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Непрепознавањето на 
вистинскиот момент за 
соопштување на одредена 
одлука, односно 
лиферување на некоја 
шпекулација низ 
медиумите, многу често за 
македонските политички 
партии се покажало како 
погубно, не само од 
партиски, туку и од 
национално државен 
аспект. Оваа лекција по 
демократија нашите 
политички субјекти никако 
не можат да ја совладаат, 
иако речиси секојдневно 
им се случува да бидат 
изненадени од реакцијата 
на граѓаните, по 
соопштувањето на некој 
нивен став. Сведоци сме на 
безброј политички одлуки 
кои биле донесени 
набрзина, при тоа без да 
биде направена сеопфатна 
анализа за нејзината 
издржаност, чии последици 
подоцна се покажале како 
погрешни. 

Кај нас е сè обратно од 
она што се применува во 
секоја европска држава. Кај 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Политичките партии во Ре пуб-
лика Македонија не ја научија 
основната лекција на изборната 

демократија. И по седумнаесет години 
практикување повеќепартиски систем 
македонските политички субјекти сè 
уште ја негуваат т.н. комунистичка док-
трина, која подразбира нештата да се 
држат во тајност до последен момент, 
сè со цел да не може да ги изненади 
внатрешниот, а можеби и надво реш-
ниот непријател! Старата приказна де-
ка јавното и гласно говорење за нешто 
предизвикува контраефект од поса-
куваното, очигледно станува мисла во-
дилка за нашиот лидершип, кој и кога е 
стопроцентно сигурен во својот избор, 
одлучува да молчи и информацијата 
да ја скрие од јавноста.

Непрепознавањето на вистинскиот 
момент за соопштување на одредена 
одлука, односно лиферување на некоја 
шпекулација низ медиумите, многу 
често за македонските политички пар-
тии се покажало како погубно, не само 
од партиски, туку и од национално др-
жавен аспект. Оваа лекција по демо-
кратија нашите политички субјекти ни-
како не можат да ја совладаат, иако 
речиси секојдневно им се случува да 
бидат изненадени од реакцијата на 
граѓаните, по соопштувањето на некој 
нивен став. Сведоци сме на безброј 
политички одлуки кои биле донесени 
набрзина, при тоа без да се направи 
сеопфатна анализа за издржаноста на 
истата, чии последици подоцна се по-
кажале како погрешни. 

За жал, оваа традиција во Република 
Македонија продолжува и натаму. До-
каз за тоа се претстојните локални и 
претседателски избори кои, според 
договореното на лидерските средби, 
треба да се одржат на 15 март идната 

нас изборот на 
претседателскиот кандидат 
најчесто се прави во 
рамките на најтесниот 
партиски круг, а причината 
е секогаш лојалноста, 
наспроти способноста. 
Речиси и да не се памети во 
Република Македонија 
некој кандидат за 
градоначалник да бил 
избран поради своите 
способности! Секогаш 
причината е допадливоста 
на лидершипот. Така е и 
сега, на помалку од пет 
месеци пред одржувањето 
на претседателските и на 
локалните избори. Ниту 
една од двете поголеми 
партии, ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, не ги соопштуваат 
адутите со кои ќе истрчаат 
на избори. За трагедијата 
да биде поголема, не само 
што не ги соопштуваат, туку 
сè уште не ги ни пронашле! 
А пронаоѓањето не оди 
според квалитетот на 
личноста, нејзиниот рејтинг 
во одредено место или во 
државата, туку едноставно, 
според допадливоста на 
одредена лоби група, која 
ќе треба идниот кандидат 
да го има под своја 
контрола!?

Н А  П Е Т  М Е С Е Ц И  П Р Е Д  И З Б О Р И Т     Е  П А Р Т И И Т Е  Б Е З  К А Д Р И  З А  Г Р А Д О Н АЧ А Л Н И К  Н А  П Е Т  М Е С Е Ц И  П Р Е Д  И З Б О Р И Т  
И  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л ! ?И  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л ! ?
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СТАВЕНИ ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД  
СВРШЕН ЧИН!СВРШЕН ЧИН!

година. Иако до нивното одржување 
има помалку од пет месеци, сепак по-
литичките партии во земјава се од-
несуваат како тие и да не доаѓаат. Име-
но, ниту еден политички субјект сè уш-
те не соопштува со кого ќе ја трча 
претседателската кампања ниту, пак, 
кого планира да го кандидира за гра-
доначалник, што остава впечаток дека 
и овој пат граѓаните на Република Ма-
кедонија ќе бидат ставени во ситуација 
да го прифатат изборот кој го на пра-
виле врхушките во партиите, што е 
спротивно од  практиката во западно-
европските земји, каде имињата на 
претседателските кандидати се знаат 
најмалку една година пред одржува-
њето на изборите.

