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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Седуммина кандидати 
воопшто не е мала 
бројка за столчето на 
првиот човек во 
државата. Напротив за 
многумина таа е 
изненадување, пред сè 
поради фактот што 
Република Македонија 
има парламентарен 
систем, во кој 
најголемите 
надлежности се во 
рацете на премиерот, а 
не кај претседателот. 
Токму затоа и 
изненадува желбата на 
многумина политичари 
да се крунисаат со 
функцијата шеф на 
државата. Всушност, 
оваа ситуација ја 
покажа сета незрелост 
на македонската 
демократија, во која 
наместо да имаме што 
поголем број апликанти 
за градоначалници, ние 
имаме жестока борба за 
претседателското место. 
Велам обратна 
ситуација, бидејќи 
според Законот за 
локална самоуправа, 
градоначалниците 
имаат далеку поголеми 
ингеренции, од оние на 
претседателот на 
Републиката.

Фактот што идниот 
претседател на 
Република Македонија 
не може да биде избран 
без албанските гласови, 
ја прави ситуацијата 
многу посложена, но и 
многу поотворена за 
манипулации. Пазарот 

што евентуално би бил 
направен меѓу двата круга 
делумно и ќе го даде 
идниот шеф на државата. 
Но, што ќе се случи 
доколку не се направи 
соодветен пазар, кој би ја 
задоволил и македонската 
и албанската страна? Што 
ако Албанците одлучат да 
не излезат на гласање во 
вториот изборен круг? 
Што ако одлучат да не ги 
послушаат своите 
партиски шефови и 
останат дома на денот на 
изборите? Тогаш 
дефинитивно нема да 
биде исполнет изборниот 
цензус од 40 проценти 
излезност, што ќе донесе 
неуспешни избори, кои 
пак, во иднина можат да 
ни донесат соочување со 
политичка криза.

Л О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И  В О  С Е Н К А      Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С К И Т ЕЛ О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И  В О  С Е Н К А   

ИЗБОРНИ  ОТ ЦЕНЗУС ВО ИЗБОРНИ 
НЕМИЛОСТ   НА АЛБАНСКИТЕ НЕМИЛОСТ  

ГЛАС  АЧИГЛАС 

Изборната кампања, официјално 
според изборниот законик сè 
уште не е започната. Нејзиниот 

старт е предвиден за втори наредниот 
месец, односно дваесет дена пред гла-

сањето за првиот изборен круг, за ка-
жан за дваесет и втори март. Но, тоа се 
само закони, бидејќи доколку се по глед-
не политичката сцена, може веднаш да 
се забележи дека изборите се оддамна 
почнати. Единствената непозната се раз -
бира до минатата седмица беше број-
ката на кандидатите за претседател на 
Република Македонија, која од еди нае-
сет се сведе на седум. Останатите чет-
ворица, не успеаја да стигнат да ги со-
берат потребните десет илјади потписи, 
потребни за легитимација пред Држав-
ната изборна комисија.

Седуммина кандидати воопшто не е 
мала бројка за столчето на првиот чо-

век во државата. Напротив за мно гу-
мина таа е изненадување, пред сè по-
ради фактот што Република Маке до-
нија има парламентарен систем, во кој 
најголемите надлежности се во ра цете 
на премиерот, а не кај претсе да телот. 
Токму затоа и изненадува жел бата на 
многумина политичари да се круниса ат 
со функцијата шеф на држа вата. Всуш-
ност, оваа ситуација ја по кажа сета не-
зрелост на македонската демо кра тија, 

во која наместо да имаме што по голем 
број апликанти за градоначалници, ние 
имаме жестока борба за претседа тел-
ското место. Велам обратна ситуација, 
бидејќи според Законот за локална са-
моуправа, градоначалниците имаат да-
леку поголеми ингеренции, од оние на 
претседателот на Републиката. Токму 
затоа и изненадува целосната непо-
крие ност на локалните избори, за кои 
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Л О К А Л Н И Т Е  И З Б О Р И  В О  С Е Н К А      Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С К И Т Е Н А  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С К И Т Е

ИЗБОРНИ  ОТ ЦЕНЗУС ВО ОТ ЦЕНЗУС ВО 
НЕМИЛОСТ   НА АЛБАНСКИТЕ НА АЛБАНСКИТЕ 

ГЛАС  АЧИАЧИ Сегашната предизборна атмосфера дефинитивно говори за 
фактот дека локалните избори се во длабока сенка на прет се-
дателските избори. Додека претседателските кандидати, и оние 
на власта, и оние на опозицијата, секојдневно се расшетуваат и 
остваруваат средби со разно-разни институции и здруженија, 
кандидатите за градски татковци никаде ги нема. Тука особено 
мислам на кандидатот на опозицијата, Тито Петковски, кој никаде 
го нема, но и на кандидатот на власта, Коце Трајановски, кој по 
оние бенингни средби со другите градоначалници на скопските 
општини, не излезе со ништо позначајно! Затоа, пак, Фрчкоски и 
Иванов, ја искористија речиси секоја ситуација за своја сопствена 
промоција.

како што сме сведоци од политичките 
партии, сè уште нема никаков абер со 
кого ќе ги трчаат истите. Имињата на гра-
доначалниците сè уште не се познати 
за поголемиот дел на градови и опш-
тини, од таму веројатно ќе бидеме при-
нудени да избираме од она што ќе ни се 
понуди. Дали понудата ќе биде добра? 
Дали го следи вкусот на граѓаните на 
тие општини? Дали некој ги прашува 

граѓаните за изборот на нивниот градски татко?
Ова се прашања на кои немаме одговор. Се разбира ако 

ги прашате политичките партии, тие веднаш ќе ви одговорат 
дека постојано прават анкети, и дека според нив ја од ре-
дуваат личноста, која треба да биде носител на градо начал-
ничката функција во изборната трка. Но, дали тоа е навистина 
така, или, пак, во пет до дванаесет сите граѓани ќе бидат 
принудени да избираат од понудата што ќе им ја сервираат 
политичките партии? Доколку ја следиме нивната динамика,. 
веднаш можеме да заклучиме дека ќе избираме од понудата! 
Пред сè поради тоа, како што веќе напоменавме, за голем дел 
од градовите и општините, политичките партии сè уште не-
маат кандидати.

ГРАДСКИТЕ ТАТКОВЦИ 
СÈ УШТЕ НЕПОЗНАТИ!?

Оваа сенка што се фрла врз локалните избори, наспроти 
претседателските, отвора нови прозорци во македонската ЛАЗАР ЕЛЕНОВСКИЛАЗАР ЕЛЕНОВСКИ

ТИТО ПЕТКОВСКИТИТО ПЕТКОВСКИ КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИКОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ
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политика. Неспорен е фактот дека опо-
зицијата е во тежок нок-даун веќе по-
долго време, поради што и нема многу 
простор за маневар. Нејзиниот рејтинг 
кој делумно веќе и го достигнува дното, 
не дава шанси за некаква изборна по-
беда на кандидатите за градоначалници 
од редовите на СДСМ. Но, тоа не треба 
да значи дека опозицијата треба да про-
должи да биде мрзелива и неоргани-
зирана, и однапред да ги предаде сите 
битки. Фактот што доколку судиме спо-
ред анкетите кои ги презентираат инс-
ти туциите задолжени за сондирање на 
јавното мислење, опозицијата може да 
се надева на победа само во неколку 
градови, треба сериозно да го замисли 
СДСМ во изборот на личности за градо-
началници. Се чини дека лошиот избор 
на личности може да ги "убие" и оние 
минимум шанси кои ги има за овие ло-
кални избори. Но, по сè изгледа опози-
 цијата е решена да изгуби, или, пак, 
нејзиниот капацитет е толку паднат што 
едноставно шансите за борба се од на-
пред изгубени?

Во таборот на власта ситуацијата е 
сосема поинаква. Владејачката ВМРО-
ДПМНЕ стартува моќно и силно, што се 
должи на веќе подолго време задржа-
ниот висок рејтинг, кој й овозможува 
да понесе убедлива победа во речиси 
сите општини. Оваа далеку поудобна 
позиција на власта наспроти онаа на 
опозицијата, на ВМРО-ДПМНЕ му дава 
за право да направи и условно речено 
лош избор за градоначалник, иако ре-
зултатите од било која одлука ќе се 
манифестираат подоцна. Односно, отка-
ко избраните градоначалници ќе започ-
нат со работа. Сепак мора да се вни ма-
ва! Лошиот избор секогаш остава голе-
ми последици!

Како што напомнавме сè уште не се 
до крај познати имињата на кандида-
тите за градоначалници. Од таму и не 
можеме да судиме за нивниот успех или 
евентуален неуспех. Се разбира дека 
сè зависи од изборната кампања, на-
чинот на кој тие ќе можат да допрат до 
оние кои треба да ги изберат, но нај-
многу од политичката партија која ги 
предлага, бидејќи во Република Маке-

донија, без разлика дали се работи за 
локални, претседателски или, пак, за 
парламентрани избори се гласа исклу-
чи телно за политичка партија, а не за 
личност!

КОЛКУ Е ПОСЛУШЕН 
АЛБАНСКИОТ 

ГЛАСАЧ?
Сегашната предизборна атмосфера 

дефинитивно говори за фактот дека ло-
калните избори се во длабока сенка на 
претседателските избори. Додека прет-
седателските кандидати, и оние на влас-

јави неговата трка за градоначалничката 
фотелја. Од друга страна, пак, Фрчкоски 
и Иванов, ја искористија речиси секоја 
ситуација за своја сопствена промо ција.

Оваа ситуација дефинитивно говори 
за тоа дека главната изборна трка, од-
носно политичка борба ќе се бие меѓу 
кандидатите за претседател на држа-
вата. А, тука ситуацијата е прилично ин-
тересна. Пред сè поради фактот што 
што во неа се вклучија со свои кан ди-
дати сите политички партии на Албан-
ците во Македонија, наспроти нивните 
првични ставови дека нема да одат со 
свои кандидатски решенија. Тие се со-
сема свесни дека неможат да обезбедат 
доволно гласови за да се пласираат во 
вториот изборен круг, но очигледно дека 
имаа потреба да си ги измерат силите 
меѓу себе, и да видат која од нив колку 
тежи на пазарот на гласови. Токму оваа 
бројка што во албански гласови ќе се 
дефинира по завршувањето на првиот 
изборен круг, ќе биде пресудната во 
избирањето на идниот претседател на 
Република Македонија. Онаа албанска 
партија, која ќе го финишира првиот из-
борен круг со најмногу гласови на свое-
то конто, веројатно ќе биде партнерот 
на онаа македонска партија, чиј канди-
дат има најмогу шанси да ја понесе из-
борната победа.

Фактот што идниот претседател на 
Република Македонија не може да биде 
избран без албанските гласови, ја пра-
ви ситуацијата многу посложена, но и 
многу поотворена за манипулации. Па-
зарот што евентуално би бил направен 
меѓу двата круга делумно и ќе го даде 
идниот шеф на државата. Но, што ќе се 
случи доколку не се направи соодветен 
пазар, кој би ја задоволил и маке дон-
ската и албанската страна? Што ако Ал-
банците одлучат да не излезат на гла-
сање во вториот изборен круг? Што ако 
одлучат да не ги послушаат своите пар-
тиски шефови и останат дома на денот 
на изборите? Тогаш дефинитивно нема 
да биде исполнет изборниот цензус од 
40 проценти излезност, што ќе донесе 
неуспешни избори кои, пак, во иднина 
можат да ни донесат соочување со по-
ли тичка криза.

Изборната кампања, офи ци-
јално според изборниот за ко-
ник сè уште не е започната. 
Нејзиниот старт е предвиден 
за втори наредниот месец, од-
носно дваесет дена пред гла-
сањето за првиот изборен круг, 
закажан за дваесет и втори 
март. Но, тоа се само закони, 
бидејќи доколку се погледне 
политичката сцена, може вед-
наш да се забележи дека из бо-
рите се одамна почнати. Един-
ствената непозната, се раз би-
ра до минатата седмица, беше 
бројката на кандидатите за 
претседател на Република Ма-
кедонија, која од единаесет се 
сведе на седум.

та и оние на опозицијата, секојдневно 
се расшетуваат и остваруваат средби 
со разно-разни институции и здруже-
нија, кандидатите за градски татковци 
никаде ги нема. Тука особено мислам 
на кандидатот на опозицијата, Тито Пет-
ковски, кој никаде го нема, но и на кан-
дидатот на власта, Коце Трајановски, кој 
по оние бенингни средби со другите 
гра доначалници на скопските општи-
ни, не излезе со ништо позначајно! Но, 
затоа пак, Лазар  Еленовски веќе ја на-


