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Вовед во локалните избори 2013 година

На 24 март 2013 година ќе се одржат петтите локални избори
во независна Република Македонија. За локалната власт ќе се
натпреваруваат 350 кандидати за градоначалници и 480 советнички
листи.

Вовед во
локалните избори
2013 година

Во текот на последниот мандат на локалната самоуправа, од март 2009
година до март 2013 година, најголемиот број на градоначалнички
места ѝ припаѓаат на владеjачката партија Внатрешно македонско
револуционерна македонска организација – Демократска партија
за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), која освои
56 градоначалнички и 460 советнички места. Втора најуспешна
партија во поглед на градоначалничките места на тие избори
беше Демократската унија за интеграција (ДУИ), која освои 15
градоначалнички (едно во рамките на коалицијата) и 179 советнички
места. СДСМ има свои градоначалници во 7 општини,1 а на изборите во
2009 година освои 282 советнички места. Втората по големина партија
помеѓу албанскиот електорат, Демократска партија на Албанците
(ДПА) има едно градоначалничко место и 52 освоени советнички
места. Покрај овие партии, по еден градоначалник беше избран од
Нова демократија, Демократска партија на Турците во Македонија,
Сојуз на Роми, Радикална партија на Србите во Македонија и двајца
независни градоначалници.2 Исто така, ВМРО-ДПМНЕ од 2006 година
е на власт на национално ниво, откога победи на два последователни
предвремени парламентарни избори, на 1 јуни 2008 година и, на 5
јуни 2011 година.
1

2

8

При крајот на мандатот, на 17 февруари 2013 година, поради непочитување на
одлуката за бојкот на изборите и поднесување на кандидатура под покровителство
на Српската напредна странка, еден од седумте градоначалници, Стевчо
Јакимовски беше исклучен од СДСМ
OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights. The former Yugoslav
Republic of Macedonia Presidential and Municipal Elections 22 March and 5 April 2009.
OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, June 2009
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За овие избори стапува во сила промената на територијалната

предложените амандмани, што според член 79 од Деловникот треба

организација на локалната самоуправа што беше предвидена со

да се одвива откако амандманите ќе бидат прегледани во матичната

Законот за територијална организација на локалната самоуправа од

комисија.7 Поради ова, пратениците на опозицијата започнаа да ја

2004 година, а потоа одложена со неговата измена во август 2008

попречуваат и оневозможуваат работата и на Законодавно-правната

година.3 Во 2012 година општините Вранештица, Зајас, Другово и

комисија и го обвинија мнозинството за прекршување на Деловникот

Осломеј станаа дел од општина Кичево, со што бројот на единиците

на Собранието.8 На 22 декември 2012 година, до претседателот

на локалната самоуправа (ЕЛС) во Македонија се намали од 85 на 81.

на Собранието на Република Македонија доставени се извештаи
од Комисијата за финансирање и буџет и Законодавно-правната

Локалните избори се одржуваат по двомесечна политичка криза во

комисија во однос на Предлог Буџетот на Република Македонија

која влезе Македонија при донесување на Буџетот на Република

за 2013 година. Првиот е потпишан од мнозинство пратеници од

Македонија за 2013 година. Имено, опозициските парламентарни

владејачките партии, при што се дава известување за случувањата на

партии СДСМ, ДПА и Народната демократска преродба (НДП) го

Комисијата, гласањето во Комисијата во однос на амандманите од 1 до

применија методот филибастеринг за да го оневозможат донесувањето

161 и за останатите амaндмани од 161 до 1225 дека било прочитано

на Предлог Буџетот на Република Македонија за 2013 година. Од

писменото произнесување на Владата на РМ.9 Вториот е потпишан

страна на овие три партии беа поднесени вкупно 1225 амандмани до

од претседателката на Комисијата и, известува дека Комисијата ги

Комисијата за финансирање и буџет. Парламентарната опозиција ја

разгледала амандманите од 1 до 137, а за останатите амандмани до

обвини Владата дека со предложениот буџет ќе ја задолжи државата

1225 поради попречувањата од опозициските пратеници и немање

со кредити, кои вклучувајќи ја и наредната година би достигнале долг

услови за работа, биле прочитани писмените произнесувања на

од 600 милиони евра.

Исто така, според опозицијата Буџетот бил

Владата.10 Овие извештаи претседателот на Собранието ги доставува

наменет за „предизборно купување на гласовите на пензионерите, на

до Владата, која на 23 декември го усвои дополнетиот Буџет и го

корисниците на социјална помош“.4 Од друга страна пак, пратениците

достави до Собранието на гласање.11

на ДПА и НДП ја обвинија Владата дека Буџетот е искреиран во корист
на македонската етничка заедница и ја дискриминира албанската
етничка

заедница.5

На 24 декември 2012 година, Буџетот беше ставен на дневен ред за

Соочени со можност буџетот да не се донесе

гласање во Собранието на Република Македонија и пратениците на

навреме,6 Законодавно-правната комисија започна со заседавање по

опозицијата започнаа да ја попречуваат работата на Собранието.

3

4
5

6

Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Република
Македонија. Службен весник на Р Македонија бр.55/04 од 16.08.2004; Закон за
изменување и дополнување на Законот за територијална организација на локалната
самоуправа во Република Македонија. Службен весник на Р. Македонија бр.98/08
од 04.08.2008
Митевска, М. „Реален или предизборен буџет?”, Радио Слободна Европа, 19 ноември
2012.
„ДУИ да го блокира носењето на неалбанскиот буџет”, Капитал, 20 декември 2012; и
И.М. , „Буџет 2013: за ВМРО е развоен, за СДСМ е предизборен, за НДП е етнички!”.
Фактор, 19.11.2012.
Според Закон за буџетите, Службен весник на Република Македонија бр.64,
03.08 2005,буџетот на Република Македонија треба да се донесе до 31 декември
во тековната година. Доколку тоа не се случи, овој рок се продолжувадо 31
март следната година, период во кој врз база на одобрение на Министерството
за финансии, може да се користат средства во износ од една третина од она што
изнесувале расходите во првиот квартал од претходната година.

