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"ОТРОВНИ СТРЕЛИ" ВО ВРЕМЕ 
НА ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРА

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

МАКЕДОНИЈА ЕТИКА И МОРАЛ ЗА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Политичката кампања за 
привлечната гра до на-
чалничка фотелја на 

Скопје почна пред време, а 
како главно оружје конку рен-
тите го користеа вокабуларот 
(острите зборови) и под за бо-
равениот кодекс на моралот 
и етиката.

Во ваквата специфична си-
туација и кандидатите и нив-
ните поддржувачи се свесни 
за седумката, која можат да 
ја добијат од лотаријата што 

Андреј Жерновски од ЛДП и Борис Кондарко од 
СДСМ побараа Трифун Костовски да го врати 
пратеничкиот мандат, бидејќи со тоа би се 
вра тил моралниот и етичкиот кодекс во по-
литиката. 

"На овие избори јас од граѓаните всушност го 
барам првиот мандат", изјави Ристо Пенов.

дека дури сега има вистинска 
шанса да се докаже, бидејќи 
досега централата му ги скро-
тувала амбициите. Наспроти 
него, "асот на здружената опо-
зиција" Трифун Костовски е 
решен да ја освои гра до на-
чалничката функција, бидеј ќи 
имал конкретна програ ма.

Но, притоа кандидатите за-
бораваат дека прво ќе мо ра-
ат да се соочат со волјата на 
граѓаните. Од неа ќе зависи 
нивната судбина, а таа ќе раз-
јасни и многу други дилеми - 
позициите во политичкото 
мил је на Ре публика Маке до-
нија, односно која политичка 
партија во наредниот период 

градот, веднаш до Плоштадот 
Македонија, кој го поплочи 
со босански гранит.

Во својот отчет Пенов по-
тенцира дека во изминативе 
8 години сработил многу, 
притоа велејќи дека секој 
ден реализирал по еден про-
ект. Тој најави дека овој пат 

зери и приврзаници.
"Ние се одлучивме за про-

верен избор. Ние знаеме де-
ка граѓаните на Скопје зас лу-
жуваат понуда која се базира 
на проверени резултати", из-
јави шефот на Изборниот 
штаб на Пенов, Андреј Жер-
новски.

Во Прилеп, партиите ги кандидираа следниве лица: 
Сашко Пирганоски од СДСМ, Игор Димовски од ВМРО-
На родна и Марјан Ристески од ВМРО-ДПМНЕ. 

Голем дуел ќе гледаме во Битола, меѓу довчерашните 
сопартијци, Спире Мавровски од ВМРО-Народна и ак-
терот Владимир Талевски од ВМРО-ДПМНЕ. Ним зад 
петици ќе им биде кандидатот на СДСМ, Златко Врш-
ковски. Во Струмица: Зоран Заев, СДСМ; Стево Топчев, 
ВМРО-ДПМНЕ; Митко Киров, ВМРО-Народна и Боро 
Манасиев, ДА. Во Струга: Трпе Ѓоргоски, СДСМ; Гарип 
Каба, ДПА-ПДП; Рамиз Мерко, ДУИ; Шпетим Положани, 
независен и Станислав Тасески, ВМРО-Народна. Во Ко-
чани: Ратко Димитровски, независен; Љубомир Јанев, 
СДСМ.

произлегува од функцијата 
"татко на метрополата", па 
затоа во овој момент во нив-
ните изборни штабови се чув-
ствува напнатост, нервоза и 
неизвесност. Во тој контекст 
на мегдан ќе се појават кан-
дидатите на власта и на опо-
зицијата. Ристо Пенов верува 

ќе има најдобар рејтинг во 
државава. 

НАПАДИ

Кандидатот на вла дејач ка-
та коалиција СДСМ-ЛДП, Рис-
то Пенов, го смести својот 
Изборен штаб во срцето на 

ќе се бори не за трет, туку за 
прв градоначалнички ман-
дат, бидејќи по овие избори 
решавањето на локалните 
проблеми нема да зависи од 
расположението на централ-
ната власт.

"Со новите ингеренции, 
на овие избори јас од гра-
ѓаните всушност барам прв 
мандат. Во новиот мандат за 
прв пат еден градоначалник 
на Скопје ќе има можност во 
практика да ги примени сите 
ингеренции за кои во изми-
нативе 8 години сум се за-
лагал да ги добие градо на-
чалникот на Скопје", изјави 
Ристо Пенов.

