор за лесно движење на гласачите со попореченост во текот на 
целата постапка за гласање, а во  97% од избирачките места има доволно светлина за да може 
јасно да се видат материјалите и гласачките ливчиња. 
 

 
 
Постојат неправилности и пречки кои влијаат, гласачот со попреченост да не  го оствари своето 
право на глас иако внатре во просторијата има создадено услови за непречено гласање. Гласачите 
со потешкотии во движењето не можат долго да стојат и ако не им се даде предност лесно ќе се 
откажат од гласачкото право. Од 402 избирачки места, на 46% од нив се забележани гласачи со 
потешкотии при движење, од кои на 8% не им била дадена предност при остварување на 
гласачкото прво. 
Во однос на почитување на тајноста на гласачкото право, на 21% од вкупно набљудувани гласачки 
места, при идентификацијана гласачите, членовите на ИО гласно ги читале нивните имиња. На 2% 
од избирачките места имало лица со попреченост кои не се пронајдени на Избирачки список. 

90% 

9% 1% 

Дали вратата на 
просторијата за гласање е 
доволно широка да влезе 

гласач во количка 

Да Не Неодговорено 

85% 

15% 
0% 

Дали во просторијата 
за гласање има простор 
за движење на гласачи 

со попреченост? 

Да Не Неодговорено 

97% 

3% 0% 

Дали во просторијата за 
гласање има доволно 

светлина? 

Да Не Неодговорено 

38% 

8% 

54% 

Дали на гласачкото место 
се дава предност  на 

гласачи  со потешкотии 
при движење 

Да Не Неодговорено 

76% 

21% 
3% 

Дали при 
идентификација на 

гласачите се почитува 
тајноста на гласачкото 

право? 

Да Не Неодговорено 

2% 

54% 44% 

Дали има лица со 
попреченост кои не се 

пронајдени во Избирачки 
список? 

Да Не Неодговорено 
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Дополнително во коментарите на набљудувачите е наведено дека 3 лица со интелектуална 
попреченост, не се пронајдени во Избирачкиот список и не го оствариле гласачкото право поради 
одземена деловната способност. 
 

9.8 Достапност на материјали за поддршка на гласачите 
 

 
 
За гласачи кои користат помагала(инвалидски колички, штаки, одалки и сл.) при нивното 
движење, но и за гласачи кои се слепи или со слаб вид, како и за оние кои се остарени, потребни 

се одредени разумни приспособувања на гласачките ресурси, 
како што е  висината на параваните за гласање и гласачката 
кутија.  
 
Од 402 избирачки места, на 82% од нив има параван во 
висина на гласач во количка, но 30% од овие паравани не 
биле отпакувани (се наоѓале во зафрлен простор, на полици и 
во ходници). 26% од параваните не биле поставени правилно, 
односно до местото каде што бил поставен параванот,  не 
можело да се пристапи. За  17% од избирачките места, ИО 
изјавиле  дека овие паравани не им биле воопшто доставени. 

Во однос на стабилноста на параваните констатирано е дека 
не се стабилни, при пристапување на гласачи се нишаат и 
помераат. На четири избирачки места, поради нестабилноста 
на параваните, 6 гласачи биле изложени на паѓања. 

 
„На гласачкото место 1279, параванот за лица со попреченост беше нерасклопен и потпрен во 
еден ќош во ходникот, надвор од просторијата за гласање. Кога прашав зошто е тоа така, 
членовите на ИО ми одговорија дека смета внатре и ако дојде некое лице на кое му е потребен 
ќе го внесат.“21 
 