10

По серијата инциденти, собраниското обезбедување ги отстрани
пратениците на опозицискиот „Сојуз за иднината“ од Собранието. По
ова, Буџетот беше изгласан од страна на парламентарното мнозинство,
а опозицијата од „Сојузот на иднината” започна бојкот на Собранието,
редовни протести и повика на предвремени парламентарни избори.
7

8
9
10
11

Деловник на Собранието на Република Македонија, Службен весник на Република
Македонија 130/2010
„Тензична атмосфера во законодавно-правната комисија”. 24 Вести, 22.12.2012.
Собрание на Република Македонија. Извештај од седница бр.43 на Комисија за
финансирање и буџет одржана на 22.12.2012.
Собрание на Република Македонија. Извештај од седница бр.70 на Законодавноправна комисија одржана на 22.12.2012.
Буџетот е усвоен и доставен до Собранието“, Сител, 23 декември 2012.
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НДП, која има двајца пратеници, по овој настан исто така, кратко време

субјекти кои го пропуштиле законски предвидениот рок.14 Со оваа

го бојкотираше Собранието, така што ДПА беше единствена партија од

измена рокот за поднесување на кандидатски листи беше продолжен

опозиција којашто учествуваше во парламентарната

работа.12

Во текот

до 3 март 2013. На 1 март 2013 година европска делегација на чело

на истиот ден, новинарите задолжени за известување од Собранието

со комесарот за проширување и соседска политика во Европската

на РМ, беа отстранети од галеријата од каде ги следат собраниските

комисија Штефан Филе, пратеникот во Европскиот парламент и

случувања, за што имаше заедничка протестна реакција од страна на

известувач за Република Македонија Ричард Ховит и пратеникот

медиумиските организации во

Македонија.13

во Европскиот парламент од Европската народна партија Јиржи
Бузек во соработка со претседателот на Република Македонија д-р

Македонија е земја кандидат за ЕУ од 17 декември 2005 година, но

Ѓорѓе Иванов го имаа својот последен и успешен обид да постигнат

сé уште нема започнато преговори за членство во Европската унија.

договор помеѓу двете најголеми политички партии во Македонија. Со

Извештаите за напредокот кои ги подготвува Европската комисија,

посредство на овие високи претставници на Европската унија беше

четири години по ред препорачуваат почеток на преговорите, но за тоа

постигнат договор помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ како резултат на кој

нема согласност од Европскиот совет, поради што датум за почеток на

СДСМ се согласи да учестува на локалните избори. Во рамките на

преговорите сé уште не е доделен. Клучен проблем за започнување

овие разговори двете партии се согласиле:

на преговорите е спорот за името кој Република Македонија го има со

“да се поддржат стратешките приоритети на државата:

Република Грција. Во отсуство на почеток на пристапни преговори со
ЕУ се воспостави механизам Пристапен дијалог на високо ниво кој се

преку

фокусира на конкретни реформи во клучните приоритетни области.

парламентарна резолуција) со кој се потврдува поддршката на

Претставниците на Европската унија, како и на други меѓународни

агендата за Евроатланска интеграција, и да се даде заложба

фактори, исто така, се вклучија во обидите и во неколку наврати

за воздржување од дејства што ја поткопуваат оваа цел.

доаѓаа во Македонија и разговараа со политичките лидери во насока

меѓупартиски

локалните избори, 16 февруари 2013 година, опозициската коалиција

Да

предводена од СДСМ не номинира свои кандидати со што се реализира

вклучително:

претходно најавуваниот бојкот на изборите. На 26 февруари 2013

се

поддржат

- подобрување

година, Собранието на Република Македонија, по предлог на Владата,

на

непосредни

клучни

функционирањето

реформски

на

мерки,

Парламентот,

вклучително и иницијативата на Претседателот да свика ад

пристапи кон промена на Изборниот законик по итна постапка со која

хок Анкетна комисија (за да се разгледаат, меѓу другото,

се продолжи периодот за поднесување листи на кандидати за членови

настаните од и пред 24 декември, вклучително и нивната

на совет и листи на кандидати за градоначалници од страна на сите

12

(или

закажаните локални избори

кога до истекот на рокот за поднесување на кандидатури за

13

Разбирање

Сите партии да се вратат во парламентот и да учествуваат на

решавање на актуелната политичка криза. Кризата се продлабочи

Подоцна, во текот на јануари, пратениците на НДП го прекинаа бојкотот и
се приклучија на Парламентот. „НДП се врати во Парламентот”. Дневник,
23.01.2013.
Здружение на новинарите на Македонија. Заедничка изјава на медиумските
организации за инцидентот во Собрание, 27 декември 2012 година.

на

Повторно да се воспостави нормалниот политички живот:

на воспоставување на дијалог помеѓу власта и опозицијата со цел

12

Меморандум

уставност, безбедноста во и надвор од Парламентот, и ревизија
на процедуралните правила на парламентот), чии резултати ќе
14

Собрание на Република Македонија. Предлог-закон за дополнување на Изборниот
законик, по итна постапка (второ читање). 26 февруари 2013
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бидат одразени во Извештајот на Комисијата за постигнатиот

Како резултат на овој договор на 2 март 2013 година опозициските

напредок на есен 2013

пратеници се вратија во Собранието, а Изборниот законик повторно

- изборна реформа, по локалните избори, вклучително и во однос
на регистерот на избирачи (на пример, ревизија на списокот

беше изменет, односно рокот за поднесување на кандидатути беше
продолжен до 8 март 2013 година16 .

по изборите) и останатите препораки на ОБСЕ/ОДИХР

Учесници на изборите

- слобода на изразување, на пример, повторно воспоставување
на дијалогот со новинарите, предводен од Здружението на
новинари, како и други мерки за изградба на доверба.

на кандидатиски листи за градоначалници се јавуваат 15 политички

за изборниот календар:

партии, но ниедна не номинира кандидати за градоначалници во сите

да се даде соодветно време за да се регистрираат списоците

81 единица на локалната самоуправа. Од поактивните парламентарни

на кандидати за локалните избори

партии ВМРО-ДПМНЕ со својата коалиција има номинирано 68

да се состане веднаш по локалните избори за да се дискутира

кандидати за градоначалници од кои 5 се жени, коалицијата предводена

внатрешната политичка ситуација, вклучително и наодите

од СДСМ има номинирано 67 кандидати за градоначалници, од кои 4

на Анкетната комисија за настаните од 24 декември, и да

се жени. ДУИ има номинирано 23 кандидати за градоначалници од кои

се продолжат дискусиите, во добра волја, за сите опции, и

само една е жена, ДПА 27 кандидати за градончалници од кои, ниедна

без предрасуди во дефинирањето на временската рамка за

не е жена, а НДП има номинирано 14 кандидати (еден во коалиција)

следните парламентарни избори, врз база на спроведувањето

за градоначалници, од кои исто така ниедна не е жена. Од вкупно

на препораките на ОБСЕ/ОДИХР, за да можат резултатите да

350 кандидати за градоначалници, само 28 се жени (8%). За разлика

бидат земени предвид во следниот Извештај на Комисијата за

од законската норма, која ги обврзува партиите секој трет кандидат

постигнатиот напредок.

