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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

СТРАНСКА  "ШЛАКАН    ИЦА"  ЗА  ПОЛИТИЧКА  СТРАНСКА  "ШЛАКАН  
МАКЕДОНИЈА НЕМА ПОРАЗЕ   

ИЗБОРИИЗБОРИ
ИЗБОРИ

Република Ма-
кедонија доби 
75 градона чал-

ници, а според пр-
вич ните официјални 
резултати на Држав-
ната изборна коми-
сија, по првиот и по 

вториот круг на локалните 
из  бори - владејачката коали-
ција има 36 градоначалници, 
опозицијата на чело со ВМ-
РО-ДПМНЕ - 19, ДУИ - 11, ВМ-
РО-НП - 3, а 4 градоначал нич-
ки места освоија независни 
кандидати и 2 опозиционата 
ДПА-ПДП. Во 9 општини и во 
градот Скопје градоначал ни-
ците ќе се избираат на 10 ап-
рил. Исто та ка, тогаш на пет 
гла сачки мес та во ОУ "Петар 
Зд рав ковски - Пенко" во на-
сел бата Бутел ќе има прегла-
су вање за вто риот круг. Оп-
штин ска та из бор  на комисија 
која го поништи гласањето 
поради кражба и уништу ва-
ње гла сачки ма те ри  јал и из-
бирачки списоци оцени де-
ка повто рувањето може да 
има влија ние врз крајниот 
ре зултат.

Поконкретно, во вториот 
круг владејачката коалиција 
предводена од СДСМ освои 
25 градоначалнички места, 
здружената опозиција пред-
водена од ВМРО - ДПМНЕ до-
би 17, ДУИ -7, ВМРО-НП-3, 3 
гра доначалници се неза вис-
ни кандидати, а опозицио-
ната ДПА-ПДП освои 1. Од по-
големите општини коалици-
јата на СДСМ победи во: Гев-
гелија, Охрид, Штип, Кочани, 

Славеше и власта и опозицијата. И едните и дру-
гите се прогласија за победници. Се раз ли ку-
ваа само во оценките за тоа како поминало 
гла сањето. Според позицијата, со мали ис-
клу    чоци, изборите биле демократски, а спо-
ред опозицијата, имало големи нерегу лар-
ности.

Неготино Берово, Виница, 
Дел чево, Крушево, Карпош. 
Опозицијата доминира во 
Скопје: Центар, Аеродром, 

НЕРЕГУЛАРНОСТИ

Во неделата на 27 март се 
славеше. Славеа и едните и 
другите. И власта и опози ци-
јата се прогласија за побед-
ници. Се разликуваа само во 
оценките за тоа како се од-
вивало гласањето. Според 
по   зицијата, со мали исклу-
чоци, изборите биле демо-
кратски, а според опози ци-
јата, имало големи нерегу-
ларности. Премиерот Владо 
Бучковски констатира дека 
во Македонија се одржале 
успешни, фер и демократски 
избори и дека изолираните 
инциденти не влијаат на ре-
зултатите. 

"Во Македонија победи де-
мократијата. Според оцен ка-
та на Владата, по ова Ма ке-
донија чекори напред. Ние 
мораме да ја зголемиме пре-
венцијата, пред следните из-
бори во 2006 година, затоа 

прогласил победа. 
Бучковски коментира де-

ка целосно не се почитувал 
повикот за бојкот на албан-
ската опозиција, зашто ДПА-
ПДП освоила градоначалник 
во Желино, а докрај била не-
извесна и трката за градо-
началник во Арачиново, Сту-
деничани и во Дебар. 

Груевски соопшти дека спо -
ред податоците со кои рас-
полагаат, здружената опо зи-
ција победила во нај голем 
број од поголемите општини 
во земјава, а тоа е најава за 
победа на на ред ните парла-
ментарни избори. 

"Во меѓувреме, до побе да-
та на парламентарните из бо-
ри ќе се радуваме на уште 
една победа, а тоа е онаа на 
Трифун Костовски во трката 
за градоначалник на Скопје", 
истакна Груевски. 

Тој е убеден дека, како што 
рече, обидите за фалси фикат 
и направените фалси фикати 
го спречиле дебаклот на влас   -
та, истакнувајќи дека поразот 
на овие избори тре ба да би-
де силно предупре дување за 
неа. 

И покрај овие забелешки, 
социјалдемократите се задо-
волни од текот и од резул та-
тите. Тие тврдат дека на из-
борите освоиле речиси двој-
но повеќе градоначалници 
од опозицијата, имаат пове-
ќе советници, најголем број 
гласови, а се гласало фер и 
демократски.

