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За помош се јавуваа и членови на избирачки одбори 
 
 
 
Се јавуваа граѓани кои од различни причини не можат да го остварат правото 
на глас, најмногу во случаи кога ги нема во избирачкиот список, а интересно 
е што имавме и јавувања од членови на избирачките одбори, кои не знаеја 
како да реагираат, зошто имало полнење на кутиите 
 
 

Народниот правобранител на 
Република Македонија Иџет 
Мемети пред изборите упати 
јавен повик до сите учесници 
во изборниот процес, во кој 
апелира да биде почитувано 
правото на слободно 
изразување на волјата на 
граѓаните, како едно од 
фундаменталните човекови 
права. На овие избори, за прв 
пат, до Народниот 
правобранител се јавија и 
членови на избирачките 
одбори, кои не знаеле како да 

реагираат во случаите кога се полнеле гласачките кутии. 
 
 
Добивте ли поплаки од граѓани за нарушено право на глас на денот на 
изборите? 
 
На денот на изборите, јавувањата од граѓаните можеме да ги поделиме во две групи. 
Првата се барања за совети – како да го остварат избирачкото право, како да го 
пронајдат избирачкото место каде што се регистрирани и слично. Овие граѓани ги 
советувавме. Втората група беа жалби од граѓани кои од различни причини не можат да 
го остварат правото на глас, најмногу во случаи кога ги нема во избирачкиот список. 
Интересно е што имавме и јавувања од членови на избирачките одбори, кои не знаеја 
како да реагираат, зошто имало полнење на кутиите. Нив ги упативме до полицијата и 
Општинските изборни комисии, а ние ја известивме и Државната изборна комисија. 
 
 
Некои политички партии обвинија дека полицијата учествувала во 
планирањето и спроведувањето на изборните инциденти. Добивте ли 
поплаки против припадници на МВР? 
 
Конкретно, немавме такви претставки. Но, најостро ги осудуваме повредите на 
гласачкото право и ќе инсистираме полицијата, како орган за заштита на ова право, 
ефикасно и докрај да ги расчисти овие случаи, без разлика кои се сторителите. 
 
 
Упативте апел до сите учесници во изборниот процес да го почитуваат 
правото на граѓаните слободно да гласаат. Колку вашите екипи можат да 
реагираат правовремено и ефикасно во услови на избори? 



 
Треба да се знае дека ние нашата работа ја водиме според децидно утврдена 
процедура. На денот на изборите, времето е многу ограничено. Покрај тоа, имаме 
проблем, бидејќи нашите вработени не се изземени од обврската да бидат ангажирани 
во избирачките одбори како вработени во државната управа. И покрај тоа што на денот 
на изборите имавме дежурни екипи во сите наши канцеларии, 90 проценти од нашите 
вработени беа во избирачките одбори. Многу е тешко истиот ден да обезбедиме 
остварување на правата на граѓаните. 
 
 
Политичките партии на Албанците пред и за време на изборите наметнаа 
насилство и говор на оружјето во некои региони на државата. Имате ли 
механизми да обезбедите заштита на основните права на безбедност и 
слободно движење на населението во овие региони? 
 
Освен јавниот апел до органите кои ги спроведуваат изборите и законите и до оние што 
се натпреваруваат на изборите, ние како институција немаме можност да влијаеме. 
Спречувањето на овие инциденти е во исклучива надлежност на полицијата, Јавното 
обвинителство и истражниот судија. Ние реагираме кога граѓаните се жалат на 
постапките на органите на државната управа. 
 
 
Се добива впечаток дека не сте присутни во јавноста, а граѓаните не се 
доволно запознаени со вашата работа. Што е причината за ова? 
 
Така мислат само тие што не се доволно запознаени со позицијата на Омбудсманот и 
неговите ингеренции. Меѓутоа, функционирањето на нашата канцеларија не е 
едноставно, кога работиме само по претставки. Ако не можеме да ги согледаме 
вкупните состојби во однос на остварувањето на граѓанските права и нивната заштита, 
ако не можеме да ги промовираме тие права.... За овие работи, кои се многу важни во 
едно општество, потребни се средства, и потребни се можности. 
 
 
Ж. Н. 
 
 


