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КОЈ КОМУ "ТЕШКА" Б  

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА ЗЕЛЕНИ СВЕТЛА ЗА КОАЛИЦИР      

Иако имињата 
на канди да-
тите се кри-

јат до последен мо-
мент, сепак битката 
за градоначал нич-
ките места во Ре-
публика Маке до-

нија уште од сега се раз го-
рува. Коалицијата "За Маке-
донија заедно" многу поси-
гурно ги одмерува нејзините 
кандидати, бидејќи во свои 
раце цврсто ги држи ин стру-
ментите кои им ги ово змо-
жува сегашната позиција - 
власта.

Додека таа тивко се кон-
солидира и притоа го мери 
својот рејтинг на теренот, 
опо   зицијата не знае што да 
прави со себе, де е ваму, де е 
таму, и затоа плива како риба 
на суво. Таа е изгубена во мо-
рето желби, кое е разбра ну-
вано од расцепканоста, од 
лич ните амбиции и од чо-
вечките суети. Токму затоа, 
"исфрла њето" на имињата на 
канди датите е тешка работа, 
би дејќи ниту еден од поли-
тичкиот блок не е сигурен од 
својата стартна позиција, ко-
ја ќе им донесе мала пред-
ност во однос на проти вни-
ците. Сепак, понекогаш прес-
метките се одлучувачки, но 
дали дигитроните им се 
точни!?

Ристо Пенов прв ја фрли ракавицата, бидејќи зад 
него застана раководството на СДСМ, но во 
ДУИ мудро се молчи за коалицирањето и 
под дршката на локалните избори во трката 
за скопски градоначалник. 

Трифун Костовски се истрча пред да ја добие 
довербата од опозицијата, која иако е раз-
еди нета, сепак многу повеќе ќе придонесе 
во битката за градоначалничката фотелја. 
Без неа Костовски не може да биде сигурен 
дека ќе го победи Пенов, кој во овој момент, 
всушност се фали со неговите донации.

КАНДИДАТИ

Ристо Пенов прв ја фрли 
ракавицата, бидејќи зад него 
застана раководството на 
СДСМ, но од ДУИ сè уште 
нема зелено светло за ко а-
лицирање на локалните из-
бори во трката за скопски 
градоначалник. Нему му се 
придружи познатиот бизни-
смен Трифун Костовски, кој 
се "истрча" пред да ја добие 
довербата од опозицијата, 
која иако разединета, сепак 
многу повеќе ќе придонесе 
во битката за градо на чал-
ничка фотелја. Без неа Кос-
товски не може да биде си-
гурен дека ќе го победи Пе-
нов, кој во овој момент всуш-
ност се фали  со неговите 
донации. Затоа градона чал-
ничката трка е неизвесна, а 
десетина дена пред офи ци-
јалното кревање на зна мен-
цето, ниту едно од најавените 
звучни имиња нема мала 
предност во бит ката за при в-
лечната фотелја, која ќе до-
несе нови правила и нова 
игра во "селото ве село", на-
речено главен град на РМ - 
Скопје.

По раздружувањето со 
старото јато, Љубчо Геор ги-
евски, преку сè уште фор-
малната лидерка на ВМРО- 
Народна, д-р Весна Јаневска, 
го поддржа Трифун Костов-
ски, оставајќи го во небрано 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ни кола Груевски, да се поти 
до конечната одлука. 

Тој ги одмерува силите во 
партијата, но и го опипува 
пулсот меѓу помалите опо-
зициони коалициони пар т-
нери, кои му се придружија 
во подготовките за прет-
стојните локални избори. 
Груевски се дума, бидејќи 
како најголема опозициона 
партија ВМРО-ДПМНЕ има 
голема одговорност пред 
членовите и пред јавноста. 
Меѓутоа, јадецот кој го фати 
на предвремените претсе-
дателски избори во 2004 
година, не му донесе среќа, 
туку грижа на совеста. Затоа, 
политичката одговорност е 
голема и пече како луто пи-
перче, кое ги отрезнува мис-
лите по класичниот нокдаун 
кој му го приредија против-
ниците. Вината за поразот на 
претседателските избори е 
голема, и затоа лидерот Ни-
кола Груевски долго и те-
мелно го одмерува потегот. 
Но, и јавното мислење го 
тревожи и му дава поттик на 
лидерот на најголемата опо-
зициона партија, да мрда и 
да доцни со својата одлука за 
кандидатот зад кој ќе стои 
партијата. Во последно вре-
ме се шпекулира со истак-
нувањето на неговото име, 
кој секако би бил сериозен 
противкандидат на актуел-
ниот градоначалник Пенов. 
Меѓутоа, ако го раздели гла-
сачкото тело, тој на Пенов 
уште во стартот ќе му ово з-

можи со една нога веќе по 
трет пат да влезе во гра-
доначалничкиот кабинет во 
Скопје. Актуелниот скопски 
градоначалник ја турка сво-
јата кандидатура, бидејќи ја 
има поддршката на СДСМ, а 
се надева и на довербата на 
ДУИ, која цврсто ги држи 
конците кај албанското гла-
сачко тело. По обичај, тоа се 
одѕива на повикот на ли-
дерите на албанските пар-
тии. Во овој период ВМРО-
ДПМНЕ се сконцентрира на 
прашањето - каде сè може да 
победи на локалните избори. 
Според партиските про цен-
ки, тие се надеваат на гра-
доначалници во градо ви те: 
Битола, Прилеп, Струмица, 
Штип, Кичево, како и во скоп-
ските општини Гази Баба и 
Бутел. Можен е добар ре-
зултат и во Охрид, но таму сè 
уште е силно влијанието на 
Љубчо Георгиевски. Во 
ВМРО-ДПМНЕ предвидуваат 
дека во скопските општини 
Ѓорче Петров, Центар и Ки-
села Вода ќе биде тесно, а 
трката ќе биде неизвесна. Во 
градот под "Тумбе-кафе", Ку-
маново не можат да оче ку-
ваат добар резултат, бидејќи 
според нив, Даравелски ос-
тавил многу лош и црн впе-

ЛИДЕРОТ НА ВМРО-ДПМНЕ 
НИКОЛА ГРУЕВСКИ СÈ УШТЕ СЕ 
ДУМА

ТРИФУН КОСТОВСКИ
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     АЊА НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ

чаток во градот на "меза-
лакот".

ДЕКЛАРАЦИЈА

За разлика од македон-
скиот блок политички пар-
тии, кои забрзано ги одме-
руваат силите, проценуваат, 
калкулираат и не разми слу-
ваат дека со тоа го развод-
нуваат македонското гла-
сачко тело, лидерите на ДУИ 
и на ДПА, Али Ахмети и Ар-
бен Џафери, дадоа беса за 
фер и демократски локални 
избори. Тие во Тетово потпи-
шаа Декларација, со која ќе 
ги почитуваат демократските 
стандарди како единствен 
начин за политички леги-
тимитет.

"Целта на ваквите декла-
рации е израз на добра вол-
ја, подготвеност и пока жу-
вање зрелост за промови ра-
ње на демократските вред-
ности", изјави Али Ахмети. 

"Ние сега во Македонија, 
и Западна Македонија ја 
претвораме во зона на по-
зитивно експериментирање 
и тестирање на демо крат ски-
те стандарди", истакна Арбен 
Џафери.

Со Декларацијата, ДУИ и 
ДПА, се обврзаа дека ќе се 
откажат од употреба на на-
силство и закани од било кој 
вид, од речникот на етикети-
рање кој го загрозува лич-
ниот интегритет и создава 
поделби кај народот, дека ќе 
формираат изборни коми-
сии, создавање рамноправни 
односи меѓу партиите учес-
нички на изборите, како и за 
соработка пред и по из бо-
рите за отстранување на 
злоупотребите и конфлик-
тите. 

Според лидерите на овие 
партии, Декларацијата има 
морален и обврзувачки ка-
рактер, а во ДУИ и ДПА 
очекуваат дека таа ќе биде 
прифатена од членството и 
од целата структура на двете 
политички партии, со што би 
продолжил трендот од 2002 
година, кога без поголеми 

проблеми минаа изборните 
процеси.

Партијата за демократски 
просперитет, третата албан-
ска партија во македонското 
политичко милје, која по-
долго време се соочува со 
внатрешна криза, оценува 
дека при потпишувањето на 
посочената Декларација за 
фер избори е направена 
греш ка што не биле пови-
кани на потпишувањето на 
документот.

"Дистанцирањето на ПДП 
од договорот на ДПА и ДУИ 
за демократски и фер избори 
е голема грешка и се сом-
неваме во заткулисни игри", 
изјави лидерот на оваа пар-
тија, Исмет Рамадани. 

Тој потенцираше дека не-
говата партија работи на па-
кетот економски реформи, а 
од партиските експерти оче-
кува да понуди најдобри 
проекти за развој на општи-
ните. "Мораме да направиме 
сè за криминалните струк-
тури, киднапирањата, убис т-
вата да бидат што подалеку 
од нас, затоа што тоа влијае 
врз стабилноста и на тоа 
колку ќе има инвестиции", 
истакнува Исмет Рамадани.

КАМБЕК

Демократската унија за 
интеграција тактизира во од-
нос на прашањето за канди-

датурата на лидерот на ЛДП, 
Ристо Пенов за градона чал-
ник на Скопје. Тие во пр вите 
најави не беа сигурни дали 
ќе го поддржат Пенов во 
првиот круг или, пак, тоа ќе 
го сторат во текот на из-
борите. Сепак, тие повеќе 
сакаат нивните коалициони 
партнери од македонскиот 
блок сами да ја водат битката 
за главниот град. Но, ова 
прашање ќе го пресече ли-
дерот на ДУИ, Ахмети, кој нај-
веројатно ќе се договори со 
Владо Бучковски и со Ристо 
Пенов, по што ќе ја соопшти 
својата конечна одлука. 

Локалните избори во Ре-
публика Македонија преди з-
викуваат голем интерес, би-
дејќи тие ќе бидат значајни 
за развојот на државата и на 
малите средини, кои со нив 
очекуваат децентрализација 
и повеќе пари. 

Во контекст на ова, опо зи-
циониот блок почна бавно, 
но темелно да се подготвува 
за локалните избори. Имено, 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ни  кола Гру евски, заедно со 
лидерите на три помали 
партии од заед ниците на 
Турците, Власите и Ромите, 
Ќахил, Костов и Бе рат, пот-
пиша Декларација за стра-
тешко коалицирање.

"Главна цел на оваа ко а-
лиција е зголемување на жи-
вотниот стандард, подо бру-

вање на економските стан-
дарди, отворање нови ра-
ботни места и нови ин-
вестиции, кои ќе го намалат 
рекордниот број невра бо-
тени лица во Европа", изјави 
Никола Груевски на по че-
токот од трката за локалните 
избори. 

Традиционалниот пар-
тнер на ВМРО-ДПМНЕ, Арбен 
Џафери, лидер на ДПА, ко-
кетира со најголемата опо-
зициона партија, во обид да 
ги обедини лутите браќа. Тој 
не ја поддржа канди датурата 
на Трифун Кос тов ски, оче-
кувајќи дека Никола Гру ев-
ски и Љубчо Георги евски ќе 
седнат на заедничка маса.

Неговата таинствена ми-
сија претставува сериозен 
обид да ги здружи двете 
партии на ВМРО, со цел на 
локалните избори да ги по-
разат коалиционите пар т-
нери во власта. Џафери е 
свесен дека шансата за по-
беда на Пенов ја гледа во 
обединување на опозицијата 
и застанувањето зад името 
на еден кандидат. Но, сепак 
неговото внимание повеќе е 
фокусирано на камбекот на 
ДПА на локалните избори. 

Но, тоа многу ќе зависи од 
партиските проценки и ком-
бинаторики со македонската 
опозиција.

Во меѓувреме, Државната 
изборна комисија, во рам-
ките на законскиот рок, ги 
именуваше составите на 84 
општински изборни комисии 
и изборната комисија на 
град Скопје. Според соопш-
тението од ДИК, комисиите 
се составени од претседател 
и негов заменик, кои се име-
нувани од редот на судиите 
на основниот суд кој покрива 
одредено подрачје, како и 
од четири члена и нивни за-
меници.

По двајца членови, како и 
нивните заменици, се име-
нувани на предлог на поли-
тичките партии на власт и во 
опозиција, кои на последните 
избори за пратеници осво-
иле најмногу гласови.

`

ДПА ЈА ЧЕКА ВТОРАТА ШАНСА. ПРВАТА ЈА ПРОКОЦКА НА 
ВОНРЕДНИТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 


