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ГРАДОНАЧАЛНИЧКА ПРЕДИГР   
ПОЛИТИКА ЛУТО - ЖЕШКА ПРОЛЕ      

Пишуваат: 
Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

Република Македонија 
сè повеќе влегува во 
политичката игра око-

лу решавањето на праша-
њето со идниот статус на Ко-
сово, кое најверојатно дла-

боко ќе влијае врз состојбата 
во земјава и ќе се одрази врз 
евроинтеграционите про це-
си. Оттаму, сите подготовки 
на политичките партии за 
претстојните локални из бо-
ри, како и меѓусебните па-
зарлуци, ќе бидат во сенка 
на случувањата на Косово. 
Тамошните состојби капи тал-
но се поврзани со регионот, 
кој и натаму е жежок костен 
за многу држави на Балканот. 
Србија сè уште не знае што 
со себе, а уште повеќе што со 
Црна Гора, која бара отце пу-
вање од државната заедница. 
Во овој момент Албанија 
мудро молчи, бидејќи што и 
да се случи во регионот, таа 
секако ќе профитира. 

Што се случува со Маке-
донија која е во канџите на 
растечкиот криминал, коруп-
цијата, економската беда и 

Денот "Д" се приближува, а се острат "ножевите". 
Сега битката ќе се води околу придобивањето 
на албанските гласови, кои по традиција се 
додаваат по општиот повик на нивните ли-
дери, а не по свесното одлучување за ква-
литетот на кандидатите.

Во контекст на ова, битката за освојување на 
Скопје почна преку грбот на граѓаните кои 
како никогаш досега се наоѓаат во дилема. 
Во игра се стари и познати имиња, од се ко-
гаш популарниот Љупчо Николовски - Фуфо, 
Ристо Пенов, до Трифун Костовски, позна-
тиот македонски бизнисмен, кој по неус пе-
хот да ја придобие коалицијата "За Маке-
донија заедно" за претседателската канди-
датура, тој своите амбиции ги фокусира на 
скопската градоначалничка фотелја.

на крај кревката безбедносна 
ситуација, која пред сè е ре-
зултат на настаните од 2001 
година, а постои реална мож-
ност состојбата пов тор но да 
ескалира, доколку УМНИК на 
Косово ги испушти од кон-
трола уздите. Таму, Рамуш 
Хара динај, потенцијалниот 
хаш ки клиент, е главниот 
фактор за состојбите во оваа 
провинција и пошироко. По-
ради сè ова, состојбата на 
нашата земја е специфична и 
тешка, а новиот лидер на 
СДСМ и македонскиот пре-
миер Владо Бучковски нема 
простор за маневрирање, 
бидејќи локалните избори 
му се пред нос. Тој не може 
да ги одбегне старите методи 
за пазарење меѓу коали ци-
оните партнери, бидејќи се 
фати во орото кое почна да 
се игра во согласност со и по 
Рамковниот договор. Новата 
карта на локалната самоуп-
рава во Македонија ќе биде 
исцртана според правилата 
кои беа наметнати од власта, 
а опозицијата ќе се обиде да 
се поврати од доживеаниот 
нокдаун по колапсот кој се 
случи по неуспешниот ре фе-
рендум. 

НАСТАПИ

Многу случувања на ма-
кедонската политичка сцена 
ќе бидат последица на поч-
натите процеси и догова-
рања меѓу партиите за ид ни-
от настап на локалните избо-
ри кои треба да се одржат во 
март годинава. Главната бит-
ка ќе се води во метро пола-
та, но и во Тетово каде што 
тре ба да се "судрат" глав ните 
албански партии ДПА и ДУИ. 
Првото искуство тивко беше 
отчитано од странските ана-
литичари, кои сметаат дека 
случувањата во Кондово не 
беа директна последица на 
забавеното спроведување 
на Рамковниот договор, туку 
како што се наведува во Из-
вештајот на невладината ор-
га низација "Институт за вое-
но и мирнодопско известу-
вање", чие седиште се наоѓа 
во Лондон, беа иницирани 
од албанскиот фактор, по точ-
но ДПА.