"Од вкупно 2.057 изборни 
места забелешки има на 30-
тина, значи на 99 отсто имав-
ме избори во демократска ат-
мосфера", вели Никола Ќурк-
чиев.

Резултатите не ги прифати 
опозиционата ДП-ПДП, а 
Мен   дух Тачи изјави: "Во мо-
јата кариера не сум видел 
понеморално однесување, 
затоа што да се каже толку 
голема лага дека членството 
не ја послушало партијата и 
излегло на избори по ре-
зултат во Гостивар од 19.800 
гласа за ДУИ и 230 за ДПА-
ПДП, немам коментар. Очи-

Според последните информации со кои располагавме 
до затворањето на овој број, кандидатот за градо на-
чалник на Скопје од коалицијата "За Македонија за едно", 
Ристо Пенов, се повлече од градоначалничката трка доц-
на по плад нето во средата, изјавувајќи дека ја разбрал 
пораката на граѓаните кои сакаат промени. Пенов смета 
дека немал друга опција освен да се отка же, откако опо-
зицијата со зда ла атмосфера дека власта сака да ги фал-
сификува избо рите. Од владејачката коа лиција се огла-
сија со ставот дека  Пенов тоа го направил во името на де-
мократијата. Според објаснувањето на ДИК, кандидатот 
кој аплицира за гра до началник, со гласно новиот Закон 
за локални избори, пот пишува пи смена изјава за при фа-
ќање на кандидатурата, што е неотповиклива. Тоа значи 
дека на гласачките лив чиња за вториот круг избори за 
градоначалник ќе се наоѓа и името на Ристо Пенов, од-
нос но на 10 април граѓаните се пак ќе избираат "татко" 
на Скопје .

Кисела Вода, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, како и поголемите 
градови - Битола, Прилеп, Ра-
довиш, Валандово, Кратово. 
ДУИ меѓу другите освои гра-
доначалнички места во: Гос-
тивар, Дебар, Струга, Арачи-
ново. Најголемата општина 
која ја освои ВМРО-НП е Ма-
кедонска Каменица. Според 
податоците на Државната из-
борна комисија, одзивот на 
гласачите на 27 март изне су-
вал 52,66 отсто. 

што е невозможно тоа да го 
направиме за десеттина де-
на, да покажеме со кон крет-
ни судски пресуди дека ни-
когаш повеќе во Македонија 
нема да бидат толерирани 
прекршувањата на избори-
те", вели Бучковски.

Сепак, тој му порача на ли-
дерот на опозицијата, Ни ко-
ла Груевски, да ги преиспита 
своите изјави, бидејќи како 
што потенцира, тој прво об-
винил за фалсификат, а потоа 
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  ИЦА"  ЗА  ПОЛИТИЧКА  
  НИ, СИТЕ СЕ ПОБЕДНИЦИ

ГРАЃАНИТЕ ГЛАСАА ЗА ПОВТОРНО ДА ГЛАСААТ

гледно тие се влезени во ди-
мензијата на морално сле-
пило".

ДУИ, пак, оценува дека из-
борниот процес минал во 
фер и демократска атмо сфе-
ра, со констатирани мали не-
регуларности, без влија ние 
на резултатите. Според нив-
ниот изборен штаб, кан ди-
датите на партијата на Ах ме-
ти победиле во 11 оп штини. 

"Ние ги признаваме недо-
статоците на изборниот про-
цес. Затоа и сметаме дека ед-
на од лекциите е научена, де-
ка сите политички субјекти 
треба заеднички да работат 
во натамошната едукација на 
населението, пред сè, за из-
борниот процес", изјави Ер-
мира Мехмети, портпарол на 
ДУИ.

Општинската изборна ко-
мисија за Тетово соопшти де-
ка градот не добил градо-
началник при повторениот 
прв круг гласање на 11 изби-
рачки места и дека канди да-
тите на двете ривалски пар-
тии на Албанците ќе се нат-
преваруваат во вториот круг, 
кој ќе се одржи на 10 април, 
кога ќе се гласа за Хазби Ли-
ка, кандидат на ДУИ со осво-
ени 14.730 гласови и Веби Бе-
џети од ДПА-ПДП со 11.712 
освоени гласови. 

РЕАКЦИИ

Безбедносната оценка на 
МВР е дека овие избори, глав-
но, биле мирни, со неколку 
посериозни инциденти. По-
лицијата веќе ги знае четво-
ри   цата насилници, кои во 
Прилеп  вооружени ја пол не-
ле гласачката кутија.