Во политичката кампања 
тој влегува со слоганите "Ве-
тено, сторено и проверено". 
Ова мото Пенов го има ис-
печатено на шалови, кои ќе 
ги носат неговите симпа ти-

На провокациите кои доа-
ѓаат од страна на Изборниот 
штаб на Костовски дека во 
таборот на владејачката коа-
лиција има нервоза затоа 
што таа од  противкандидатот 
бара да го врати прате нич-
киот мандат, Пенов возврати: 
"Ме гледате, не сум нер во-
зен".

Инаку, владејачката коа ли-
ција прва нападна, пре диз ви-
кувајќи го Трифун Кос товски 
со тоа дека од мо рал ни и 
етички принципи треба да го 
врати пратеничкиот мандат. 

"Во неговата кандидатура, 
уште во првата реченица, на-
јави дека треба на Скопје, 
или на местото каде што тој 
се кандидира, да се врати 
моралот. Е, ако сакате да се 
врати моралот во РМ или 
како градоначалник на Скоп-
је, или како кандидат за било 
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која функција, државна или 
на локално ниво, тогаш ќе го 
почитувате моралот и ќе ја 
почитувате етиката", изјави 
Андреј Жерновски.

"Ако господинот Кос тов-
ски сака да биде кандидат со 
претставување на морални 
капацитети, тогаш ќе го вра-
ти мандатот, кој го доби бла-
годарение на гласовите, кои 
застанаа позади нашата оп-
ција", рече Жерновски.

Претставниците на СДСМ 
и на ЛДП велат дека Пенов и 
Костовски не се исто, иако 
актуелниот градоначалник 
пр     виот мандат го доби од 
сегашните поддржувачи на 
Костовски. 

"Не можеме да направиме 
никаква паралела, иако гле-
даме дека има таква тен ден-
ција од страна на против-
ничкиот табор, бидејќи веќе 
два мандата ние сме во иста 
коалиција", додаде шефот на 
Изборниот штаб, Андреј Жер-
новски.

Во експресната реакција 
од Изборниот штаб на Кос-
товски се вели дека ваквото 
барање го толкуваат како 
нер воза и вознемиреност на 
коалицијата "За Македонија 
заедно".

"Костовски е независен 
кан дидат за градоначалник и 
има поддршка од повеќе од 
25 партии и здруженија на 
граѓани. Тоа значи дека тој е 

во општа граѓанска коали-
ција и како кандидат нема 
ниту правна, ниту политичка 
причина да го врати ман да-
тот во Собранието на РМ. 
Ова дотолку повеќе затоа 
што е избран како независен 
пратеник на коалицијата 'За 
Македонија заедно'", се на-
ведува во образложението 
од неговиот штаб. 

Коалицијата "За Македо-
нија" тврди - не бара враќање 
на мандатот зашто стравува 
од Костовски, туку дека на 
тој начин само ќе се зацврс-
теле принципите на маке-
донската политичка сцена.

БАРАЊА

Во интервјуто за Радио 
Сло    бодна Европа, лидерот 
на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Гру-
евски, истакна дека очекува 

противник е СДСМ, а сите 
дру     ги се помали партии, кои 
од заднина, од страна се 
обидуваат нешто да нап ра-
ват", изјави Груевски.

Што се однесува до пра-
шањето за можна соработка 
со некоја партија на Албан-
ците во евентуален втор круг 
во Скопје, Груевски нагласи 
дека сите опции се на маса.

"Доколку Пенов се из вле-
че и не изгуби во првиот 
круг, тогаш ќе ја видиме сос-
тојбата, ниту потврдувам, ни-
ту исклучувам такво нешто", 
истакна Груевски.

Во врска со можните на-
силства на изборите, Груев-
ски смета дека не се забе-
лежани некакви промени од 
претседателските избори до-
сега, оценувајќи дека пов-
торно ќе имаме избори пол-
ни со непријатности.

бори", посочи Груевски, дода-
вајќи дека не видел некои 
сериозни размислувања и ак-
ти со кои Владата мислела да 
го спречи насилството.

"Ние направивме сè што е 
во наша моќ да го спречиме 
тоа", изјави Груевски. Ко мен-
тирајќи го барањето на не-
кои партии на Албанците за 
регионализација на Македо-
нија, Груевски вели дека не е 
изненаден, посочувајќи дека 
тие најверојатно тоа некогаш 
и ќе го добијат.