"По мое мислење, целата 

оваа ситуација ја орга ни зи-
раше раководството на ДПА. 
Во Кондово, всушност тие 
преговараа со претседателот 
на својата локална орга ни-
зација Агим Красниќи", изја-
ви за ИВМР Џевдет Хајре ди-
ни, претставен како пора не-
шен министер за финансии и 
аналитичар.

Од хаотичното однесува-
ње на власта во решавањето 
на проблемот Кондово, ќе 
зависат многу слични наста-
ни, доколку тие се случат за 
време и по локалните из-
бори.

Во контекст на ова, бит-
ката за освојување на Скопје 
почна преку грбот на гра ѓа-
ните, кои како никогаш до-
сега се наоѓаат во дилема. Во 
игра се стари и познати ими-
ња, од секогаш популарниот 
Љупчо Николовски - Фуфо, 
Ристо Пенов, до Трифун Кос-
товски, познатиот маке дон-
ски бизнисмен, кој по неу спе-
хот да ја придобие коали-
цијата "За Македонија заед-
но" за претседателската кан-

РИСТО ПЕНОВ ПО ТРЕТ ПАТ ЌЕ ЈА БАРА СВОЈАТА СРЕЌА
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 А ЗА ГРАЃАНСКА ДИСЦИПЛИНА
     Т ВО МАКЕДОНИЈА 

дидатура, тој своите амбиции 
ги фокусира на скопската 
градоначалничка фотелја.

"Одлуката да се канди ди-
рам произлезе од барањето 
и од поддршката на голем 
број граѓани. Луѓето на овој 
град едноставно се изморени 
од изборите, во кои бес крај-
но се вртат во теснопартиски 
кругови и поединци, кои 
немаат што добро и ново да 
им понудат за излез од вак-
вата состојба", изјави Трифун 
Костовски, пратеник.

Костовски стана пратеник 
со поддршката на СДСМ, но 
не му се остварија амбициите 
да стане шеф на државата. 
Својата кандидатура тој ќе ја 
поткрепи со граѓански пот-
писи. Според Законот за Град 
Скопје, Костовски ќе треба 
да собере најмалку илјада 
потписи од скопјани. Пред 
јавно да ја соопшти својата 
одлука, познатиот бизнисмен 
го информирал премиерот 
Бучковски дека има намера 
да се кандидира како неза-
висен, но и со поддршка од 
опозиционите партии.

"Ги повикувам за под дрш-
ка сите политички и општес-
твени субјекти, кои врз овие 
принципи се подготвени за 
соработка", рече Костовски.

Засега сигурно се знае 
дека СДСМ и ЛДП ќе го под-
држат Ристо Пенов, а во меѓу-
време се очекува и поддрш-
ката од коалициониот пар-
тнер ДУИ.  

Денот "Д" се приближува, 
а се острат "ножевите". Сега 
битката ќе се води околу при-
добивањето на албанските 
гласови, кои по традиција се 
додаваат по општиот повик 
на нивните лидери, а не по 
свесното одлучување за 
квалитетот на кандидатите. 
Оттаму, оправдан е стравот 
дека оружјето ќе биде по-
силно од заокруженото лив-
че, но секогаш ќе постојат 
дилеми дали ќе се надминат 
традиционалните сфаќања 
кај албанскиот електорат. 

Ако до пред новата тери то-
ријална поделба беа ак ту-
елни пресметките со маке-
дон ските гласови, сега гла-
сачите од Сарај и од Кондово, 
места претежно населени со 
Албанци, ќе одлучат за по-
бедата на градоначалникот 
на Скопје. На овие избори ќе 
биде пресудна  поддршката 
од ДУИ и од ДПА, иако пос-
тојат многу комбинации ка-
ко, на пример, се мешаат ба-
би и жаби, но сепак, едно е 
јасно - градоначалникот на 
Скопје, Ристо Пенов, по трет 
пат ќе си ја испроба среќата. 