ЛОТО СИСТЕМ!
Дали претседателските кандидати 

треба да се подготват пред да истрчаат 
на сцената? Дали кандидатот за иден 
претседател на Република Македонија 
треба да исполни одредени норми 
пред воопшто да помисли да се кан ди-
дира? Кој може да биде претседател? 
Каков треба да биде идниот шеф на 
државата? Ова се прашања кои јав-
носта, но и тимовите во политичките 
партии, си ги поставуваат пред секое 
одржување на претседателскиот из-
борен циклус. Ним им се пристапува 
со особено внимание, чие испитување 
во рамките на партијата трае најмалку 
една година пред воопшто да биде 
со општено името на кандидатот за 
пр етседател. Во изборот на личноста 
многу често се вклучени експерти од 
секоја област, кои многу внимателно 

Н А  П Е Т  М Е С Е Ц И  П Р Е Д  И З Б О Р И Т     Е  П А Р Т И И Т Е  Б Е З  К А Д Р И  З А  Г Р А Д О Н АЧ А Л Н И К   Е  П А Р Т И И Т Е  Б Е З  К А Д Р И  З А  Г Р А Д О Н АЧ А Л Н И К  
И  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л ! ?

ВМРО-ДПМНЕ И СДСМ НЕ ГИ СООПШТУВААТ 
АДУТИТЕ СО КОИ ЌЕ ИСТРЧААТ НА ИЗБОРИ

 ПРЕТСТОЈНИТЕ ЛОКАЛНИ И ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 
ТРЕБА ДА СЕ ОДРЖАТ НА 15 МАРТ ИДНАТА ГОДИНА
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ги анализираат и најмалите детали, преку кои треба да се 
дојде до лич носта, која треба да биде идниот шеф на 
државата. Откако ќе биде избрана личноста зад која, се 
разбира, ќе застане целата партија, се пристапува кон 
негова промоција во јавноста, чија цел е запознавање на 
граѓаните на Република Македонија со идниот евентуален 
претседател на државата. Низ оваа не така бомбастична 
кампања се добиваат првите ефекти од изборот на пар-
тиската личност која, се разбира, до одржувањето на 
изборите ќе има можност да ги поправи грешките кои 
евентуално ќе ги направи, но и дополнително да се 
изгради, и секако да создаде имиџ.  

Но, тоа е така во светот! Кај нас е сè обратно од она што 
се применува во секоја европска држава. Кај нас изборот 
на претседателскиот кандидат најчесто се прави во рам-
ките на најтесниот партиски круг, а причината е секогаш 
лојалноста, наспроти способноста. Речиси и да не се 
памети во Република Македонија некој кандидат за гра-
доначалник да бил избран поради своите способности! 
Причината секогаш е допадливоста на лидершипот. Така 
е и сега, на помалку од пет месеци пред одржувањето на 
претседателските и локалните избори. Ниту една од 
двете поголеми партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, не ги 
соопштуваат адутите со кои ќе истрчаат на изборите. За 
трагедијата да биде поголема, не само што не ги сооп-
штуваат, туку сè уште не ги ни пронашле! А пронаоѓањето 
не оди според квалитетот на личноста, нејзиниот рејтинг 
во одредено место или во државата, туку едноставно - 
според допадливоста на одредена лоби група, која ќе 
треба идниот кандидат да го има под своја контрола!?

ОПОЗИЦИЈАТА ВО НОКАУТ, 
ВЛАСТА ЧЕКА!?

Доколку ги прашате политичките партии дали се под-
готвуваат за претстојните локални и претседателски 
избори, ќе ви одговорат дека во моментов работат на 
внатрешната стратегија, со која партијата треба да излезе 
пред граѓаните. Но, и дека истовремено ја градат сликата 

за идните кандидати за градоначалници, кои во рамките на 
сопствената партија ќе имаат можност и сами да ап лицираат 
за таа функција. Речиси на сите им е јасно дека за кандидатите 
се одлучува во пет до дванаесет, односно само неколку дена 
пред изборите. Ваква е ситуацијата речиси во сите позначајни 
политички субјекти во државава.

Опозицијата која, по сè изгледа, ќе ги изгуби и овие избори, 
се однесува премногу ноншалантно кон нив, без да направи 
сериозна анализа за тоа како и на кој начин би можела да й 
конкурира на власта. Нејзиниот премногу низок рејтинг не 
дава надеж дека би можела да направи пресврт на по ли-
тичката сцена, со оглед на фактот дека рејтингот на премиерот 
Никола Груевски и натаму бележи пораст, но тоа не би тре-
бало да значи дека треба да й  ги препушти градоначалничките 
фотелји на власта, без да се бори. Состанокот кој новиот 
лидер на СДСМ, Зоран Заев, неодамна го одржа со градо-
началниците од неговите редови, говори за фактот дека оваа 
партија повторно одлучила изборите да ги трча со истите 
веќе истрошени кадри, на кои очигледно никој не им верува. 

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ, пак, е сосема свесна дека ќе ги 
добие наредните локални избори, и веројатно токму затоа не 
вложува посебен напор при изборот на своите кадри за гра-
доначалници. Засега е оставено на секој партиски член да му 
се даде можност сам да се кандидира во рамките на својата 
партија за градоначалник на некоја општина или, пак, град, 
иако конечната одлука за тоа на крај најверојатно ќе ја донесе 
лично претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски. Во албан-
скиот блок, како по правило, се молчи и се чека на имињата 
на кадрите од сп ро тивниот табор, иако досега неколкумина 
градоначалници од ДУИ веќе изразиле подготвеност да се 
тркаат за уште еден градоначалнички мандат.

НЕ СЕ ПАМЕТИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НЕКОЈ КАНДИДАТ ЗА 
ГРАДОНАЧАЛНИК ДА БИЛ ИЗБРАН 
ПОРАДИ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ!