"Имаме сознанија за 4 ли-
ца кои учествувале во инци-
дентот, се работи на нивно 
пронаоѓање. Во моментов се 
недостапни, исто така, како 

што знаете извршено е веш-
тачење на кутијата, која е од-
земена и кога случајот це-
лосно ќе се документира лу-
ѓето ќе се приведат, а ќе сле-
дува и кривична пријава", ве-
ли Горан Павловски, порт па-
рол на МВР.

Според МВР, најсериозен 
инцидент се случил во скоп-
ското училиште во Бутел, ка-
де што полицијата сè уште ги 
бара десеттината младинци, 
кои упаднале на гласачките 
места и се истражува дали 

на делумниот втор и пре гла-
сувањето на првиот круг од 
локалните избори во зем ја-
ва, поради неуспехот на на-
д лежните органи соод ветно 
да одговорат на про пустите 
кои беа иденти фи кувани во 
првиот круг од гла сањето.

Меѓународните мо ни то-
ри велат дека спрове дува-
њето на гласањето на 27 март 
е оце нето како "лошо" или 
"мошне лошо" во 14 про цен-
ти од из бирачките места, та-
јноста на гласањето не се по-

има до ми на ција на албан ски-
от етни кум. 

За разлика од овие ката-
строфални оценки, портпа-
ролот на Хавиер Солана ве-
ли дека изборите минале ре-
гуларно, со тоа што сите ин-
циденти мора да бидат ис тра-
жени, да се преземат мерки 
изборите на 10 април, но и 
во иднина, целосно да се 
спроведуваат согласно ме ѓу-
народните стандарди. 

"Со поддршка на граѓа-
ните ќе ги искористиме сите 
правни средства да ги спре-
чиме неправдите кои беа на-
несени од власта", рече Алек-
сандар Бичиклиски од ВМРО-
ДПМНЕ, додавајќи де ка се за-
интересирани прав дата да 
из лезе на виделина и во Со-
пиште, Штип, Кочани, Охрид 
и секаде каде што, како што 
вели, имало масов но фал си-
фикување на вол ја та на из-
бирачите.

Инаку, седум опозициони 
партии, на иницијатива на 
ВМРО-НП, се договорија да 
донесат Декларација со која 
ќе се повикуваат државните 
органи да го поништат вто-
риот изборен круг за градо-
началник во Охрид, Кочани, 
Штип, Крива Паланка, Гевге-
лија, Делчево, Сопиште. Ос-
вен тоа, ќе ги поддржуваат 
граѓаните во нивните мирни 
протести против, како што 
велат, изборниот фалсификат 
во вториот изборен круг. Во 
меѓувреме, приврзаниците на 
кандидатот за градо на чал-
ник на Охрид од ВМРО-НП, 
Кирил Трендафилов-Нан че, 
протестираа во Охрид, ве-
лејќи дека кандидатот на коа-
лицијата "За Македонија за-
едно", Александар Петре ски, 
победил на нерегуларен на-
чин и со фалсификат, а не го-
виот изборен штаб ги от фр-
ли ваквите обвинувања. 

"ДЕМОКРАТИЈА""ДЕМОКРАТИЈА"

носеле оружје. Доколку би-
дат фатени ќе одговараат за 
упад во гласачко место. 

"Во Бутел имавме малку 
поспецифичен случај, имаше 
организиран упад од повеќе 
лица, беа одземени гласачки 
ливчиња", вели Павловски.

ОБСЕ и ЕУ имаат сосема 
различни оценки за вториот 
круг избори. 

Како што се наведува во 
оценката на мониторинг - ми-
сијата на ОБСЕ/ОДИХР и де-
легацијата на Конгресот на 
локални и регионални влас-
ти во Европа, Македонија не 
го положи поправниот испит 

читувала во 17 отсто, до дека 
групно гла  сање имало во 16 
отсто од избирачките места. 
Пре зен тирајќи го пре лими-
нар ни от извештај за вто риот  
круг од гласањето, ше фот на 
мо ни то рите на ОДИХР, Џу ли-
јан Пилј Јејтс, ја наведе лис-
тата каде што би ле забе ле-
жани сери озни не пра вил-
ности, посо чувајќи ги: Гази 
Баба, Бу тел, Липково, Жели-
но, Тето во, Бр веница, Теарце, 
Сту де ни ча ни, Чучер - Сан де-
во, Ара чи ново и Јегу новце и 
потен ци ра дека не регулар-
ностите не се повр зани со 
фактот де ка во овие општини 