на предложените листи за кандидати за советници да е од помалку
застапениот пол, слична обврска не се наметнува за кандидатите

ЕУ:

за градоначалници. Сите учесници во изборите го имаат исполнето

Да се закаже четвртиот состанок на ХЛАД со Европската

овој услов, земајќи в предвид дека доколку законските обрвски

комисија (март) во кој ќе се вклучени и Владата и Националниот

не се исполнат, изборната администрација ќе ја отфрли листата.

совет за евроинтеграции

Покрај овие партии, со кандидати за градоначалници на изборите

Европската комисија да го претстави својот Извештај, како што

настапуваат и мали политички партии како Демократска партија на

беше побарано од страна на Советот, до средина на април.

Турците на Македонија (ДПТМ), Народно движење на Македонија

Европскиот парламент да закаже гласање за нејзиниот
Извештај во позитивна и конструктивна рамка”
15

15

Заедничка изјава на Комесарот за проширување и добрососедска политика,
Штефан Филе. Известувач на Европскиот парламент за поранешната југословенска
Република Македонија, Ричард Ховит, и поранешниот претседател на Европскиот
парламент, Јержи Бузек, во текот на нивната мисија во Скопје, 1 март, 2013.
Пристапено на 11.03.2013:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2013/03/20130301_en.htm

14

На локалните избори, самостојно или во коалиција, како подносители

(НДМ), Обединети демократски сили на Ромите (ОДСР), Партија
за европска иднина (ПЕИ), Социјалдемократска партија (СДПМ),
Социјалдемократска унија (СДУ), Сојуз на Ромите од Македонија
(СРМ) и Српска напредна странка на Македонија (СНСМ). Исто така,
16

Собрание на Република Македонија. Предлог-закон за дополнување на Изборниот
законик, по итна постапка. 2 март 2013. Пристапено на 06.03.2013: < http://www.
sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=a8c87be7-1d6f-4c88-bcd9-6906b2bb4b32>
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поднесени се 27 листи на кандидати за градоначалници поддржани

Избирачкиот список долго беше цел на критики и забелешки од страна

од група избирачи. Исто така, поднесени се 84 листи на кандидати за

на ОБСЕ/ОДИХР,

советници од групи на избирачи.

квалитетот

и

политичките партии и јавноста. Се критикуваше

веродостојноста

на

Избирачкиот

список,

кој

на

предвремените парламентарни избори во 2011 година броеше 1 821
122 гласачи и се бараше негова ревизија. Во март 2012 година во

Подготовки за локалните избори 2013

рамките на Државната изборна комисија беше конституирана Работна
група за проверка на Избирачкиот список, која имаше за цел да го

Уште пред почетокот на изборната кампања, неколку партии започнаа

ажурира истиот во однос на починатите лица, лицата – државјани на

да промовираат дел од своите кандидати за градоначалници и советници.

РМ кои живееат во странство и лицата кои поседуваат важечки лични

СДСМ и коалицијата ги промовираше кандидатите за градоначалници

документи. Покрај членови на ДИК, Работната група ја сочинуваат

2012.17

Пред

претставници на државните институции, најголемите политички

одлуката за бојкот на локалните избори оваа коалиција промовираше

партии и, меѓународните и домашните организации. Работната група

21 кандидат, по што сè до постигнувањето на политичкиот договор,

утврди дека Избирачкиот список на граѓани коишто поседуваат

не беа промовирани нови кандидати. Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ

важечки лични документи, заклучно со 24 февруари 2013 година,

започна да ги промовира своите кандидати за градоначалници во

го сочинуваат 1 743 403 граѓани, односно 77 719 граѓани помалку

декември 2012 година, некои од кандидатите на ДУИ беа промовирани

отколку во 2011 година.18 Преку националната државна телевизија,

во јавностa во јануари 2013 година, додека некои кандидати на ДПА

ДИК спроведе кампања со која ги информираше граѓаните кои немаат

за градоначалници беа утврдени уште во јули 2012 година. И покрај

извадено важечки лични документи дека без истите нема да можат да

тоа што изборната кампања официјално започнува на 4 март 2013

гласаат.

на скопските општини и градот Скопје на 26 октомври

година, партиите кои досега имаат промовирано кандидати, имаат
започнато и со промотивни активности. Сите партии применуваат

Исто така, со цел да се вметнат препораките на ОБСЕ во Изборниот

постепено објавување на имињата на кандидатите.

законик, во април 2012 година под координација на Министерството
за правда беше формирана Работна група за измена на Изборното

Во периодот од 26 јануари до 9 февруари Избирачкиот список беше

законодавство, поточно Изборниот законик и Законот за финансирање

ставен на јавен увид при што секој граѓанин можеше да ја провери

на

состојбата на своите податоци. Избирачкиот список ги содржи сите

претставници

полнолетни граѓани (над 18 години) со живеалиште на територијата

за

на Република Македонија кои поседуваат биометриски лични исправи.

Секретаријатот за европски прашања, Државната изборна комисија,

Исто така, во Избирачкиот список се запишани државјаните на РМ кои

Државната комисија за спречување на корупција, Државниот завод

се на престој, или привремена работа во странство, но поседуваат

за ревизија, Советот за радиодифузија, Делегација на Европската

важечка патна исправа.

Унија, Амбасадата на САД, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Граѓанската

политичките
внатрешни

партии.