Во овој момент опози ци-
јата е премногу разединета. 
Во неа владее хаос, бидејќи 
поделбата во ВМРО-ДПМНЕ, 

на Зоран Крстевски, сегашен 
пратеник на ЛП, виси во 
воздух. За разлика од него, 
Љубчо Георгиевски сè уште 
ги пресметува сопствените 
сили и сè уште има намера 
јавноста да ја држи во не из-
весност за нивниот фаворит, 
а најверојатно неговата пар-
тија ќе оди соло. Можеби ло-
калните избори ќе покажат 
кој од овие двајца довч е-
рашни сопартијци е попопу-
ларен кај електоратот, но 
всушност со ваквата тактика 
ги намалуваат сопствените 
позиции во политичкиот жи-
вот во Македонија. Во оваа 
битка, двете страни не можат 
да гарантираат дека ќе бидат 
поддржани од стариот пар-

откријат какви се шансите да 
застанат зад кандидатурата 
на Костовски. 

Во ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО - 
Народна на Георгиевски ве-
лат дека официјални кон так-
ти со Костовски засега нема-
ло, но потенцираат дека сите 
опции сè уште се отворени.

ПРЕВИРАЊА

Албанските политички 
фак     тори интензивно се под-
готвуваат на теренот. Меѓу-
тоа, и во нивните редови се 
случуваат сериозни преви-
рања, кои се резултат на 
незадоволството на огра но-
ците. Таков карактеристичен 
пример претставува зами-
нувањето на Хисни Шакири 
од потпретседателската соб-
раниска функција. Неофи-
цијално, една од причините 
зошто Шакири поднесува 
оставка е незадоволството 
во крилото на кумановскиот 
огранок, кој тој го предводи. 

Блиските до него не ус-
пеале за Липково да исфрлат 
свој кандидат за градо на-
чалник. Таа чест му при пад-
нала на крилото на огра но-
кот, кое го предводи Назми 
Беќири. Името на кандидатот 
Беќир Рамадани било при-
фатено и од претседателот 
на ДУИ, Али Ахмети.

Својата одлука Шакири му 
ја образложил на спикерот 
Љупчо Јордановски. 

"Колку што го разбрав, тој 
рече дека и натаму ќе биде 
пратеник во рамките на ДУИ 
и ќе ги поддржува сите вла-
дини одлуки и законски ре-
шенија на коалицијата на 
власт", изјави Јордановски. 

ДУИ не сака да го ко-
ментира потегот на Шакири, 
но од него се очекува својот 
став тој да го образложи 
пред централното претсе да-
телство на ДУИ.

"Не сме разговарале во-
општо за кандидатурите или 
за проблемите кои го довеле 
Шакири до тоа да поднесе 

нема "мазга" која ќе ја по вле-
че и ќе ја обедини опози ци-
јата. Затоа, желбите се услож-
нуваат, а комбинаторките се 
зголемуваат. Оттаму надежта 
за победа во Скопје сè 
повеќе се намалува. Груевски 
ја доби поддршката на 
помалите опозициони пар-
тии, а со либералите на Ан-
дов не може да очекува пози-
тивно решение на локалните 
избори. Поради тоа, името 

тнер ДПА, кој е преокупиран 
со освојувањето на градо-
началничкото место во Те-
тово. За нив тоа претставува 
руски рулет, односно борба 
за живот или за смрт. Тетово 
ќе биде камен на сопнување 
за двете најголеми албански 
партии. 

Опозиционите партии, 
кои засега барем јавно не 
промовираа играчи во тр-
ката за Скопје, не сакаа да 

ТРИФУН КОСТОВСКИ БАРА ПОДДРШКА ЗА СВОЈАТА КАНДИДАТУРА
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ПОЛИТИКА

оставка. Ние разговаравме 
само околу тоа дека тој треба 
да присуствува во цен трал-
ните претседателства и таму 
да ги каже своите забелешки", 
потенцира координаторот на 
пратеничката група на ДУИ, 
Рафиз Алити.

Инаку, сопартијците го 
убе    дуваа пратеникот Хисни 
Шакири да ја повлече од-
луката. Но, тие не успеаја да 
го разубедат. 

