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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОБЕДНИЦИТЕ КЕ РАБОТАТ   
МАКЕДОНИЈА СО     ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА

Имало Господ 
да завршат и 
овие из бори. 

Се изморивме од 
одењето по гла сач-
ките места, а гла вата 
сè уште ни е пол на со 
обвинувањата и со 

критиките кои власта и опо-
зицијата меѓу себно си ги упа-
туваа во из минатиов период. 
Се изна слушавме сè и сешто, 
и мо жеме слободно да ка-
жеме: што е многу - многу е! 
Токму премореноста на гла-
сачкото тело го потврдува 
фак    тот зош то на 10 април 
имаше послаб одзив на гла-
сачите, за разлика од прет-
ходните гласања (13 и 27 
март). Во овој период некаде 
се гла саше, некаде се пре гла-
су ва ше. Тоа создаде до пол ни-
тел но оптоварување за граѓа-
ните, но воедно и го збуни ма-
кедонскиот елек торат. 

Повлекувањето на Ристо 
Пенов, беше причина многу 
луѓе да не излезат на гласање 

Опозицијата ја однесе победата во главниот 
град, а Ристо Пенов, по два мандата, зами ну-
ва од градоначалничкиот кабинет. Оп шти на 
Чаир прв пат доби градоначалник од албан-
ска националност. 

на 10 април, сметајќи дека 
работата е завршена. Сепак, 
овие избори се важни и по 
тоа што опозицијата ја од-
несе победата во главниот 
град, а довчерашниот град-
ски "татко" Ристо Пенов, по 
два мандата, заминува од гра -
доначалничкиот кабинет. По 
овие локални избори Оп шти-
на Чаир прв пат добива гра-
доначалник од албанска на-
ционалност. Всушност, по до-
говорот меѓу коалици о ните 
партнери од власта, Чаир бе-
ше поделен на две општини, 
се создаде новата Општина 
Бутел, каде што мнозинство 
се Македонци, а делови од 
Општина Центар со мно зин-
ско албанско насе ление се 
припоија кон Чаир. Апсурдно 
е и тоа што екс пратеникот 
Амди Бајрам го доби гра-
доначалничкиот ман дат во 
Општина Шуто Оризари, ис-
тиот ден кога требаше да 
биде зад решетки за аферата 
"Исчезнато плат но". Но, тој 
не се пријави во затворот во 
Идризово, и факт е дека Ам-
ди Бајрам не може да ра ко-
води, според Законот, со Опш -

тината Шуто Оризари. Од Др -
жавната изборна ко мисија 
ве  лат - дали градо на чал нич-
киот мандат на Амди Бајрам 
ќе му биде одземен и ќе има 
втор круг на избори, одлу чу-
ваат надлежните, но не тие.

"Според член 9 од Законот 
за локални избори, вонредни 
избори за Совет и градо на чал  -
ник се распишуваат и се спро-
ведуваат во согласност со од-

редбите од Законот во рок од 
70 дена од денот на нас та пу-
вањето на условите за прес-
танок на мандатот утвр дени 
со закон", комен тира Зоран 
Таневски, порт парол на ДИК.

Овој круг на избори, со 
мали исклучоци, се разли-
кува токму по регуларноста 
и демократската атмосфера. 

"Сметам дека третиот из-
борен круг во споредба со 

ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ: ПОМАЛ ОДЗИВ 
НА ГЛАСАЧИТЕ

Вториот круг од локалните избори и прегласувањето 
биле порегуларни во однос на претходните два круга, оце-

нува граѓанската асоцијација МОСТ. 
Нерегуларностите кои ги забе-

лежале набљудувачите на МОСТ на 
гласањето на 10 април биле изо ли-
рани и помалубројни и се однесувале 
на незаконско уфрлање гласачки 
ливчиња во кутиите, гласање на едно 
лице за повеќе и некористење на уве 
ламбата. Според МОСТ, одзивот на 
гласачите бил релативно помал во 
однос на првиот круг.

ДИК: НАЈМНОГУ ГРА ДО НАЧАЛНИЧКИ МЕСТА 
ЗА ВЛАСТА

До затворањето на овој број од нашиот неделник, рас-
полагавме со следните податоци на ДИК: коалицијата "За 
Македонија заедно" освои најмногу градоначалнички 
места - 36, а здружената опозиција 21. ДУИ освои 15 оп-
штини со мнозинско албанско население, ВМРО - НП 3 
општини, а по бојкотот, ДПА и ПДП имаат само двајца 
градоначалника. Во 7 општини победија независни кан-
дидати. Еден градоначалник има и Сојузот на Ромите. 
Победник во главниот град е Трифун Костовски. Коа-
лицијата на власт од поголемите општини, ги освои: Ку-
маново, Штип, Струмица, Гевгелија, Кочани, Охрид и 
Карпош, како единствена скопска општина. Опозицијата 
со ВМРО - ДПМНЕ доминира во Скопје. Тие ги освоија 
општините Бутел, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Гази 
Баба и Ѓорче Петров. Свои градоначалници таа ќе има и 
во Битола, Прилеп, Валандово, Радовиш. ДУИ без про-
тивник во трката ги доби Гостивар, Тетово, Струга, Дебар, 
Долнени. ВМРО - НП на Георгиевски има градоначалнички 
места во Петровец, Македонска Каменица и Македонски 
Брод. Албанската опозиција ДПА-ПДП е во Сарај и во 
Желино. Според ДИК, независни кандидати победија во 
Кичево, Чучер - Сандево, Чашка, Зелениково. Според гла-
совите добиени за советничките листи, коалицијата на 
власт добила 436 места во советите, здружената опо-
зиција 323, ДУИ има 213 советници, ВМРО - НП 136, ДПА-
ПДП 130, а група избирачи 64.