на

Работната

Министерството

работи,

група,
за

Министерството

која

правда,
за

ја

сочинуваат

Министерството

надворешни

работи,

асоцијација „МОСТ“, парламентарните групи, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ,
17

„СДСМ ги претстави кандидатите за градоначалници во главниот град”. Телма, 26
октомври 2012

16

18

Државна изборна комисија. Информација во врска со заклучување на Избирачкиот
список. Пристапено на 25 февруари 2013.
<http://www.sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=92>
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A. ПРИОРИТЕТНИ ПРЕПОРАКИ 22

ДУИ, НДП и ПЕИ/Санџачка лига, и еден домашен експерт Гордана
Силјановска-Давкова, подготви измени на овие два закона коишто
беа усвоени во ноември 2012 година. Измените опфатија дел, но не

1. Органите на власта треба да ја разгледаат можноста за развивање

година.19

на механизми за заштита кои ќе осигурат доволно одвојување на

Пред сè, измените воведоа одредби во насока на ограничување на

државата од партијата, како што одредува став 5.4 од Копенхашкиот

актуелните функционери од можностите што им се на располагање

документ на ОБСЕ од 1990 г. Постојните законодавни механизми на

и сите 28 препораки на Извештајот на ОБСЕ/ОДИХР од 2011

кога се на извршни

функции,20

прецизирање на некои одредби кои

заштита, како што е Членот 9 од Изборниот законик, треба да се

беа двосмислени, механизми со кои се зголемува санкционирањето и

толкуваат на начин со кој ќе се спречи инхерентниот конфликт на

контролата на финансирањето на изборната кампања, јасни рокови

интерес кој се јавува меѓу извршните позиции на власта, за што е

во однос на приговорите и жалбите, регулирање на гласачкото право

потребна независност, и позициите да се биде кандидат, кои се

на лицата со посебни потреби и оние кои издржуваат мерка куќен

стремат кон остварување политичка полза. Ваквите одредби исто така

притвор и, усогласување со Законот за територијална организација

можат да бидат надополнети и да вклучуваат извршни механизми.

на локалната самоуправа во Република Македонија. Освен тоа,

●● Делумно

Законот за финансирање на политичките партии беше изменет,

исполнето.

Членот

8

од

Изборниот

законик

е

дополнет и прецизира дека вршители на политичка функција

така што воведе задолжителна обврска за политичките партии да го

(член на Влада, заменик-министер, пратеник, член на совет,

објавуваат регистарот на донации на својата веб локација до 30 април

градоначалник)

секоја година, воведе суспензија на средствата кои на партијата и

од

денот

кога

ќе

бидат

утврдени

како

кандидати за избори својата функција ја извршуваат технички

се доделуваат од Буџетот на РМ, доколку во редовен рок не достави

и преземаат само неопходни активности. Понатаму се дефинира

Извештај до Државниот завод за ревизија (ДЗР), зголемена улога на ДЗР

што се неопходни активности кои не можат да се вршат, но не

во овој систем на контрола, како и губење на редовното финансирање

се дефинира терминот технички. Исто така, не се предвидуваат

во рок од три месеци доколку партијата не го објави Извештајот.

санкции за прекршителите. Членот 5.4 од Копенхашкиот
документ на ОБСЕ од 1990 година дефинира „јасно одвојување

Овие измени беа донесени без присуство на опозицијата, која го

на државата од политичките партии; особено, политичките

бојкотираше гласањето, поради незадоволството што нејзините

партии нема да бидат споени со државата“ за што ќе бидат

предлози не беа инкорпорирани.21

неопходни дополнителни мерки.

Во продолжение се претставени сите 28 препораки кои ОБСЕ/
ОДИХР ги дава по изборите во 2011 година со објаснување дали се

2. Треба да се разгледа можноста за справување со сите недостатоци

имплементирани во Изборниот законик.

и сета двосмисленост на Изборниот законик кои беа идентификувани
во текот на изборниот процес, вклучувајќи ги оние кои посебно
се споменати во овие препораки. За таа цел, треба да се спроведе

19

20
21

OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, The former Yugoslav
Republic of Macedonia Early Parliamentary Elections 5 June 2011. OSCE/OIDHR Election
Observation Mission Final Report. Warsaw, October 2011
Подетално објаснето во делот за Ограничувања за актуелните функционери
Фиданоски, З. „Изборниот законик донесен без опозицијата”. ТВ Алфа, 9 ноември
2012.

18

сеопфатен процес на консултации, доволно време однапред, пред
одржување на следните изборите.
22

OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, The former Yugoslav
Republic of Macedonia Early Parliamentary Elections 5 June 2011. OSCE/OIDHR Election
Observation Mission Final Report. Warsaw, October 2011,20-23.
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●● Започнато, но не завршено.

Канал 5 која беше во сопственост на синот на пратеникот
Борислав

Стојменов

беше

продадена.24

Дополнителни

истражувања и мониторинг се неопходни, за да се утврди дали

3. Пред подолго време веќе требаше да се изврши целосна ревизија

„лица кои се вклучени во политиката“ вршат контрола врз

и исправка на избирачкиот список. Ова треба да се стори по

приватните радиодифузери.

спроведување на пописот во октомври 2011 г. Ревизијата и исправката
треба да се фокусираат на ставките во списокот кои се однесуваат на
починатите лица и граѓаните кои престојуваат во странство.
●● Исполнето.

4. Обвинувањата за заплашување на избирачите треба, во најкус
можен рок, целосно и ефективно, да бидат истражени од органите
на власта, а оние кои ќе бидат најдени дека се одговорни за тоа,
да бидат обвинети. Граѓаните треба да бидат охрабрени да ги

6. Треба да се воведат пократки рокови за донесување на судските
одлуки

по

приговорите

поднесени

од

страна

на

Советот

за

радиодифузија, против радиодифузерите, во текот на изборната
кампања и предизборниот период. Со ова ќе се осигури можноста
Советот за радиодифузија навремено да ги спроведува прописите и ќе
им даде можност на радиодифузерите брзо и ефикасно да обезбедат
правен лек во случаи кога им се повредени правата.
●● Исполнето.

пријавуваат такви обвинувања со поднесување докази кои можат да
бидат верификувани.

Б. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРАКИ

●● Не е исполнето.

5. Треба да се преземат чекори за разрешување на конфликтите
на интерес во врска со контролата врз приватните радиодифузери
од страна на лица кои се вклучени во политиката. Ваквата пракса
е спротивна на законот и го поткопува избалансираното политичко
известување во текот на изборната кампања.
●● Во 2012 година Советот за радиодифузија пристапи кон
имплементација на членот 11 од Законот за радиодифузна

Законска рамка
7. Органите на власта треба да го ревидираат постојниот систем на
распределба на мандатите во изборните единици надвор од земјата,
за да обезбедат сигурност дека потребните гласови од дијаспората
за избор на пратеници во Собранието, нема значително да го
потценуваат еднаквото избирачко право, што е гарантирано со Устав
и со Изборниот законик.

дејност, според кој, носители на јавни функции и членови на
нивните семејства да имаат удел во сопственоста или основање
на радиодифизен субјект. Приватните радиодифузери имаа рок
до 30 септември 2012 година да ја усогласат сопственичката
структура. Како резултат на оваа мерка пратеникот Љубисав

●● Не е исполнето.
8. Треба да се осигури избирачкото право на членовите на Избирачките
одбори во странство и оние граѓани кои се евидентирани дека
престојуваат во странство помалку од три месеци.
●● Не е исполнето.

