
18  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 508 / 26.03.2004

OKO NA SONCETO ПОЛИТИКА     

ПОДГОТОВКИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА КАМПАЊА

ТИВКА ПР  
Пишуваат: 
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

"Очекуваме дека политичките партии ќе се 
обврзат на законската забрана за корис те-
ње на јавните фондови и ресурсите за фи-
нансирање на кампањата, дека ќе се обврзат 
на принципот на транспарентност и јавен 
увид од какви сè извори се финансираат на 
изборите во текот на кампањата", рече Рад-
мила Шекеринска.

"Сметам дека функцијата Претседател на РМ не 
тре ба да биде утешна награда за неуспешен 
политичар", изјави Сашко Кедев.

ИЗБОРИ

Временскиот цајтнот ги забрза про-
цедурите за вонредните прет се да-
телски избори во Ре пуб лика Ма ке-

донија, но и ги притисна кан дидатите да 
ги на вес тат и да ги ра зоткријат своите по-
 литички "асови" со кои ќе се стремат во 
пропагандната вој на, во битката за гла-
сови. Во тој ви тел се избистрија многу 

ста вови што ќе бидат промовирани во изборната кампања 
која започна да се одвива пред време, иако Законот тоа не го 
дозволува. Тивкиот јавашлук го започнаа скоро сите политички 
претенденти кои ја искористија својата функционерска "пол - 
позиција" која успешно функционира на патеките на "формула 
1". Притоа и кандидатите и нивните штабови се гордеат што 

успеале да соберат повеќе од лимитираниот законски услов од 10.000 
потписи коишто сега треба да се евидентираат и оправдаат во Државната 
изборна комисија. Таа во согласност со законската регулатива ќе ги 
прифати или ќе ги одбие кандидатурите.

За оваа претседателска битка забрзано и темелно се подготвуваат: 
Бранко Црвенковски, чиј Изборен штаб собра една третина од 
неговиот владин кабинет, додека Сашко Кедев ќе го "поддржува" 
потпретседателката на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка Самоиловска - Цветанова. 
Во изборната трка се и Г'зим Острени, Зуди Џелили и Љубе Бошкоски, 
додека Сали Рамадани, Мирко Христов и Димче Мијовски - Шиљо не 
собраа доволно потписи и не успеаја да влезат во трката.

ДЕМОКРАТИЈА

Портпарол на Изборниот штаб на претседателскиот кандидат 
на СДСМ, Радмила Шекеринска, веднаш ги вкрсти ракавиците со 
противничкиот табор на ВМРО-ДПМНЕ. Таа информираше дека нејзината 
партија ќе упати иницијатива до сите политички партии коишто ќе 
учествуваат на претседателските избори да ја потпишат Декларацијата 
за спроведување на фер и демократски избори.

- "Се надеваме дека ќе влијаеме врз политичките партии коишто ќе 
ја потпишат Декларацијата и јавно ќе се обврзат да работат во текот на 
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 ОПАГАНДНА ВОЈНА

Бранко Црвенковски нема да претседава со 
сед  ниците на Владата додека трае изборната кам-
пања за претстојните претседателски избори. 
Пре  миерот Црвенковски се одлучил на овој че кор, 
пред сè, од етички причини и политичка ко рек т-
ност, информираше владиниот портпарол, Са шо 
Чо  лаковски. Тој појасни дека за време на прет седа-
телската кампања со седниците ќе прет седаваат 
потпретседателите на Владата - Радмила Шеке ринска, 
Муса Џафери и Јован Манасиевски. 

ПРЕМИЕРОТ НЕМА ДА ПРЕТСЕДАВА 
СО ВЛАДИНИТЕ СЕДНИЦИ 

фондови и ресурсите за финансирање на кампањата, дека ќе се обврзат 
на принципот на транспарентност и јавен увид од какви сè извори се 
финансираат на изборите во текот на кампањата".

Шекеринска потенцираше дека критиките упатени на нивна адреса 
во врска со кабинетската поддршка во Изборниот штаб на Црвенковски 
не се прифатливи и посочи дека во сите досегашни избори, без разлика 
дали се парламентарни, претседателски или локални "сме имале 
стопроцентно учество и на премиери и на министри и на претседатели 
на политички партии и на други членови на Парламентот или носители 
на државни функции".

Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Сашко Кедев, го прифати преди звикот 
само поради граѓаните, бидејќи сака да го смени ими џот на Македонија 
кој според него е  многу лош.

- "Лично сметам дека е дојден моментот кога со својот ангажман 
би дал придонес во трансформирањето на лицето на РМ, на имиџот 
на државата, што според мене би требало да го карактеризираат 
правдина, безбедност и успех. Тоа се основните карактеристики коишто 
според мене й недостасуваат на РМ, не само на домашно поле, туку и 
од меѓународен аспект. Имајќи ги предвид сите овие сериозни моменти 
низ кои проаѓа Македонија, сметам дека важните прашања коишто би 
ве интересирале сите вас е ангажманот на најголемиот број министри 
во Владата на РМ, кои наместо да работат на исполнувањето на своите 
обврски кон граѓаните, тие со целокупната енергија се свртени кон 

целата претседателска кампања. Ова ќе биде во согласност со Уставот, 
законските прописи, процедурите и институциите на системот коишто се 
задолжени за спроведување на изборите. Очекуваме дека политичките 
партии ќе се обврзат на законската забрана за користење на јавните 
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преземањето на единствената позиција којашто й недостасува на 
актуелната владејачка коалиција, а тоа е институцијата Претседател на 
РМ. Лично воопшто не сум загрижен од вклучувањето на министрите 
и од самото кандидирање на Премиерот за претседател на држа вата, 
туку сметам дека граѓаните конечно ќе имаат исклучителна можност 
да оценат дали досегашните политичари презентирани во лицето на 
актуелната Влада се придржуваат до обврските и ветувањата коишто им 
ги имаат дадено на граѓаните на РМ, или единствен интерес е личниот, 
и преземањето на единствената институција во РМ којашто не е под 
нивна контрола. Тоа е институцијата Претседател на РМ. Сметам дека 
функцијата Прет седател на РМ не треба да биде утешна награда за 
неуспешен поли тичар", изјави Кедев.

