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ПЕНОВ СЕ "КРСТИ" НА ИСКУСТВОТ 

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНИЈА ВЛАСТА ГИ ИЗОСТРУВА МОЛИВИТЕ   

Владејачката коалиција 
СДСМ-ЛДП, односно ли-
дерите Владо Буч ков-

ски и Ристо Пенов, само уве-
рено ја фрлија својата по-
литичка ракавица кон про-
тивникот ВМРО-ДПМНЕ, кој 
го фати последниот воз пред 
локалните избори за гра до-
началничката трка за Скопје 
и застана на страната на поз-
натиот бизнисмен Трифун Кос-
товски. Истовремено во Те-
тово силите ќе ги одме руваат 
Хазби Лика од ДУИ и Веби 
Беџети од ДПА. Сè останато 
што следува по партиските 
прегрупирања и коалици ра-
ња е нормална последица, 
која произлегува од закон-
ските рокови. По истекот на 
првичните ро ко ви, за да се 
исчистат листите од евен ту-
алните неправил ности, нај-
доцна до 8 фе в руари, Ко-
мисиите издаваат решение 
дека листата е во согласност 
со Законот за локални из-
бори. Потоа се врши ждре-
бување за од редување на 
рас    поредот на гласачкото 
ливче, кое треба да биде 
објавено најдоцна до 9 фев-
руари. Најдоцна до 21 фев-
руари општинските изборни 
комисии се должни да ги ог-
ласат листите со кан ди да-
тите. 

Подносителите на лис ти-
те, заедно со листата до ко-
мисиите, поднесуваат и ба ра-
ње за издавање потврда за 

"Гледам дека нашите конкуренти се здружуваат, но сепак им недо стасува 
концепција, а нашата концепција е јасна и таа им е по зната на гра-
ѓаните", изјави Владо Бучковски.

ВМРО-ДПМНЕ долго време калкулираше со името на кандидатот за гра-
доначалник на Скопје. Обидот во политичката игра да се вме ша Вилма 
Трајковска, сопругата на трагично починатиот прет седател Борис 
Трајковски, при што таа воопшто не била кон сул тирана, беше голем 
ризик. На "тапет" беше и Груевски, но и тој се повлече поради повисоки 
партиски цели.

отворање жиро-сметка, а тие 
се должни веднаш по при-
емот на листата да издадат 
налог за отворање жиро-
сметка за изборна кампања. 
Подносителите на листите 
во рок од 24 часа треба да 
достават доказ до комисиите 
за отворена жиро-сметка. По-
литичките партии добиваат 
една жиро-сметка на држав-
но ниво, додека независните 
кандидати добиваат посебни 
жиро-сметки за секоја опш-
тина. 

На 8 јануари заврши рокот 
во кој претставниците на 
парламентарните партии од 

власта и од опозицијата мо-
жеа до Државната из бор на 
комисија (ДИК) да пред ла-
гаат членови и заменици на 
изборните комисии. ДИК 
беше должна да го именува 
составот на изборните ко ми-
сии до 13 јануари 2005 го-
дина.

Најдоцна до 16 февруари 
партиите треба да предложат 
кандидати за членови на из-
бирачките одбори, а избор-
ните комисии треба да ги 
именуваат најдоцна до 21 фе-
вруари. Изборната кампања 
ќе почне на 20 февруари и ќе 
трае 20 дена, а предиз бор-

ниот молк ќе почне на 11 
март на полноќ и ќе трае 24 
часа.

Според новата територи-
јална организација на еди-
ниците на локалната само-
управа, изборите ќе се спро-
ведат во 84 општини, плус 
градот Скопје. Со измените 
во Законот за локални из-
бори намален е процентот 
на излезени граѓани потре-
бен за успешност на избо-
рите. Во првиот изборен 
круг за градоначалник ќе би-
де избран кандидатот кој 
добил мнозинство гласови, 
доколку на изборите излезат 
една третина од вкупниот 
број избирачи во општината.

Во случај ниеден од кан-
дидатите да не го добие по-
требното мнозинство во пр-
виот круг, тогаш во вториот 
круг ќе се избира меѓу двај-
цата кандидати кои добиле 
најмногу гласови, а победник 
ќе биде оној кој ќе освои 
повеќе гласови. Советниците 
ќе се избираат во еден круг 
според пропорционалниот 
модел. Согласно Законот за 
локални избори, на овие из-
бори прв пат на канди дат-
ските листи за советници со 
30 проценти ќе бидат заста-
пени жените. Официјалните 
резултати изборните коми-
сии ќе ги објавуваат најдоцна 
во рок од три дена од ко-
нечното завршување на из-
борите.

ОПТИМИЗАМ

Лидерите од власта, д-р 
Владо Бучковски и сè уште 
актуелниот градоначалник на 
метрополата - Скопје, Рис то 
Пенов, заедно со сојуз ни ци-
те ги остреа моливите во хо-
телот "Александар Па лас". До-
дека, пак, опозицијата во 
последен момент се ок руп-
нуваше во хотелот "Хо лидеј 
ин", каде што лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Гру-
евски го стави својот па раф 
на Договорот за сора ботка и 
заемна поддршка на локал-
ните избори во 2005 го дина, 
со Трифун Кос тов ски. 
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 О, А ТРИФУН НА ДЕМОКРАТИЈАТА
        - ОПОЗИЦИЈАТА СЕ ОКРУПНУВА

Ристо Пенов го прифати 
предизвикот, велејќи дека 
искуството претставува него-
ва предност, негова карта 
"ас", а Бучковски оцени дека 
нивното единство и кон цеп-
тот се предност пред опо-
зицијата, која според нив е 
разединета.

"Гледам дека нашите кон-
куренти се здружуваат, но 
сепак им недостасува кон-
цепција, а нашата концепција 
е јасна и таа им е позната на 
граѓаните", изјави Владо Буч-
ковски.

"Коалицијата 'За Македо-
нија заедно' ја создадовме 
во 2000 година на барање на 
граѓаните за да го спречиме 
грабежот, за да ја спречиме 
војната, за да ја спречиме 
поделбата на Македонија. 
Нудиме искусни кадри кои 
ќе знаат да ја имплементираат 
децентрализацијата на дело", 
потенцира Ристо Пенов на 
свеченото парафирање на 
до   говорот на повеќето пар-
тии кои ја поддржуваат 
власта.

Тој не чувствува страв што 
за противкандидат ќе го има 
Трифун Костовски.

"Ако стравував јас немаше 
да бидам кандидат. Тие не 
можат да седнат како нас на 
маса, не се организирани", 
изјави Пенов.

Во коалицијата "За Маке-
донија заедно" влезе и парти-
јата на Борис Стојменов, во 
чиј предзнак е задржано име-
то ВМРО. Премиерот Владо 
Бучковски е оптимист во од-
нос на претстојната изборна 
трка.

"Коалицијата влегува со 
голем оптимизам на овие из-
бори", истакна Бучковски, об-
врзувајќи се дека само доб-
ри, фер и демократски ло-
кални избори, можат да би-
дат солиден тест за демо кра-
тијата во Македонија.

ОБЕДИНУВАЊЕ

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Никола Груевски, ја поддржа 
кандидатурата на Трифун 
Кос товски за градоначалник 

на Скопје. Оваа одлука дојде 
по неколкунеделни внатре-
партиски консултации и се-
риозни превирања, но сепак 
тој пресече, иако за дого во-
рот се гласаше во највисо-
кото партиско тело. Според 
не  го, потрошеното време не 
минало во так ти зирање, туку 
во сериозна анализа, бидејќи 
ова било крупна одлука која 
не сакал да ја донесе на бр-
зина. Во тој контекст на по-
литички ус лови, пред одр-
жувањето на локалните из-
бори во Репу блика Маке до-
нија, најсреќен е Трифун Кос-
товски, кому сè повеќе му се 
остваруваат со нот и ам би-
циите.