За разлика од таборот на 
ДУИ, ДПА се подготвува да го 
истакне името на својот пот-
претседател Мендух Тачи во 
трката за градоначалник на 
Тетово. Во оваа партија сме-
таат дека неговото име ќе 
биде доволна гаранција за 
освојување на ова градо-
началничко место, бидејќи 
градот под Шара отсекогаш 
имал историско културно... 
значење. Меѓутоа, битката за 
докажување, односно кој 
каде е газда кај албанскиот 
електорат, почна уште за 
време на првиот круг на 
вонредните претседателски 
избори, кога двете партии 
прогласија победа во ова 
изборно место. Тогаш многу 
работи не беа јасни, дали 
пукањето на приврзаниците 
на Тачи имаше цел некого да 
го заплаши или симболично 
да бидат одбележани из-
борите и да им се  даде 
некакво друго значење!? Ако 
се остварат информациите 

кои доаѓаат од таборот на 
ДПА, тогаш би требало да се 
веродостојни и вестите кои 
се слушаат од Мала Речица. 
Оттаму се форсира името на 
Хазби Лика како главен про-
тивкандидат на Тачи. За тоа 
што ќе се случи може само да 
се шпекулира, бидејќи иако 
одамна албанските партии 
се залагаат за мирни избори, 
сепак секогаш оруж јето го 
даваше последниот збор.

ЕКСТРАДИЦИЈА

Оружјето како фактор на 
притисок и натаму ќе прет-
ставува главен проблем за 
стабилноста на државава. 
Тоа е последица на настаните 
во Кондово, но и на фаќа-
њето на Лирим Јакупи-На-
цист, кој побегна на Косово. 
Тетовскиот суд побарал не-
гова екстрадиција, а истраж-
ниот судија Нехат Исмаили 
го пополнил екстради цио-
ното барање за Јакупи и го 
предал на СВР Тетово, од 
каде преку Министерството 
за правда ќе се проследи до 
УНМИК. 

По полициската акција, 
Основниот суд Тетово во 
Тетово на Јакупи му одреди 
30 дена притвор, откако тој 
ранет побегна на Косово, 
веднаш по престрелката со 
полициските специјалци во 
градот. Јакупи беше уапсен 
во Приштина, по распишана 

меѓународна потерница за 
тероризам. Во Македонија 
тој е осомничен за напад врз 
полицаец и нелегално посе-
дување оружје, на Косово за 
терористички напад врз ав-
тобус, а против него во Вра-
ње веќе е почнат судски 
процес за повикување на 
бунт во Јужна Србија. Меѓу-
тоа, и покрај потерниците, 
Јакупи неколку месеци ус-
пешно се криеше во Кондово 
и ги предводеше воору-
жените лица во ова скопско 
село. Според непотврдени 
информации, во септември 
минатата година тој учес-
твувал во нападот врз па-
тролата во Шутка, а пиштолот 
со кој се погодени тројцата 

тражниот судија Нехат Ис-
маили. Пред Нова Година, тој 
на уапсените им одреди 
домашен притвор во еден 
тетовски хотел и во една 
викендичка на Попова Шап-
ка. По два дена, таа одлука 
беше поништена од Кри вич-
ниот совет на тетовскиот 
суд. 

Во Тетово, во акцијата од 
24 декември загина едно 
лице, а еден специјалец на 
МВР беше тешко ранет.

Во меѓувреме, случајот 
"Раштански лозја" треба да 
влезе во собраниска про-
цедура, бидејќи родителите 
на обвинетите и нивните 
приврзаници бараат осло-
бодување од притвор за тие 

полицајци беше пронајден 
во станот во Тетово, каде што 
се криел Јакупи. 

Истрагата за престрелката 
во Тетово сè уште трае, но 
освен кривичните пријави за 
напад врз полицаец и не-
легално поседување оружје, 
засега не е подигнато обви-
нение. 

Двајцата уапсени учес ни-
ци се во притвор и неколку 
пати биле посетени од ис-

да се бранат од слобода. Но, 
беа одбиени од судските 
инстанци, поради што ро ди-
телите почнаа правдата да ја 
бараат на улица. За овој 
случај спикерот Јордановски 
рече дека Собранието не 
сака да се меша во судските 
одлуки. Во врска со ова 
ВМРО - Народна најави дека 
до законодавниот дом ќе дос-
тави предлог - закон за пост-
конфликтна амнестија. 

ВО КОМБИНАТОРИКИТЕ Е И НЕСУДЕНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК ЉУПЧО 
НИКОЛОВСКИ - ФУФО 

МЕНДУХ ТАЧИ - ФАВОРИТ ЗА ТЕТОВО?

ЛУТО - ЖЕШКА ПРОЛЕТ ВО МАКЕДОНИЈА 