ПОТПИСИ

Според информациите на изборните штабови, по Црвенковски и 
Кедев и другите кандидати ја завршиле процедурата.

- "Уставниот цензус за влез во изборната трка го постигна и 
претседателскиот кандидат на ДУИ, Г'зим Острени. Сè е комплетирано. 
Својот потпис за Острени го дадоа над 30.000 избирачи", информира 
портпаролот на ДУИ, Џевад Адеми.

По откажувањето на Арбен Џафери од кан дидатурата за претседател 
на државата поради неисполнување на условот за жителство од 10 во 
последните 15 години, новиот кандидат на ДПА, Зуди Џелили, ги собра 
потписите, иако во трката се вклучи последните четири дена пред 
истекот на рокот. Првичните информации велат дека за Џелили се 
потпишале 16.000 лица.

- "Кандидатурата на Бошкоски ја поддржаа бли зу 11.000 граѓани", 
истакна шефот на ИШ, Горан Митевски.

Тој посочи дека правните експерти ги увериле оти ќе немаат проблеми 
со жителството на кандидатот Бошкоски, потенцирајќи дека ист бил 
случајот и со кандидатурите на Киро Глигоров и Васил Тупурковски кои 
го искористиле член 132 од Уставот според кој за жителство се смета и 
времето минато во бившите ју-републики.  

Инаку, кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Сашко Кедев, го прифати ТВ-
дуелот со премиерот Бранко Црвенковски. Овој став кандидатот го најави 
на средбата со новинарите при што додаде дека неговиот Штаб планира 
десет поголеми изборни митинзи, а ќе се настојува и да се посетат и други 
населени места. ВМРО-ДПМНЕ, традиционално кампањата ја започнува во 
Охрид каде што на 30 март ќе се одржи голем промотивен изборен митинг 
на кој ќе настапат Кедев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

За разлика од него, Црвенковски и неговиот Штаб сè уште не ја откриваат 
својата тактика и маршрута, освен што програмата ќе биде образложена 
на закажаната конвенција што ќе се одржи на 31 март во Скопје.

- "Нашите опоненти многу храбро рекоа дека идниот прет се дател ќе 
биде Албанец. Јас велам дека тоа е можно, но тој ќе биде од редовите на 
ДПА", истакна пратеникот Зуди Џелили на неодам нешната промоција  за 
претседателски кандидат од оваа партија.

На изборите Џелили ќе ги застапува ставовите на неговата пар тија и 
тие ќе одат во насока на измени на охридскиот Дого вор преку чесен и 
отворен дијалог помеѓу Албанците и Маке дон ците.

- "Ќе ја увериме јавноста дека охридскиот Договор не функ ционира 
и ќе отвориме можност за нов договор со Македонците  што ќе биде 
поволно решение за сите граѓани. Тоа ќе биде чесен дијалог што ќе 
гарантира подобра иднина на Македонија", поте нцираше Џелили.

За разлика од него, во ДУИ се залагаат за доследно спрове дување и 
имплементирање на Рамковниот договор.

- "Ние сме заинтересирани за продолжување на реализацијата 
на одредбите од охридскиот Договор и на промените на Уставот на 
Република Македонија и за изградување европски стандарди кои ќе 
овозможат побрз прием во ЕУ и НАТО", изјави кандидатот на ДУИ, Г'зим 
Острени, во интервјуто за Радио Слободна Европа.

Тој истакна дека некои се залагаат за поделба на Македонија, а други 
за единствена, независна и целовита.

- "Едни велат дека охридскиот Договор не се остварува, други пак 
дека постојано работат и постигнуваат резултати кои можат да се 
видат. Тогаш се наметнува заклучокот дека секој треба да излезе со 
свој кандидат, кој ќе ги брани едните или другите ста вови", посочува 
Острени во врска со претходните барања за еден албански кандидат на 
претстојните претседателски избори.

    

Антикорупциската комисија донесе 
заклучок со кој им препорачува на 
министрите кои се вклучени во избор-
ните штабови да ги стават своите функ-
ции во мирување, со што ќе се обезбеди 
легитимитет на изборниот процес. 

Законот за спречување на коруп-
цијата категорично не ги регулира 
прашањата за судир на интереси во 
вакви случаи, но начелно ги решава 
така што кај носителите на јавни функ-
ции се инсистира на принципите на 
независност и исклучување на се ка ков 
вид влијание. Со учеството на членови 
на Владата во изборен штаб на одреден 
кандидат, како што велат од Комисијата, 
може да се појави сом невање за 
користење на буџетски сред ства во 
интерес на изборна кампања, што 
претставува дејство забрането со закон.

МИНИСТРИТЕ ОД 
ИЗБОРНИОТ ШТАБ ДА ГИ 
"ЗАМРЗНАТ" ФУНКЦИИТЕ

АНТИКОРУПЦИСКА КОМИСИЈА