"Многу сум среќен и затоа 
не сакам да ветувам празни 
зборови, но во практика ќе 
имаме многу можност меѓу-
себната доверба да ја пот вр-
диме на дело", изјави Трифун 
Костовски. Сепак, битката не 
била та ка лесна, одредени 
извори велат дека одлуката 
да се по ддржи Костовски ги 
зао стри ла односите во врвот 
на ВМРО-ДПМНЕ. Ваквите ин-
ди ции ги потврди и Никола 
Гру евски, кој рече дека Из-
врш ниот комитет одлуката 
не ја донел едногласно. Тој 
истак на дека се решил за 
Костов ски за да ја обедини 
опози цијата.

"Иако имавме големи ди-
леми, сепак на крај се опре-
деливме да ја поддржиме 
опцијата за единствен кан-
дидат на опозицијата", изјави 
Никола Груевски, кој во меѓу-
време призна дека во пос-
ледно време бил под голем 
медиумски притисок.

ВМРО-ДПМНЕ долго вре-
ме калкулираше со името на 
кандидатот за градоначалник 
на Скопје. Обидот во поли-
тичката игра да се вмеша 
Вилма Трајковска, сопругата 
на трагично починатиот прет-
седател Борис Трајков ски, 
при што таа воопшто не била 
консултирана, беше голем 
ризик. На "тапет" беше и Гру-
евски, но и тој се по вле че 
поради повисоки партис ки 
цели.

"Дефинитивно јас треба 
повеќе да й  се посветам на 
ВМРО-ДПМНЕ, на нејзината 
подготовка за парламен тар-
ните избори. Мојата мисија 
ја гледам како подготовка на 
партијата за враќање на 
власт на парламентарните 
избори", изјави Груевски, 
оценувајќи ја својата улога 
во партијата.

ВМРО-ДПМНЕ и независ-
ниот кандидат Трифун Кос-
товски ќе имаат заедничка 
советничка листа за Скопје. 
Покрај ова, со Договорот кој 

го потпишаа партнерите се 
обврзале и за поделба на ди-
ректорските места во јавните 
претпријатија.

Кандидатурата на бизни с-
менот Костовски ја под др-
жаа и Третиот пат и други ко а   -
лициони партнери на ВМ РО-
ДПМНЕ. 

СПОГОДБА

Во трката за освојување 
на Тетово ДПА за свој кан ди-
дат го истакна Веби Беџети, 
актуелен професор на Уни-
верзитетот на ЈИЕ и пора-
нешен директор на Аген ци-
јата за информации. Негов 
противкандидат ќе биде Хаз-
би Лика, доверлив човек на 
лидерот на ДУИ, Али Ахмети, 
кој беше повлечен од фун к-
ционерските води во држа в-
ните институции во пред ве-
черието на настаните на ло-
калните избори.

Поранешниот лидер на 
ВМРО-ДПМНЕ и прв човек во 
сенка на ВМРО-Народна, 
Љуб чо Георгиевски, при по-
се  тата на Струмица ги раз-
реши дилемите дали оста-
нува зад Трифун Костовски. 
Тој најави дека ја почнал 
битката против СДСМ и дека 
не ја исклучува можноста за 
џентлменска спогодба со 
бло кот партии, кој го пред-
води ВМРО-ДПМНЕ. Но, тоа 
важи само за вториот круг од 
локалните избори.

"Мислам дека можеби е 
време во РМ да се направи 
една џентлменска спогодба 
меѓу ВМРО-Народна и бло-
кот, кој го предводи ВМРО-
ДПМНЕ. По авто мати зам, се-
каде каде што ќе остане еден 
кандидат од овие две партии, 
другите да го поддржат. Тоа е 
веќе соработка на опози-
ционите сили", изјави Љубчо 
Георги евски, кој се сретна со 
жи телите на повеќе населени 
места, обидувајќи се да ја рас-
чисти ситуацијата со по ра-
нешното ВМРО-ДПМНЕ, би-
дејќи како што изјави тој, го-
лем дел од членството сè 
уште е збунето од оваа си ту-
ација.


