
 

   

 

 

 
 
 
 
 

Поддржано од 

MOJOT 
ГЛАС 

МОЈА 
ОДЛУКА ! 

Прес конференција и промоција  

„Мојот глас-моја одлука“- анализа на проблемот на семејно гласање и 

гласање во име на друг 

- НВО инфо центар | ул. „Никола Тримпаре“ бр.18-1/5 Скопје| 9.02.2009 | 12:00 часот 

 

„Не мора целото семејство исто да гласа, затоа што тоа е индивидуално право и секој 

си има право на свој избор“ е цитат на граѓанин од селото Челопек кој учествуваше во фокус 

групите за потребите на анализата.  

За жал мал дел од испитаниците го делат неговиот став по прашањето за семејно 

гласање. Во некои општини низ Македонија сеуште постојат ставови дека семејното гласање е 

оправдано и дозволено, спротивно на правната регулатива. Тоа значи дека овој изборен 

феномен сеуште постои и се практикува на изборите во Македонија.  

 Центарот за истражување и креирање политики и  женската граѓанска иницијатива 

Антико, поддржани од УНДП го релизираат проектот „Мојот глас-моја одлука“. Во рамките на 

проектот изработија анализа која ги констатира недостатоците од непостоење на државна 

стратегија за надминување на овој проблем, дава реална слика за моменталната ситуација во 

изборните единици каде што се појавува овој проблем и дава конкретни препораки до 

највлијателните фактори кои би можеле да се борат против овој феномен: медиумите, 

политичките партии, надлежните власти и донаторите.  

 На прес конференцијата ќе биде презентирана и кампањата „Мојот глас-моја одлука“. 

Пристапот на кампањата е сеопфатен и има за цел да допре до граѓаните преку директни 

контакти и промотивни материјали делени по принцип „од врата до врата“.  Медиумската 

кампања има поширок дострел во сите општини во трите изборни едници (1,2 и 6) каде е 

евидентиран овој проблем. 

Говорници на конференцијата за медиуми ќе бидат г-ѓа Ѓунер Небиу, претседателка на 

женската граѓанска иницијатива Антико, М-р Сања Костовска, аналитичар во Центарот за 

истражување и креирање политики и менаџер на проектот и Ристе Змејкоски координатор на 

кампањата. 

                         лице за контакт: Ристе Змејкоски Т: +389 2 3109 932 М: +389 71 559 650 

Е: zmejkoski@crpm.org.mk 