                                                           
21

 Жена набљудувач од Охрид(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 година) 
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Парван за изборен процес во 2019, 
на избирачко место 1022, кој не 
достапен, затоа што е прилепен до 
ѕид 
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За изгледот на параваните сметаме дека постои голема различност во споредба со другите 
паравани, односно се разликуваат во висина и ширина, изгледот на параванот влијае оваа група 
на гласачи да бидат сегрегирани на гласачките места, што понатаму води кон нивно исклучување 
и изолација. Подобро би било ако, сите паравани бидат исти, односно да имаат мала висина за да 
можат да се постават на цврста подлога (клупа).  
Со вакво приспособување параваните би биле соодветни за гласачи кои користат инвалидска  
количка, за гласачи кои имаат потреба да седнат, за лица кои се слепи, остарени,  кои користат  
штаки, одалки и други помагала и сл., но и за сите други гласачи. 
 Од 402 избирачки места, на  12% од нив, параваните параваните во висина на гласач со 
инвалидска количка не обезбедуваат тајно гласање поради местоположбата каде се поставени. На 
овие избирачки места сите паравани биле поставени еден до друг, при пристапот до нив и при 
излегување,  гласачите можеле да видат како гласа другиот до него.  
Понатаму, откако гласачот кој користи инвалидска количка ќе гласа, за да може гласачкото ливче 
самостојно да го пушти во гласачкакутија, истата треба  да биде поставена на соодветна висина. На 
66% од набљудуваните  избирачки места, имаше поставено гласачка кутија во висина на лице кое 
е во количка.  
Во овој дел се забележува значајно подобрување, бидејки за референдумот  во 2018 одина, сите 
гласачки кутии беа поставувани во висина на гласач кој стои, но податокот дека на 33% од 
избирачки места  нема подобрување, не е за занемарување. 
 

 
 

Сликовитите прикази за процес на гласање, во 
голема мера ја намалуваат потребата од 
дополнителни објаснувања за сите гласачи, 
вклучувајќи ги гласачите со интелектуална 
попреченост, лицата кои се глуви или имаат слаб 
слух, како и за гласачите кои немале можност да се 
описменат или нивната писменост е на многу ниско 
нивo.  
 
Исто така овие материјали допринесуваат сите 
гласачи полесно  и побрзо да го поминат целиот 
гласачкиот процес, а вооедно и влијаат да не се 
создаваат долги редици на избирачките места.Од 
402 избирачки места, на 39% од нив сликовитиот 
приказ за целиот процес на гласање не се 
поставени на видно место, но има  избирачки места 

58% 
39% 

3% 

Дали е поставен на видно 
место постерот за 

процесот на гласање? 

Да Не Неодговорено 

11% 

89% 

0% 

Дали има сликовит 
приказ пред секој член 

на ИО 

Да Не Неодговорено 

20% 

79% 

1% 

Дали има сликовит 
приказ на параванот за 

гласање? 

Да Не Неодговорено 

Сликовит приказ кој е поставен на 
надворешнастрана на објектот во кој се 

гласа 
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каде сликовитите прикази билeпоставени од надворешна страна на објектите, по ѕидови во 
ходници, наместо внатре во просторијата за гласање, на место каде гласачот може лесно да го 
види).  
Поеднинечни сликовити прикази кои на гласачот му објаснуваат што треба да прави пред секој 
член од ИО, на 89% од опфатените избирачките места не биле поставени. 
На 79% од избирачките места, сликовити прикази на параваните за гласање не се поставени, а за 
11% од е одговорено позитивно, но од коментарите се забележува дека воопшто нема затоа што 
се мисли на универзалниот знак за пристапност кој е поставен на параваните со помала висина.  
 
„На гласачкото место 1029 кога прашав зошто не се поставени паравани за лица со 
попреченост, сликовити прикази, шаблонот и граничникот, од еден член од ИО добив одговор 
дека,  лицата со попреченост гласаат во домашни услови и нема потреба тука да  се 
обезбедувааттакви услови.“22 
 
Шаблонот за гласање на лица кои се слепи или со оштетен вид, кој може да се користи и за 
гласачите кои немале можност да се описменат или нивната писменост е на многу ниско ниво. Од 
402 избирачки места, шаблон има на 84% од нив, но на 44%  од овие избирачки места, шаблоните  
не биле извадени од кутиите на доставени материјали, а членовите на избирачките одбори се 
изјасниле дека не се информирани што е тоа и не знаат за што служат. 