Иванов-Ѕинго, чиј син беше сопственик на телевизија Сител
поднесе оставка од пратеничката функција,23 а телевизијата
23

20

Kазиовска, С. “По ‘Сител’, и ‘Kанал 5’ бара чаре”. Дневник, 25 септември 2012

24

“Канал 5 продадена на Вања Гавриловски - близок човек на Стојменов?”, Буквар,
портал, 28 септември 2012
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9. Изборниот законик треба јасно да одредува дека избирачките

за изменување на оние прописи за кои повеќето партии сметаат дека

права на осудените лица на казна затвор во траење од повеќе од

се премногу рестриктивни, како оние за ограничување на периодот на

шест месеци, повторно им се доделуваат откако ќе ја издржат таквата

изборната кампања, оние кои ги одредуваат активностите на изборната

казна.

кампања и оние кои го одредуваат истакнувањето на плакати.
●● Не е исполнето.

●● Не е исполнето.

Изборна администрација
10. Голема придобивка за успешно спроведување на идните избори
може да се постигне преку донесување навремени и сеопфатни прописи
кои ќе даваат насоки за изборниот процес и ќе ги компензираат
недостатоците или недоследностите на Изборниот законик.
●● Делумно исполнето. Државната изборна комисија има донесено

14. Кампањите за едукација на избирачите, без разлика дали ги
спроведуваат органите на власта, граѓанските организации или
политичките партии, треба да се фокусираат на тајноста на гласањето,
што претставува главна алатка за борба против заплашувањето или
користењето притисок за да се влијае врз слободата на изборот на
гласачот. Избирачите треба да се охрабруваат да тие да настојуваат
да им се почитува тајноста на гласот.

неколку упатства со кои се даваат насоки во врска со изборниот

●● Препораката се однесува за време на изборната кампања.

процес, но сè уште остануваат нејаснотии од Изборниот законик.
11. За да се подобри транспарентноста, записниците од седниците на
ДИК може да бидат достапни до јавноста.
●● Исполнето. Воведено е како законска обврска и се применува
од страна на ДИК. (член 43-б)

Финансирање на изборната кампања
15. Одредбите за финансиското известување за изборната кампања
треба да се прошират за да одредуваат поделотворни механизми за
ревизија.
●● Не е исполнето.

Запишување на избирачите
12. Информациите кои ги опишуваат постапките за запишување во
избирачкиот список на граѓаните кои престојуваат во странство, треба
да се објавуваат во земјите во странство, доволно време однапред,
пред одржување на следните избори.

Исто така треба да се разгледа можноста за усвојување подетален
образец за финансиското известување со што ќе им биде наложено
на организаторите на изборни кампањи да ги објавуваат трошоците
според посебни ставки.

●● Не е исполнето.

●● Не е исполнето. Нов подетален образец за финансиски извештаи
за приходите и расходите за изборната кампања, по оној кој е

Изборна кампања
13. Прописите за изборната кампања треба целосно да се почитуваат
и извршуваат. Органите на власта можат да ја разгледаат можноста

22

усвоен во 2011 година, не е донесен.25
25

Министерство за финансии 25 мај 2011. Образец „Финансиски извештај за приходите
и расходите на жиро-сметката за изборната кампања“. Пристапено на 25.02.20113
http://www.finance.gov.mk/node/1961
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16. Треба да се воведат рокови за ревизија на финансиските извештаи

21. Независноста на јавниот радиодифузер може да се зацврсти ако

пред денот на изборите.

се осигури негово соодветно финансирање.

●● Не е исполнето.

●● Не е исполнето.

Надлежните институции треба да ги засилат своите ресурси за да
овозможат прецизна и навремена ревизија на финансиските извештаи.
●● Не е исполнето.

Учество на жените
22. Органите на власта треба да посветат поголемо внимание на
праксата на семејно гласање, која е особено присутна кај помалите

17. Разликите во видот на максималните износи на донациите за

етнички заедници. Органите на власта треба да ги истражат начините

изборната кампања за поединци и правни лица, треба да се измени.

за елиминирање на оваа пракса и да настојуваат на доследно

Постојните одредби се дискриминаторски и неправедно им даваат

спроведување на Член 112 од Изборниот законик.

предност на покрупните субјекти.

●● Неопходно е да се мониторира на денот на изборите.

●● Не е исполнето.

Набљудување на изборите
Медиуми
18. При назначување на членови на Советот за радиодифузија, треба
да се даде приоритет на професионализмот и непристрасноста на
кандидатите за членови, наместо политичката поврзаност на таквите
членови. Ова е особено значајно откако со измените на Законот за
радиодифузна дејност донесени на 18 јули, бројот на членовите на

23. Изборниот законик или изборните прописи треба јасно да
одредуваат дека домашните и меѓународните набљудувачи имаат право
да добијат копии од сите записници од резултатите од Избирачките
одбори и Општинските изборни комисии, наместо само копии од делот
кој се однесува на сумираните резултати.
●● Исполнето. Внесена е измената во член 118, 126 и 131.

ова тело се зголеми од 9 на 15.
●● Треба дополнително да се мониторира работата на Советот за
радиодифузија.

24. ДИК и Општинските изборни комисии треба да ја осигурат
примената на условот за јавно истакнување на копиите од записниците
од резултатите, во Избирачките одбори, веднаш по завршување на

19. Со цел да ја задржи својата значителна независност, на Советот за
радиодифузија му треба наменска и соодветна финансиска поддршка.

пребројувањето на гласовите.
●● Треба да се мониторира на денот на изборите.

●● Не е исполнето
20. Можат да се вклучат детални правила за преставувањата на изборната
кампања во медиумите во Законот за радиодифузна дејност и Изборниот
законик, наместо истите да се донесуваат за секои избори посебно.
●● Не е исполнето.

24

Приговори и жалби
25. Постапките за приговори и жалби треба да се поедностават и да се
објават насекаде. ДИК треба да усвои детални постапки за начинот на
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поднесување и одлучување по приговорите за да осигури доследно и

Историјат на локалните избори во Македонија

делотворно применување на Изборниот законик.
●● Не е исполнето.

26. Треба да се разгледа можноста за бришење на ограничувањето
од Член 73 од Изборниот законик што им ги ограничува правата на
изборните кандидати да можат да приговараат единствено на дејства
преземени од страна на изборни кандидати.
●● Не е исполнето.

Првите локални избори во независна Република Македонија се одржаа
во 1996 година, при што просечниот одѕив на гласачите за избор на
советници за општините беше 60.17%, а за градот Скопје 53.20%.
Просечниот одѕив на гласачите за избор на градоначалник 60.28%, а
за градот Скопје 53.20%.

При овие избори се случија поништувања

на гласањето во одредени општини, така што овие податоци не ги
вклучуваат резултатите од избор на градоначалници или членови на
совет во вкупно 9 општини. Овие локални избори се одржаа според
територијалната организација од 1996, според која беа формирани

27. Член 31(2)(35) од Изборниот законик, кој ја овластува ДИК да
врши увид во изборниот материјал по доставен приговор, но ако има
најмалку два такви приговори за соодветното избирачко место, треба
да се избрише бидејќи го поткопува правото на делотворен правен
лек. Не треба да постои услов за бројот на поднесени приговори пред
истите да бидат разгледани.
●● Не е исполнето.

123 општини и градот Скопје како посебна единица.26 Притоа, СДСМ
освои најголем број градоначалнички места 51, ВМРО-ДПМНЕ и МААКконзервативна 27, а Социјалистичката партија 19.27 На овие избори
право на глас имале 1 495 288 избирачи.
На локалните избори во 2000 година беа забележани значителен
број на прекршувања на изборниот процес и на меѓународните
стандарди за слободни и демократски избори.

На изборите беа

забележани голем број на инциденти, насилство и заплашувања
28. Член 105 од Изборниот законик треба да биде појаснет со цел

на гласачите. Во неколку општини: Гостивар, Тетово, Лабуништа,

јасно да одредува дали постои или не постои услов, при поднесување

Џепчиште и Маврови анови, изборите биле проследени со вооружени

приговор до ДИК на денот на изборите, таквиот приговор прво да биде

инциденти. На некои избирачки места во други општини гласачките

забележан во записникот на соодветниот ИО или соодветната ОИК.

кутии биле насилно отворени и уништени. Насилството се повтори на

●● Не е исполнето.

Имајќи предвид дека измените на изборното законодавставо не ги
опфатија сите проблематични сфери, Работната група при Министерството
за правда ќе продожи со работа по останатите препораки.

различни места и во вториот круг на гласање. Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР
регистрирала групно гласање во 25% од местата кои ги набљудувала,
на 8% забележала отворено гласање и во 5% гласање во име на друг.
По овие избори, ДИК немала објавено целосни и сеопфатни резултати
за изборите. Во првиот круг, коалицијата „За Македонија Заедно“,
предводена од СДСМ, освојува 38% од гласовите за градоначалници,
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и Демократска алтернатива (ДА) 27%,
26

27

26

Закон за територијалната поделба на Република Македонија и определување на
подрачјата на единиците на локалната самоуправа. Службен Весник на РМ, 49/1996
од 14.09.1996
МОСТ Граѓанска асоцијација. Финален извештај, Домашно набљудување на
Претседателски и локални избори 2009. Скопје, 2009
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ДПА 13%, а ПДП 6%.28 Финалните резултати покажаа победа за

Локалните избори во 2009 година, кои се одржаа во ист ден со

коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и Демократска алтернатива, „ За промени“

претседателските избори, се првите локални избори кои се одржуваат

во 48% од општините, односно тие освојуваат 59 градоначалнички

во генерална согласност со меѓународните и стандардите на ОБСЕ за

места , а коалицијата предводена од СДСМ „За Македонија заедно“

демократски избори. Но, и за овие избори Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР

освојува 32 градоначалнички места.29 На овие избори право на глас

има големи забелешки за заплашување на гласачите. Набљудувачкиот

имале 1 634 859 избирачи.

извештај укажува на заплашувања и притисоци кон гласачите, особено

Локалните избори во 2005 година повторно не ги исполнија
клучните меѓународни стандарди за универзалност, еднаквост и
тајност на правото на глас. За разлика од претходните, овие избори не
ги одбележа насилство, но бea забележани голем број неправилности
во западниот, северозападниот дел на земјата и во Скопје. Воедно,
изборите од 2005 година се првите кои се спроведени според
територијалната организација од 2004 година која воспостави 84
општини на територијата на Македонија и го задржа статусот на Градот
Скопје како посебна единица на локалната самоуправа.30 Од страна
на Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР биле забележани 30 случаи на полнење
на гласачки кутии и над 50 случаи на гласање во име на друг. Во 9
општини, меѓу кои и Градот Скопје, како резултат на жалби кои се
однесуваат на неправилности во првиот круг на гласање, истиот морал
да биде повторен. Во овие места, исто така, требало да се спроведе втор
круг на гласање, што резултира со задоцнет втор круг, кој се одржува
на 10 април 2005 година. Одѕивот на гласачите на првиот круг бил
56.36%, на вториот круг на 27 март бил 53.66%, а на 10 април бил
35.6%. На овие избори победи коалицијата предводена од СДСМ која
доби 36 градоначалнички места. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата освои
21 градоначалнички места, ДУИ 15, ВМРО-НП 3, ДПА 2 и Сојузот на
Ромите 1. Градоначалници станаа 7 независни кандидати, меѓу кои и
кандидатот за Скопје Трифун Костовски, кој беше поддржан од ВМРОДПМНЕ.31 На овие избори право на глас имале 1 711 293 избирачи.
28

29
30
31

OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights. Former Yugoslav
Republic of Macedonia Municipal Elections 10 September 2000. OSCE/OIDHR Election
Observation Mission Final Report. Warsaw, 2000
МОСТ Граѓанска асоцијација. Финален извештај, Домашно набљудување на
Претседателски и локални избори 2009. Скопје, 2009
Закон за територијална организација на локалната самоуправа. Службен Весник на
РМ 55/2004 од 16.08.2004
МОСТ Граѓанска асоцијација. Финален извештај, Домашно набљудување на
Претседателски и локални избори 2009. Скопје, 2009
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врз вработените во јавната администрација и корисници на социјална
помош, кои биле под закана да гласаат за владејачката партија.32 И
во 2009 година забележано е семејно гласање, гласање во име на друг
(во 3% од случаите), едно исто лице да „помага“ на повеќе гласачи
(4%), обид да се влијае на гласачите (4%), заплашување на гласачите
и членови на избирачките одбори (ИО) (1%), идентични потписи во
изводите од Избирачкиот список (2%) и повеќекратно гласање (1%).33
ВМРО-ДПМНЕ беше победник во 56 општини, ДУИ во 15, СДСМ во 7,
а ДПА, НД, ДПТМ, СР, ПДСМ освоија по еден градоначалник. Двајца
независни кандидати, исто така, освоија градоначалнички места. На
овие избори право на глас имале 1 792 082 избирачи.
Во овој контекст, приоритетните препораки од 2009 година, кои се
повторуваат во извештајот за предвремените парламентарни избори
во 2011 година, бараат од власта да преземе мерки и да се справи со
притисоците и заплашувањата на гласачите. Покрај ова, извештајот
на ОДИХР/ОБСЕ даде уште пет други приоритетни препораки: да
се одвои државата од партијата; да се поправат сите недостатоци
и двосмислености во Изборниот законик; ревизија и поправка на
Избирачкиот список; да се преземат мерки со кои би се разрешиле
конфликтите на интереси помеѓу лица кои се вклучени во политиката,
а вршат контрола врз приватните радиодифузери и, воведување на
рокови во кои Судот би ги донел одлуките во однос на приговорите на
Советот за радиодифузија. И во двата извештаи ОБСЕ/ОДИХР повикува
на ревизија на Избирачкиот список, што е една од препораките кои
беа исполнети. Европската Унија смета дека Република Македонија
32

33

OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, The former Yugoslav
Republic of Macedonia Presidential and Municipal Elections 22 March and 5 April 2009.
OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, June 2009
Ibid.
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има постигнато напредок во спроведувањето избори и ги повторува
заклучоците и препораките на ОБСЕ/ОДИХР. Тогашниот амбасадор на
САД, Филип Рикер ги оцени изборите како добро спроведени.34
Табела 1: Одзив на локалните избори од 1996 до 2009 година,35 за
прв и втор круг36
Година

1996

2000

2005

2009

Одѕив

60%(51%)

59%
(53%)

56%(53%)

57% (43%)

34

Popovski, R. Interview with Philip T. Reeker, U.S. Ambassador to the Republic of Macedonia. X/0 talks show, Kanal 5 TV. 8 јуни 2011.

35

OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, Former Yugoslav
Republic of Macedonia Municipal Elections 10 September 2000. OSCE/OIDHR Election
Observation Mission Final Report. Warsaw, 2000; OSCE/OIDHR Office for Democratic
Institutions and Human Rights, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Municipal
Elections 13 and 27 March, and 10 April 2005. OSCE/OIDHR Election Observation Mission
Final Report. Warsaw, June 8, 2005; OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and
Human Rights, The former Yugoslav Republic of Macedonia Presidential and Municipal
Elections 22 March and 5 April 2009. OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final
Report. Warsaw, June 2009
Првиот процент се однесува на одѕивот во прв круг, а вториот на одѕивот во втор
круг. Процентите се заокружени.

36
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Македонскиот изборен систем
за локални избори37

Изборен модел

Македонскиот изборен
систем за локални
избори

Во

Република

Македонија,

изборите

за

градоначалници

во

единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) се вршат по мнозинскиот
изборен модел, а изборите за членови на советите во единиците
на локалната самоуправа по пропорционален модел. Изборите за
градоначалници и членови на советите се одржуваат секоја четврта
година, истовремено во сите општини, во втората половина на
месец март. Претседателот на Собранието ги распишува изборите со
соодветен акт кој се објавува во Службениот весник на Република
на Македонија, при што од денот на распишување на изборите, до
одржување на изборите, не може да поминат повеќе од 90, а помалку
од 70 дена.
Изборот на градоначалник во единиците на локалната самоуправа
се врши по мнозинскиот изборен модел. За градоначалник е
избран кандидадот кој освоил мнозинство гласови во првиот круг
на гласање, доколку на изборите излегле барем една третина
избирачи запишани во Избирачкиот список на соодветната единица
на локална самоуправа. Доколку ниту еден од кандидатите не го
исполнил потребниот услов, изборите се повторуваат во втор круг
за оние двајца кандидати кои освоиле најголем број гласови. Ако
на изборите учествува само еден кандидат, а притоа тој не го освои
потребното мнозинство, изборната постапка се повторува. Вториот
37
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Според Изборниот законик (пречистен текст). Службен весник на Република
Македонија бр. 54 од 14.04.2011 и Закон за изменување и дополнување на Изборниот
законик. Службен Весник на Република Македонија, бр. 142 од 13.11.2012
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круг на гласање се спроведува 14 дена по завршувањето на првиот.

рок од три дена по известувањето на Претседателот на Собранието

Во вториот круг е избран оној кандидат кој добил поголем број на

да ги поднесат своите предлози.

гласови.
ДИК е одговорна за водење на Избрачкиот список во кој
При изборот на советници во ЕЛС се употребува пропорционалниот

се запишуваат сите граѓани со наполнети 18 години кои имаат

модел, при што распределбата на мандатите се врши по Д’Хондт-овата

живеалиште на територијата на Република Македонија, вклучувајќи

формула. Според формулата, вкупниот број на гласови добиени за

ги и оние кои се на привремен престој во странство, а кои имаат

предложените кандидатски листи се дели со низот на делители 1,2,3...

важечка лична карта или патна исправа. Во Избирачкиот список не

сè до бројот на членовите на советот кои се избираат во конкретната

се запишуваат оние граѓани кои имаат изгубено деловна способност

ЕЛС. Вака добиените количници се редат по големина, при што предвид

со правосилна судска пресуда.

се земаат оние најголеми количници колку што се избираат членови во
советот. Една листа на кандидати добива онолку членови во советот

Општинските изборни комисии, составени од претседател и

колку што има најголеми количници од оние кои се земени предвид.