"Претпоставувам дека за 
да не се создадат етнички 
тен зии, ваквиот систем на 
локална самоуправа нема се-
га да биде воведен. Можно е 
дури тоа да ни биде пос та-
вено како услов за влез во 
Европската унија", изјави ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ, Нико-
ла Груевски, во интервјуто за 
Радио Слободна Европа.

Инаку, пред одржувањето 
на локалните избори ДПА и 
ПДП излегоа со идеја во Ма-
кедонија да се воведе дво-
степена локална самоуправа. 
Тоа значи дека освен опш ти-
ни, според нив, во Македо-
нија би требало да се воведат 
и региони. Тие оценија дека 
не заговараат федерали за-
ција на државата, туку изед-
начување на различната раз-
виеност на општините. По 
поддршката на идејата за 
двостепена локална самоуп-
рава, раководството на ДУИ 
го демантира мислењето на 
Рафис Алити.

"Не бараме ниту промени 
во Уставот ниту поделба на 
државата на региони, би деј-
ќи сме задоволни од пос тој-
ната територијална организа-
ција и од едностепената ло-
кална самоуправа", изјави 
порт     паролката на ДУИ, Ер ми-
ра Мехмети.

Колку во оваа сериозна 
провокација има политика, 
односно реалност, зборуваат 
аргументите од теренот. Тие 
нè упатуваат на патеката која 
одамна ја трасирале албан-
ските политичари во Ма ке-
донија. Оваа идеја не е од 
вчера, туку само се реак ти-
вира, но можеби останува 
малку време до нејзина реа-
лизација.

Во овој момент албанското барање ги засенува сите 
познати или непознати кандидати за гра до на чалнички 
функции во земјава. 

Во Општина Кисела Вода: Чедомир Саздовски, 
СДСМ; Џорџе Арсов, ВМРО-ДПМНЕ; Гоце Станковски, 
ВМРО-Народна. Во Општина Центар: Фјодор Добро-
хотов, СДСМ; Виолета Аларова, ВМРО-ДПМНЕ; Љупчо 
Николовски - Фуфо, независен; Живко А. Поповски, 
независен; Јован Стефановски-Жан, ВМРО-Народна. 
Во Општина Карпош СДСМ го истакна Андреј Петров, 
ВМРО-ДПМНЕ оди со Душко Поповски од ЛП, Миле 
Петровиќ, независен и Томе Момировски, ВМРО-На-
родна. Во новата Општина Аеродром ќе се кан ди ди-
раат: Крсте Шутиновски од СДСМ; Кирил Тодоровски 
од ВМРО-ДПМНЕ; Блашко Димитров, ВМРО-Народна. 
Во Општина Гази Баба, Коце Трајановски од ВМРО-
ДПМНЕ; Дуфе Кукоски од ЛДП; Борче Стефановски, 
ВМРО-Народна. Во Општина Бутел: Горан Цветковски, 
СДСМ; Душан Ѓорѓиевски, ВМРО - Народна; Петре Ла-
тиновски, ВМРО-ДПМНЕ. Во Општина Ѓорче Петров: 
Васил Толевски, СДСМ; Сокол Митревски, независен; 
Горан Мијоски, ВМРО-Народна. Во Општина Чаир: 
Цанка Мичова - Чолакова, СДСМ; Адем Хисени, ДПА-
ПДП; Хисен Хаскај, НДП; Иџет Меџити, ДУИ; Авдија 
Пепиќ, ВМРО-ДПМНЕ. Во Општина Шуто Оризари: 
Ердуан Исеини, ОПЕ; Кемал Садик, ВМРО-ДПМНЕ.

успех на локалните избори. 
Притоа тој оцени дека "со 
одлуката да се поддржи Кос-
товски, ние се определивме 
многу повеќе за интересите 
на граѓаните, отколку на пар-
тијата". 

"Сосема е јасно дека на 
овие избори наш политички 

Според него, сè е обез бе-
дено од страна на власта: 
"Претседателот на ДИК, Сте-
во Пендаровски, сè уште е на 
истата позиција, веројатно 
до полнително охрабрен за-
тоа што немаше санкции за 
легализацијата на фалси фи-
катот на претседателските из-

ЕТИКА И МОРАЛ ЗА ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ


