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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА
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Република Македонија повторно 
се наоѓа пред нов изборен циклус. 
Само што ги одморивме очите од 

силните предизборни пораки на поли-
тичките партии, со кои политичарите 
дваесет дена нè заслепуваа од теле ви-
зиските екрани, многу веројатно вед-
наш по Нова година ќе имаме можност 
да видиме и да слушнеме нова рунда 
надежни пораки. Единствената разлика 
е во тоа што овој пат тие ќе бидат малку 
поразлични од претходните, со оглед 
на фактот дека се работи за локални и 
за претседателски избори. Тоа што во 
една кампања всушност ќе се "тераат" 
две, односно два изборни циклуса, го-
вори за фактот дека ќе имаме жестока и 
интензивна кампања, која на овие из-
бори можеби ќе донесе значително 
поместување на одредени партиски и 
политички фигури. Всушност, како и 
секогаш, локалните избори во Р Маке-
донија (барем досега), биле репер за 
идните парламентарни избори, но и 
мегдан за вистинско одмерување на 
силите меѓу власта и опозицијата.

На овие локални избори ВМРО-
ДПМНЕ стартува многу сигурно, пред 
сè, поради тоа што сега владејачката 
партија има и тоа како повисок рејтинг 
од оној на опозицијата, што й дава за 
право да биде значително комотна во 
севкупниот изборен процес. Гласовите 
кои оваа партија ги освои на вон ред-
ните парламентрани избори, одржани 
пред неколку месеци, воопшто не се 
занемарувачки, и можат да бидат се ри о-
зен репер за движењето на овие из бо-
ри. Доколку претседателот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, успее да го 
повтори истиот скор и на овие избори, 
тогаш со сигурност може да се тврди 
дека владејачката партија ќе ги обои во 
портокалова боја општините во Р Ма-
кедонија, пред сè, затоа што ВМРО-
ДПМНЕ на последните избори успеа да 
победи дури и во оние градови и оп ш-
тини, кои долго време важеа за упо-
ришта на СДСМ. Оттаму, доколку су ди-
ме според сондажите, направени спо-
ред последните избори, ВМРО-ДПМНЕ 
би можело да однесе победа во сите 
поголеми градови во Р Македонија, 
вклучувајќи го и главниот град Скопје.

Ситуацијата во СДСМ, пак, е зна чи-
телно различна од онаа во владејачката 
партија, поради тоа што таа веќе долго 
време се наоѓа во криза и апатија, од 
која очигледно тешко дека ќе излезе. 
Последните вонредни парламентарни 
избори покажаа дека и по две години 
"стажирање" во опозиција, СДСМ не ус-
пеал да застане на нозе ниту, пак, да 
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повтори истиот скор и на 
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Сегашната состојба на 
СДСМ е значително слаба, 
што на оваа партија не й  
дава можност за надеж дека 
на локалните избори би 
можела да направи сериозна 
промена на политичката 
сцена ниту, пак да 
"избоксира" добар скор за 
добивање општини. Факт е 
дека во моментов СДСМ 
типува само на мал број 
градоначалнички места, 
бидејќи е свесен за 
ситуацијата во која се наоѓа, 
но сепак и на овие избори ќе 
истрча со стар и веќе 
"издуван" кадар. Времето 
кое опозицијата требаше да 
го искористи за обновување 
на партијата, со нови и 
свежи кадри, очигледно е 
пропуштено.

создаде нов имиџ, со кој евентуално би 
ги освоил гласачите. Напротив, тој ос-
тана на истото ниво на кое беше и кога 
ги изгуби изборите во 2006 година. Чес-
тата промена на претседателите, што 
овозможи создавање на нови и нови 
лоби групи внатре во партијата, донесе 
дополнително раслојување на партис-
кото членство и внатрешно непри ја тел-
ство, кое дефинитивно се ефектуира врз 
функционирањето на целата пар тија.

ПАРТИЈАТА ПРЕД 
ЛИЧНОСТА!

Сегашната состојба на СДСМ е слаба, 
што на оваа партија не й дава можност 
за надеж дека на овие локални избори 
би можело да направи сериозна про-
мена на политичката сцена ниту, пак, да 
"избоксира" добар скор за добивање на 
општини. Факт е дека во моментов 
СДСМ типува само на мал број гра до-
началнички места, бидејќи е свесен за 
ситуацијата во која се наоѓа, но сепак и 
на овие избори ќе истрча со стар и веќе 
"издуван" кадар. Времето кое опо зици-
јата требаше да го искористи за обно-
вување на партијата, со нови и свежи 
кадри, очигледно е пропуштено. Отта-
му промовирањето на "старите фаци" 
во ново руво, сигурно нема да й донесе 
бенефит, иако на овие избори не се ма-
ли шансите опозицијата да ги изгуби и 
оние општини во кои по правило се-
когаш извојуваше победа.

Сепак, изненадувања секогаш има. 
Иа ко во политиката тие се многу ретки, 
бидејќи таму преку ноќ ништо не се 
случува, сепак факторот граѓанин не 
смее да се потцени, зашто токму од не-
го зависи развојот на една политичка 
партија или, пак, на владината гарни-
тура. Неговата перцепција за генерал-
ната политика во државата или гене-
ралното однесување на одредена поли-
тичка партија многу лесно се пренесува 
на гласачкото ливче, со кое обично се 
казнува одреден потег на власта или на 
опозицијата. Иако еден период се ми с-
леше дека граѓаните на Р Македонија 
престанале да гласаат од инает, сепак 
мора да се констатира дека таа навика 
сè уште постои, и најверојатно ќе се 
примени и на овие избори. Бидејќи се 
работи за локални избори би требало 
да се гласа за личност, но во Р Маке до-
нија таа практика сè уште не може да се 
воспостави, што значи и на овие ло кал-
ни избори прв план ќе бидат поли тич-
ките партии, наспроти предложените 
кандидати за градоначалници.
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