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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА          

Главните македонски 
партии, ВМРО-ДПМНЕ и 
СДСМ, ќе водат рововска 
битка во градовите 
Струмица, Охрид, 
Куманово, Прилеп и 
Битола.

На листите се актуелни 
градоначалници и 
пратеници, Зоран Заев ќе 
мора да й се спротивстави 
на Силвана Бонева. Во 
Охрид ќе се соочат 
актуелниот градоначалник 
Александар Петрески, кој 
доаѓа од СДСМ, додека 
ВМРО-ДПМНЕ повторно го 
избра Кирил Трендафилов-
Нанче, кој пред четири 
години тесно изгуби.

СТАРО-НОВИ ЛИЦА СТАРО-НОВИ ЛИЦА 
ЌЕ ГИ БРАНАТ БОИТЕ ЌЕ ГИ БРАНАТ БОИТЕ 

НА ПАРТИИТЕНА ПАРТИИТЕ

ГРА ДОНАЧА ЛНИЧКИ К АНДИД АТИГРА ДОНАЧА ЛНИЧКИ К АНДИД АТИ

место во Струга, каде ќе настапи и со со-
ветничка листа.

Демократската унија за интеграција 
објави дел од кандидатите за градо на-
чалници за претстојните локални из-
бори. 

Блерим Беџети е кандидат за гра до-
началник на Општина Сарај, за Студе-
ничани е номиниран Фати Исени, а Изет 
Меџити за Општина Чаир. Во Арачиново 
ДУИ го кандидира Шефик Дураку, додека 
за Струга кандидат е актуелниот градо-
началник Рамиз Мерко. За градоначал-
ник на Општина Пласница е номиниран 
Исмаил Ајроски, на Долнени - Абдула 
Бајрамоски, на Желино - Фатмир Изаири. 
За Тетово и Гостивар кандидати се досе-
гашните градоначалници Хазби Лика и 
Невзат Бејта. 

Во Општина Осломеј градоначалнички 
кандидат на ДУИ е Фатмир Деари, а во 
Дебар Аргетим Фида. Во Јегуновце, Врап-
чиште, Боговиње, Теарце и во општините 
Ростуше и Брвеница, кандидати на ДУИ 
се Фатмир Мисини, Бајрам Кадрија, Хаз-
би Идризи, Исен Асани, Икмет Ејупи и 
Енвер Пајазитеи.

За другите општини сè уште се так-
тизира.

 

Славко Котевски, Кавадарци - Алек сан-
дар Панов, Штип. Во Старо Нагоричане 
кандидатот го одредил коалициониот 
партнер Демократската партија на Ср би-
те, Миодраг Јовановиќ. 

На листата кандидати за градо начал-
ници од ВМРО-ДПМНЕ се и двајца пора-
нешни пратеници - Ѓорги Паљошоски за 
Ново Село и Емил Дончев за Виница. 

За градоначалник на Скопје ВМРО-
ДПМНЕ го кандидира актуелниот прв 
човек на Општина Гази Баба, Коце Тра-
јановски. ВМРО-ДПМНЕ им дава шанса 
за втор градоначалнички мандат на ак-
туелните градоначалници на Бутел, Пе-
тар Латиновски и на Ѓорче Петров, Сокол 
Митрески. Од СДСМ името на кандидатот 
за градоначалник на главниот град сè 
уште не се соопштува, но велат дека ни-
вен фаворит ќе биде млад успешен биз-
нисмен. Кандидат за Аеродром е ексам-
басадорот Тихомир Илиевски, за Центар 
адвокатот Мирослав Вуиќ, за Бутел спорт-
скиот работник Маријан Начевски, за Кар -
пош ексминистерот Стевче Јаки мовски. 

Кандидатура за градоначалник на 
Скопје најави и Тито Петковски од НСДП, 
а Фијат Цаноски, од ПЕИ, влегува во тр-
ката за освојување на градоначалничкото 

тизира, но она што се знае е дека на 
Зоран Заев во Струмица ќе му се спро-
тивстави пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, 
Силвана Бонева. Во Куманово ВМРО-
ДПМНЕ го кандидира Петар Поп Арсов, 
а опозиционата СДСМ оди со актуелниот 
градоначалник Зоран Дамјановски, кој е 
многу близок човек на Бранко Црвен-
ковски. Кандидат на владејачката пар-
тија во Охрид ќе биде Кирил Тренда фи-
лов-Нанче, кој втор пат ќе се обиде да ја 
освои градоначалничката функција, би-
дејќи неговиот противник, актуелниот 
градоначалник од СДСМ, Александар 
Пет рески, го победи пред четири го ди-
ни. Во Штип ВМРО-ДПМНЕ го предлага 
Зоран Алексов, директор на Централ ни-
от регистар, додека СДСМ ќе се натпре-
варува со претседателот на општинската 
организација, Здравко Коцев. 

Во Крушево ВМРО-ДПМНЕ го кан ди-
дира Васко Дамчевски, претседател на 
општинскиот комитет, додека кандидат 
за градоначалник од редовите на СДСМ 
е Ташули Јуца. Во Гевгелија на Петко 
Смилков од СДСМ ќе му се спротивстави 
Иван Франгов. Според информациите 
од СДСМ, во Прилеп на Марјан Ристески 
опозиционата партија планира да му го 
спротивстави Тони Петрески, а во Би-
тола д-р Дијана Георгиевска на акту ел-
ниот градоначалник Владимир Талески. 

За Демир Капија кандидат на ВМРО-
ДПМНЕ е Трајче Димитриев. Во Градско, 

Конче, Новаци и Кратово на листата се 
актуелните градоначалници. Од новите 
кандидати дури единаесет се претсе да-
тели на општинските комитети на ВМРО-
ДПМНЕ. Меѓу нив, за Струга е кандидиран 

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ и опо зи-
ционата СДСМ ќе ги одмерат си-
лите преку своите кандидати за 

градоначалници на општините. За ими-
њата на некои кандидати сè уште се так-