 
 
Граничник за потпис, кој дава поддршка на сите гласачи при потпишување во Избирачкиот список 
и го намалува ризикот од потпишување на погрешно место, а е повеќе од потребен на гласачите 
кои се слепи или со оштетен вид.  На 73% од опфатените избирачки места граничник за потпис 
има, но само на 30% од избирачките се користеше за сите гласачи. 
 

9.9 Поддршка на гласачи со попреченост при остварување на гласачко право 
 

                                                           
22

 Набљудувач од Куманово(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 

година) 
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ИО имаат одговорност да им дадат поддршка на гласачите со попреченост,  за начинот на 
примена и правилно користење, на материјалите за поддршка при остварување на гласачкото 
право. 
Од 402 избрачки места, на 39% од нив е  забележано, лице кое е слепо кое сака да гласа со 
Шаблон за гласање. ИО правилно го поставува гласачкото ливче во Шаблонот на 17% од овие 
избирачки места, а  само на 14% од нив, на гласачите им било објаснето како се користи 
Шаблонот.  
 
„На гласачко место 1015, Шаблон и граничник немаше го прашав претседалот на избирачкиот 
одбор зошто нема, а тој ми одговори дека нема чуено за истите и не знае за што се 
наменети.“23 
 
Резултатите од анализата покажаа  дека материјалите за поддршка на гласачите со попреченост 
во голем процент не се користат, од причини што ИО не се доволно информирани и едуцирани за 
нивната намена и правилно користење, потребно е да се организираат специфични обуки на оваа 
тема.  
 
„Лице кое е слепо,  на гласачко место 1638,  пристапи да гласа, но не му се понуди ниту  шаблон 
ниту граничник, ИО му помогна да го стави гласачкото ливче во кутија.“24 
 
Гласачи со попреченост и гласачите кои немале можност да се описменат или нивната писменост 
е на многу ниско ниво, имаат право да гласаат со помош од свој придружник, во случај кога со 
себе не довеле лице кое ќе му помогне избирачкиот одбор е должен да определи лице од редот 
на избирачите да му помогне. 
 
На 39% од опфатените 402 избирачки места, е забележано дека има лица кои имаат потреба да 
гласаат со придружник.  На 23% од нив, членовите на ИО не им дозволуваа да гласаат со свој 
придружник, туку ова право го оспоруваа.Од коментарите на набљудувачите е констатирано дека 

                                                           
23 Набљудувач од Куманово(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 

година) 

24 Набљудувач од Ресен(цитат од извештај од мониторинг на претседателски избори 2019 година) 
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во периодот кога  набљудувале имаат  забележал  вкупно 183 гласачи со попреченост од кои 122 
гласале самостојно, а 61 со придружник.  
 
Резултатитеод анализатана одговорите од набљудувањето на претседателски избори во 2019 
година посочуваат дека во повеќе сегменти на изборниот процес, потребната поддршка на 
гласачите со попреченост не им се обезбедува и не се во можност непречено и самостојно да го 
остварат своето загарантирано правона глас на избирачките места. 
 

9.10 Други неправилности во изборниот процес 
 

Набљудувачите на Инклузива покрај обврската за набљудување и идентификување на проблеми и 
недостатоци при остварување на гласачко право на лица со попреченост, имаа и прашања преку 
кои се добиени податоци и за неправилности кои се однесуваат во друга област. Подолу се 
прикажани некои од нив кои можат да имаат влијание и врз гласачите и набљудувачите со 
попреченост. 
 
Најголеми проблеми  се регистрирани во Избирачкиот список. Од 402 опфатени избирачки места, 
на 22% од нив е констатирано дека 93 гласачи не се пронајдени во Избирачкиот список, а 10 
починати лица не се избришани. За еден гласач кој не бил пронајден во Избирачкиот список, е 
наведено дека по неговиото упорно барање да се провери уште еднаш, при повторна проверка   
од страна на ИО, гласачот е пронајден. Во случај ако гласачите со попреченост не се  пронајдени 
во Избирачки список,  ќе се соочат со многу поголеми проблеми при обидите за  овозможување 
на гласачкото право или можноста за поднесување на  преставки, жалби и сл., затоа што 
непристапноста до објектите, ги спречува да пристапат до канцелариите на ОИК, недостапноста на 
комуникациските алатки им е пречка при комуникација со сите изборни органи,  што понатаму 
има големо влијание овие лица да се соочат со дискриминација и да не го практикуваат  своето 
право на глас. 
 
На едно гласачко место лице со попреченост кое имало пареза на десната рака, им објаснило на 
членовите на ИО дека во сите предходни изборни процесипроверката му е правена само на 
левата рака, тие со ув лампа му ја провериле десната рака и не му дозволиле даја користи левата. 
Исто така за едно гласачко е забележано дека на еден гласач не му е дозволено да гласа, бидејќи 
не дозволил  да биде испрскан со спреј иако ги информирал членовите на ИО дека е алергичен на 
истиот. Овој  начин на однесување на ИО кон гласачите влијае овие лица на гласачките места да се 
чувствуваат непријатно, засрамено, во некои случаеви може да се создава и голем револт, од кој 
ќе произлезе конфликт кој можеда создаде низа проблеми во изборните процеси. 
На две гласачки места набљудувачите забележале дека,  однапред се ставаат печати  и предвреме 
се кинат гласачките ливчиња, што е недозволиво. Оваа неправилност, кај набљудувачите и 
гласачитесо попреченост, како и кај сите останати влијае да се зголеми недовербата во изборните 
органи, но и да се создадат сомнежи во регуларноста на изборнот процес. 
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10. Заклучоци 
 

Изборното учество е процес што им овозможува на лицата со попреченост да имаат можност да 
учествуваат целосно во општеството. Исто така, ова право предвидува поголемо учество на 
граѓаните со попреченост во процесите на донесување одлуки кои влијаат врз нивните животи и 
остварувањето на основните права и слободи, вклучително и нивната благосостојба и заштита. 
Податоците добиени од набудувањето на претседателските избори во 2019 година 
идентификуваа многу проблеми, тешкотии и ограничувања што ги спречуваат лицата со 
попреченост да учествуваат во изборните процеси на еднаква основа со другите. Овие проблеми 
придонесуваат оваа категорија граѓани да биденајподложна на дискриминација и 
стигматизацијаи непочитување и кршење на нивните основни човекови права и 
слободи.Генералните заклучоци беа донесени, како што следува: 
 

 Изборното законодавство не е усогласено со одредбите на Конвенцијата на ОН за правата 
за лицата со попреченост во однос на остварување на право на учество на лицата со 
попреченост во изборен процес, на еднаква основа со другите. 
 

 Националното законодавство е рестриктивно во остварувањето на избирачкото право за 
лицата со попреченост, особено во остварувањето на ова право од страна на лицата со 
интелектуална и психосоцијална попреченост.  
 

 Голем број на граѓани со попреченост, кои живеат во институции, домови за згрижување, 
згрижувачки семејства или центри за рехабилитација во согласност со Изборниот законик, 
не можат да го остварат своето право на глас, што им е овозможено на раселените лица и 
лицата во казнено поправни домови, што претставува дискриминација. 
 

 Евидентирањето на лицата со попреченост како лица кои се болни и изнемоштени, е 
поради тоа што на прашањето за попреченоста се гледа преку медицински пристап, 
наместо преку пристап заснован на права.  

 
 Нема законска обврска за избирачките органи, да водат евиденција за лицата со 

попреченост. 
 

 Од наодите од набљудувањето, се заклучува дека лицата со попреченост не се во можност 
да го остварат своето избирачко право поради непристапноста на избирачките места. 

