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Правото на слободни избори е неприкосновено 

право на сите граѓанки и граѓани, заштитено со 

Уставот и Изборниот законик на Република 

Македонија и со меѓународното право. 

Слободните избори се клучни за воспоставување 

доследна и ефективна демократија заснована на 

владеење на правото и почитување на 

човековите права и слободи. Правото на глас е 

во суштинска врска со правото на слобода на 

изразувањето, слободата на говорот и низа други 

права кои им припаѓаат на сите граѓанки и 

граѓани подеднакво. 

Правото на глас не е привилегија. Тоа е право кое 

НИКОЈ НЕ СМЕЕ да го одземе, ниту да го ограничи 

или манипулира. 

Со правото на глас никој нема право да тргува 

или да ја условува слободната волја на гласачите 

со услуги, бенефиции, пари, безбедност или со 

други придобивки, права или забрани. 

Човековите права и слободи им припаѓаат на сите, 

исто како и правото на глас. Тие права не можат 

да бидат предмет на уцени или притисоци.

Кршењето на гласачкото право е директен атак 

врз слободата и демократијата. 
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Гласачкото право е загрозено и со кршењето 

на човековите права, социјалните неправди, 

медиумската манипулација, дискриминацијата 

врз основа на политичка афилијација, со 

демографските интервенции и преку различни 

видови структурно насилство на локално и 

централно ниво. Тоа мора да престане!

Секој човек има право на работа, социјална и 

здравствена заштита, образование и низа 

други права и слободи. 

ЗАТОА: Твоите права не може никој да ти ги даде, 

ниту да ти ги одземе. Тие се твои! Никој не може 

да ти даде нешто што веќе ти припаѓа.  

Уцените, притисоците, поткупот и уцените во 

замена за твојот глас на избори се нечесни и 

забранети со закон. Ти никому ништо не должиш. 

Поткупот што ти го нудат, ќе биде повеќекратно

наплатен од тебе, од твоето семејство и од 

твоите сограѓанки и сограѓани. 

Стани против уцените и манипулациите! 

ГЛАСАЈ СЛОБОДНО!
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Устав на Република Македонија

Член 22

Секој граѓанин со наполнети 18 години живот

стекнува избирачко право. Избирачкото право 

е еднакво, општо и непосредно и се остварува 

на слободни избори со тајно гласање.

Изборен законик

Член 3

Никој не смее да го повика избирачот на 

одговорност заради гласањето, ниту пак од 

него да бара да каже за кого гласал или зошто 

не гласал.

Универзална декларација за човековите права

Член 21

Секој има право да учествува во управувањето

со неговата земја, непосредно или преку

слободно избрани претставници.

Секој има право на еднаков пристап кон јавните 

служби во неговата земја.

Волјата на народот ќе биде основата на власта,

волјата на народот ќе се изразува на повремени

и автентични избори, што ќе се одржуваат, со

универзално и еднакво право на глас и со тајно 

гласање или според соодветните процедури на

слободно гласање.

Изборниот законик предвидува кривична 
одговорност за изборна измама и за други
видови повреда на гласачкото право.
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МОЕТО  ПРАВО е проект за јакнење ГЛАСАЧКО

на јавната свест, едукација и мобилизација на 

граѓан[к]ите за подобрување на изборните 

процеси во Република Македонија, засновани 

на демократски стандарди наспроти изборните 

нерегуларности. Проектот е посветен на јакнење 

на моќта на граѓан[к]ите во изборните процеси и 

одбрана на човековите права и слободи преку 

запознавање на јавноста со состојбите со 

правата на гласачите и со човековите права и 

слободи воопшто.

ЦИВИЛ формира мониторинг тимови низ целата

земја кои ќе ја набљудуваат состојбата и ќе 

прибираат информации од граѓан[к]ите за сите

форми на злоупотреби.

Мобилните тимови на ЦИВИЛ и новинарската 

екипа на ЦИВИЛ Медиа секојдневно ќе ги 

проверуваат информациите и сведоштвата 

на терен и редовно ќе ги објавуваат своите 

наоди, анализи и извештаи за состојбите. 
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Сега имате зошто.
Сега имате каде.

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ! 
ЗАЕДНО, ДО СЛОБОДНИ ИЗБОРИ!
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Сите полнолетни граѓан[к]и на 

Република Македонија можат

да учествуваат во проектот 

МОЕТО ПРАВО.   ГЛАСАЧКО

Запознајте се со гласачкото 

право и со човековите права 

и слободи воопшто. Споделете 

ги своите знаења со семејството, 

пријателите, соседите и пошироко. 

 предвремена кампања, ПРИЈАВЕТЕ

кршење на гласачкото право,

агресивна пропаганда, партиски 

вработувања, притисоци, 

уцени, поткуп, дискриминација, 

фантомски гласачи, насилство...

ПРИЈАВИТЕ СЕ АНОНИМНИ

Напиши порака или јави се:

monitor@civil.mk

www.facebook.com/civil.mk 

02 520 9176 

075 565 830

Проектот МОЕТО ГЛАСАЧКО ПРАВО е поддржан од Проектот на УСАИД 
за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено 
општество – Македонија. Содржината на овој материјал е одговорност 
на ЦИВИЛ и не ги изразува ставовите на УСАИД или на Владата 
на Соединетите Американски Држави.


