„ Излези и гласај, за себе, за Македонија“, е слоган,
на глобалната неформална невладина коалиција во
која
партиципираат
деведесетина
локални
организации од повеќе градови низ Македонија.
Оваа коалиција од 2009 год. успешно спроведува
кампања на локалните и претседателските избори.

•

Целта на кампањата е што поголема излезност на граѓаните на
изборите и спроведување на фер, демократски и слободни избори.

•

Граѓаните на престојните локални избори треба масовно да излезат и да
го осварат своето гласачко право, бидејќи иднина е во нивни раце.

КОЈ МОЖЕ ДА ГИ НАБЉУДУВА ИЗБОРИТЕ ?

•

домашни здруженија и странски организации, кои се регистрирани
согласно со закон, најмалку една година пред денот на одржувањето на
изборите, а во чии статути е вклучено начелото на заштита на човековите
права.

•

Организациите и лицата можат да вршат набљудување на целиот изборен
процес по добивање на овластување од Државната изборна комисија.
Државната изборна комисија има право да им го одземе овластувањето за
набљудување на субјектите ако започнат да изразуваат поддршка за некој
кандидат, партија или коалиција.

•

•

Секој овластен набљудувач ако ја попречува работата на ИО или не се
придржува до упатствата дадени од ДИК, ИО има право да побара тоа лице
да го напушти гласачкото место. Доколку лицето доброволно не го
напушти гласачкото место ИО треба да повика полиција која ќе го отстрани
ова лице од гласачкото место.
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ЗХА „Синергија“ Штип, носител на активностите за
набљудување на локалните избори 2013
Елена Ташкова, претседател тел. 078473770
Вилма Јованова тел. 078472605
Здружение тел. 032/613-913
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ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ
НАБЉУДУВАЧИ ЗА ВРЕМЕ НА ГЛАСАЊЕТО

•

Право на присуство при утврдувањето на состојбата пред
почетокот на гласањето имаат и овластените набљудувачи.

•

Претставниците на подносителите на листите и aкредитираните
набљудувачи можат од непосредна близина да го следат
утврдувањето на идентитетот на избирачот кој пристапува на
гласање.

•

Овластените домашни набљудувачи доколку имаат забелешки на
работата на ИО имаат право да ги евидентираат во дневникот на
избирачкото место.

•

Кога и последниот избирач од редот ќе гласа, акредитираните
домашни и странски набљудувачи како овластените лица можат
да останат на гласачкото место.

•

Набљудувачите имаат право да добијат копија од табеларниот дел
на записникот, по потпишувањето на оригиналниот записник.

•

При предавање на изборниот материјал право на присуство имаат
и овластените набљудувачи.
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Важечко гласачко ливче

Сигурен и недвосмислен начин на
изразување на волјата на избирачите би
претставувало гласачко ливче на кое
избирачот, наместо редниот број пред
подносителот на листата, го заокружил
името и презимето на носителот на
листата или симболот на подносителот
на листата или го заокружил, обележал
или на друг соодветен начин се
определил за подносителот на листата
доколку обележувањето е во рамките на
една листа на кандидати или кандидат.

Неважечко гласачко ливче

•

Гласачкото ливче е неважечко ако не е пополнето или
има заокружено повеќе листи на кандидати или
кандидат.

•

Гласачкото ливче е неважечко ако е прецртано делумно
или целосно, ако се заокружени повеќе листи на
кандидати, ако бројот на гласачкото ливче не е
соодветен на бројот на гласачкото место каде се гласа,
или ако гласачкото ливче нема печат на предната страна
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