 
 Не се предвидени законски одредби со кои медиумите ќе имаат обврска, програмите и 

информациите, за време на изборите, да ги емитуваат на пристапен и достапен начин за 
лицата со попреченост.  

 
 Политичките партии не се запознаени за можностите и способностите на лицата со 

попреченост, како и за придобивките од вклучувањето на лицата со попреченост во 
нивните редови, поради што ги нема ниту во нивните листи на кандидати за пратеници, 
советници и градоначалници. 
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 Од ниту една партија која е застапена во парламентарното мнозинство и во советите на 
општините,  нема пратеник и советник со попреченост,  па поради тоа, донесените државни 
и локални политики ги исклучуваат лицата со попреченост од сите процеси во општеството. 
 

 Јавната свест за загарантираните права на лицата со попреченост е на многу ниско ниво, па 
поради тоа овие граѓани се среќаваат со дискриминација и од системот на поддршка при 
остварување на своето право на глас. 
 

 Избирачките одбори немаат доволно вештини за поддршка на лицата со попреченост на 
избирачките места и знаење за тоа како да се користат новосоздадените ресурси за 
поддршка на лицата со попреченост, од тие причини често прават дискриминација на 
лицата со попреченост при остварување на своето право на глас. 
 

 Изборот на членови на Избирачки Одбори е погрешен, затоа што се врши по случаен избор 
од вработените во јавна администрација, односно им се налага да мораат да ги извршуваат 
изборните активности на гласачките места. Ова  допринесува ИО во изборните денови, да 
се не ги почитуваат донесените изборни прописи во целост и да не ги практикуваат новите 
начини на поддршка на гласачите, вклучувајќи ги и гласачите со попреченост. 
 

 Едукативните кампањи за остварување на право на глас на лица со попреченост, не се 
спроведени од страна на институциите, а работата што ја прават невладините организации 
на ова поле е ограничена. 

11. Препораки 
 

Приоритети за системски решенија 

 Владата треба да преземе мерки и активности во насокакон усогласување на правната 

рамка во земјата со одредбите на Конвенцијата на ООН за правата на лицата со 

попреченост, особено измените на Уставот и другите закони што ќе ги отстранат основите 

за дискриминација во смисла на изборно право на лица на кои им е одземена деловна 

способност. 

 На листите за следниот попис, треба да има колона во која ќе бидат вклучени граѓаните со 

попреченост, вклучувајќи ги и нивните податоци (пол, род, националност, вид на 

попреченост и возраст). 

 Релевантните министерства треба да подготват регистар на лица со телесни, визуелни, 

аудитивни, интелектуални и психо-социјални пречки. 

 Исто така, потребни се измени на Изборниот законик со цел да се обезбеди право на глас 

за лицата со попреченост, кои живеат во установи, центри за рехабилитација, згрижувачки 

семејства, домови за нега и слично, во местото на живеење. 

 Измени и дополнувања на Изборниот законик за да се осигури дека се заштитени 

политичките права на лицата со попреченост и дека лицата со попреченост ќе бидат 

вклучени на еднаква основа со другите. 
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 Потребно е да се воведе критериум за пристапност до избирачкото место во рамките на 

Изборниот законик, односно секој објект каде што се организира гласање мора да 

подлежи на проценка за пристапност. 

 Потребно е да се изменат Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за да се воведе антидискриминациска одредба заснована на 

попреченост. 

Изборни Органи 

 Неопходно е да се промени начинот на избор на членови на избирачките одбори; наместо 

да назначуваат вработени во јавната администрација, да се распише јавен повик за да се 

даде право на лицата кои се заинтересирани и кои ги исполнуваат потребните критериуми 

да учествуваат, вклучително и лица со попреченост. 

 Државната изборна комисија да превземе активности за да обезбеди нивната веб-

страница да биде достапна за лица со физички, визуелни, аудитивни, интелектуални и 

психосоцијални пречки. 

 Потребно е да се направи програма за обука за континуирана едукација на избирачки 

одбори во однос на избирачкото право на лицата со попреченост,, соодветна поддршка на 

гласачките места со материјали за поддршка на гласачите со попреченост, како и за тоа 

како да се обезбеди пристап за гласачите со попреченост за време на  изборниот процес. 

 Потребно е Државната Изборна Комисија да води посебна евиденција за гласачите со 

попреченост. 

 Неопходно е да се подготват достапни материјали во различни формати, вклучувајќи 

печатени, електронски и видео (со знаковен јазик толкување, преводи и аудио), како и 

спроведување на кампања за едукација, преку која лицата со попреченост ќе се 

информираат во врска со нивните права на глас и направеното разумно прилагодување, со 

кое ќе бидат поддржани во остварувањето на гласачките права. 

 Неопходни се достапни материјали за гласачите со попреченост за идентификување и 

пријавување на нерегуларности и било какви други проблеми, кои може да се да ги 

спречат да го остварат своето право на глас. 

 Потребно е континуирана набавка и подобрување на квалитетот на ресурсите за поддршка 

на гласачите со попреченост во остварување на гласачките права (параван, граничник за 

потпис, шаблон за гласање и сликовити прикази за процес на гласање). 

Политички партии 

 Политичките партии треба да обезбедат достапност на нивните политички канцеларии, 

кампањи, веб-страници и политички програми, со што ќе се почитува принципот на 

еднакви можности за лицата со попреченост да учествуваат во политичкиот живот. 

 Секоја политичка партија треба да се осигура дека печатените, електронските и 

видеоматеријалите кои се користат за кампањи се подготвени во согласност со 

стандардите за пристапност (толкување со знаковен јазик, титл и аудио). 
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 Потребни се мерки за воспоставување соработка меѓу политичките партии и 

организациите на лица со попреченост 

 Потребно е политичките партии да преземат активности (вклучувањето на кандидати со 

пореченост на листите за избор на пратеници и советници и подготовка на достапни 

политички програми за сите гласачи, со кои ќе ги информираат гласачите со попреченост 

за предвидените права во нивните програми) за мотивирање на лицата со попреченост и 

нивните претставници за вклучување  во политичкиот живот. 

 Неопходно е да се преземат мерки во рамките на политичките партии за обука на сите 

нивоа, на лицата одговорни за комуникација со јавноста, членството и со граѓаните, на 

теми кои со кои ќе се подобри изборниот пристап за лицата со попреченост, како и за 

организирање на и спроведување на достапни политички кампањи. 

 Секоја политичка партија треба да има толкување на знаковниот јазик на своите политички 

собири, ТВ дебати, митинзи, конвенции и други политички настани. 

Меѓународни и домашни организации за мониторинг на изборни процеси 

 Потребно е меѓународните и домашните организации  за мониторинг на изборни 

процесиво редовите на нивните набљудувачи да вклучуваат и  набљудувачи со 

попреченост. 

 Неопходно е да се одвои време за обука на редовните меѓународни и домашни 

организации за пристапни изборини техики за набљудување, со цел да се обезбеди 

вклучување на попреченоста во изборниот циклус. 

Медиуми 

 Неопходно е сите национални и локални медиуми да емитуваат програми и информации 

на достапен начин за да им овозможат на лицата со физички, визуелни, аудитивни, 

интелектуални и психо-социјални пречки да имаат пристап до информации за време на 

изборните процеси. 

 Професионалците во медиумите треба да бидат едуцирани за употреба на соодветна 

терминологија за попреченоста и најдобри практики за известување за лица со 

попреченост за време на изборите. 

 Медиумите треба да превземат мерки  и активности,  за  организирање на дебати во кои 

ќе учествуваат претставници на политички партии, лица со попреченост и здруженија кои 

ги застапуваат правата на лица со попреченост.  

 Потребни се почести медиумски известувања и информации во врска со бариерите и 

добрите практики за обезбедување на еднакво учество на лицата со попреченост во 

политичкиот и изборниот процес. 