`
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     НОВИ "ТАТКОВЦИ"

пр   виот и со вториот, беше ур-
нек како натаму Маке до нија 
треба да организира избори. 
Верувам дека поли тичката 
зре   лост која ја де монстрираа 
сите политички субјекти, од-
личната коорди нација меѓу 
изборните ор гани и МВР до-
веде до тоа да имаме ситни 

ОДИХР: ГЛАВНО МИРНИ ИЗБОРИ

Гласањето се спроведе во претежно мирна атмосфера, но во повеќе 
општини повторно беа забележани случаи на изборни неправилности. 

Индикации за полнење на гласачки кутии, групно гласање и не пот-
пишување на гласачкиот список, беа набљудувани во повеќе случаи, се 
наведува во соопштението со заклучоците на набљудувачите од ОДИХР 
и Советот на Европа за изборите на 10 април. 

ГАНКА САМОИЛОВСКА - 
ЦВЕТАНОВА: НЕПРЕ МОСТ ЛИВИ 
РАЗЛИКИ СО ЛИДЕРОТ

Ганка Самоиловска - Цветанова под-
несе неотповиклива оставка на фун к-
цијата потпретседател на ВМРО - 
ДПМНЕ. Во писменото известување 
Цве танова вели дека се решила на 
овој чекор поради непремостливите 
раз      лики со лидерот.

"Длабоко се извинувам што не уче-
ствував во изборната кампања, но за 
мене беше неприфатливо да бидеме дел од коалиција во која 
има партии што се некомпактибилни со новото лице на ВМРО-
ДПМНЕ", вели Цветанова.

На последната средба со Груевски минатата недела таа му 
понудила две опции. Да се премостат недоразбирањата, или 
таа да си поднесе оставка. По два дена размислување, Груевски 
одговорил дека й  ја прифаќа оставката. 

НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ: ПОЗИЦИОНИ ЧЕСТИТКИ 
ЗА ТРИФУН 

"Им честитаме на граѓаните 
за при донесот кој го дадоа и го 
по твр дија демо крат скиот ка па-
цитет на Ма ке донија и исто вре-
мено сакаме да им оддадеме 
признание за ажур носта на над-
лежните органи, кои очи глед но 
во делот на ор ганизацијата при-
донесоа овој круг да биде она-
ков каков што сите посакуваа. 
Искрена чес тит ка до господинот 
Костовски и се надеваме дека ќе 
биде успешен к ако што беше 
господинот Пе нов", ве ли Никола 
Ќуркчиев, шеф на ИШ на коа ли-
цијата "За Македонија заедно".

НИКОЛА ГРУЕВСКИ: ВЛАСТА Е ДЕЛЕГИТИМИРАНА 

"Ние како партија во 
следниот период треба да 
се подготвиме за победа 
на парламентарните избо-
ри. Оваа победа која ја 
имавме на локалните из-
бори е порака до власта 
дека таа е делегитимирана, 
дека не може да се со-
гласат со еден ваков начин 
на владеење. Но и дека 
доаѓаат нови сили, дека 
доаѓаат нови луѓе со нови 
програми, визии и идеи", 
вели Никола Груевски, пре-
т седател на ВМРО-ДПМНЕ.

ТРИФУН КОСТОВСКИ: ПРВ ЧЕКОР 
КОН НЕШТО НОВО

"Ми причинува голема чест што со ог-
ромно мнозинство ја добив вашата до-
верба во идните четири години да го 
водам главниот град. Ова е првиот 
чекор кон нешто што треба да значи 
ново, ова е само почеток кон она што 
значи 'што можам јас да направам за 
мојот град и за мојата татковина'", 
порача Трифун Кос товски.

нерегуларности кои не вли јае-
ја на резултатот. Немавме ниту 
еден инцидент и верувам де-
ка со овој круг покажавме де-
ка Република Македонија 
ако сака може да ги исполни 
сите демократски стандарди, 
кои й доликуваат на една 
држава која пре тендира да 

ЗА ДОБРОТО НА НАРОДОТ
ката од претход ното гласање.

За разлика од ДПА и ПДП 
кои прогласија бојкот, во ма-
кедонскиот владејачки блок 
ли    дерите на СДСМ и ЛДП ап-
стинираа од граѓанската дол-
жност. Претседателот на др жа-
вава гласаше дури на кра јот 
од денот. 

биде членка на НАТО и на 
Европската унија", потенцира 
Бучковски. 

Но, претседателот на ВМРО 
- ДПМНЕ и лидер на опо зи ци-
јата, Никола Гру ев ски, иско-
ментира дека мир ната атмо-
сфера на гласањето на 10 ап-
рил тешко ќе ја по прави сли-