четири члена (како и нивните заменици), се избираат по случаен
избор од редот на вработените во државната и општинската

Органи за спроведување на избори
Органи кои ги спроведуваат изборите се: Државната изборна комисија
(ДИК), општинските изборни комисии (ОИК) и Изборната комисија
на градот Скопје, избирачките одбори, како и избирачките одбори
во дипломатско конзуларните претставништва. ДИК е главното тело
одговорно за спроведување на изборите. Општинските изборни
комисии и Изборната комисија на градот Скопје се одговорни за
определени единици на локалната самоуправа, а избирачките
одбори се одговорни за спроведување на изборите во избирачките
места. Составот на ДИК (претседател, потпретседател и пет члена)
се избира од страна на Собранието, 60 дена по конститутивната
седница на Собранието за мандатен период од четири години.
Изборниот законик предвидува изборот на членовите на ДИК да
се врши по предлог на политичките партии, при што опозиционите
партии го предлагаат претседателот и два члена, а партиите на власт
го предлагаат потпретседателот и три члена. Доколку политичките
партии не поднесат свој предлог до Собранието за претседател,
потпретседател и членови на ДИК, предлог поднесува Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието. Партиите имаат

34

администрација кои имаат завршено високо образование. Нивниот
мандат е 5 години, а изборот го врши ДИК. Составот на избирачките
одбори претставува комбинација од вработените во државната,
јавната и општинската администрација (претседателот, неговиот
заменик, двајца членови и нивните заменици) како и претставници
на политичките партии. По еден член и неговиот заменик доаѓа
како предлог на партиите кои се во опозиција, а освоиле најмногу
гласови на последните парламентари избори. Исто така, по еден член
и неговиот заменик доаѓа како предлог на партиите кои ја освоиле
власта на последните парламентарни избори. Мандатот на членовите
на избирачките одбори е 4 години. Случајниот избор на членовите
на избирачките одбори (од редот на администрацијата) го вршат
ОИК и Изборната комисија на градот Скопје за подрачјето за коe се
надлежни, по претходен акт на ДИК.
Во оние општини каде живеат најмалку 20% граѓани, припадници
на немнозинските заедници, се применува принципот за соодветна и
правична застапеност во составот на ОИК и на Избирачките одбори.
Законот предвидува и застапеност од најмалку 30% на секој пол во
составот на изборните органи.
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Членови на ОИК и на избирачките одбори не можат да бидат

тајни соработници и информатори при прибирање на известувања и

избрани или наименувани функционери од Владата, Собранието

податоци со кои се кршени основните слободи и права на граѓаните од

и лица вработени во државната администрација на Народниот

политички или идеолошки причини. Секој кандидат за градоначалник

правобранител, министерствата за правда, одбрана, внатрешни

или советник го исполнува дополнителниот услов кога Комисијата

работи, Секретаријатот за законодавство, Државниот завод за

за верификација на фактите ќе ја верификува неговата/нејзината

статистика, Центарот за управување со кризи, стручните служби

писмена изјава за несоработка со органите за државната безбедност.

на Управниот суд, ДИК и Државната комисија за спречување на

Кандидатите поднесуваат писмена изјава за несоработка во исто

корупцијата (ДКСК).

време со поднесување на својата лична согласност за кандидатурата,
а во случај на неподнесување, изборните органи постапуваат кон

Изборните органи работат и одлучуваат доколку на седниците

тој акт како кон неправилност во изборната постапка. Комисијата

присуствуваат мнозинство од членовите. Во случај на отсуство на

покренува постапка за верификација на изјавата на кандидатот

член на ОИК, Изборната комисија на Градот Скопје и Избирачкиот

веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од приемот на изјавата. 38

одбор, во работата учествуваат замениците на тие членови, исто
така избрани од ДИК. Одлуките во сите изборни органи се носат со

Само лицата кои го исполнуваат дополнителниот услов имаат право

мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

да бидат кандидати за градоначалници или советници.

Право да се биде избран

Ограничувања за актуелни функционери –
кандидати за градоначалници или советници

Кандидат за градоначалник или член на совет може да биде
лице кое навршило 18 години и има деловна способност. Лице кое е
осудено со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над 6
месеци, чие издржување не е започнато, или се наоѓа на издржување
на казна за сторено кривично дело, не може да биде кандидат за
овие позиции. Покрај овие услови, кандидатот за градоначалник или
член на совет мора да има постојано живеалиште во ЕЛС за која се
кандидира.
Со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна
функција (познат како Закон за лустрација) во 2008 година воведен
е дополнителен услов кон правото на избор. Беше стипулирано дека
градоначалниците на општините и Градот Скопје, како и членовите
на советите не можат да извршуваат таква функција, доколку се
утврди дека се евидентирани во досиејата на државните органи како
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Со најновите измени на Изборниот законик од ноември 2012 година,
членовите

на

Владата

и

замениците-министри,

доколку

бидат

кандидирани за градоначалници или членови на советите (истото се
однесува доколку се кандидати за претседател на Републиката или
пратеник), се ограничени во спроведувањето на нивните активности во
рамки на функциите кои ги имаат. Вршителот на ваква функција кој е
кандидат не може да располага со буџетските средства на Републиката,
јавните фондови на општините и градот Скопје, средствата на јавните
претпријатија, установите и останатите правни лица кои располагаат
со државен капитал, како и другите објекти кои вршат општествени
дејности (градинки, училишта, спортски игралишта и сл.). Овие лица
не можат да вршат вонредно исплаќање на плати, пензии, социјална
38

Закон за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција. Службен
весник на Република Македонија, бр. 14 од 29.01. 2008. Види ги членовите 2, 5, 9
и 12.
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помош, други исплати од буџетски средства, или јавни фондови.

Во рамки на листата на кандидати за советници, на секое трето место

Воедно, овие лица не можат да склучуваат договори за оттуѓување на

мора да се номинира кандидат кој е припадник на оној пол кој е

државен капитал, ниту да потпишуваат колективни договори. Овие

помалку застапен на листата.

ограничувања се активираат од денот на донесувањето на одлуката
за распишување на избори, сè до денот на завршување на изборите

Листата на кандидати за членови на совет и кандидат за градоначалник

за градоначалници и советници, односно до конституирањето на

се поднесува на пропишан образец до ОИК, најдоцна 35 дена пред

советите на општините и градот

Скопје.39

денот на одржување на изборите. ОИК ги огласува овие листи
најдоцна 25 дена пред денот на одржување на изборите.

Број на членови во советите
Изборна кампања
Бројот на членовите на советот во секоја од единиците на локалната
самоуправа се утврдува според бројот на населението кое живее во

Изборната

кампања започнува 20 дена пред одржувањето на

нивните рамки. Општините кои имаат до 5000 жители формираат

изборите и може да трае до 24 часа пред почетокот на изборите.

совети составени од 9 членови, оние меѓу 5001 и 10000 – 11 членови,

Изборната кампања не смее да се спроведува на денот на одржување

оние меѓу 10001 и 20000 – 15 членови, оние меѓу 20001 и 40000 – 19

на изборите.

членови, меѓу 40001 и 60000 – 23 членови, од 60001 и 80000 – 27
членови, меѓу 80001 и 100000 – 31 член и над 100000 – 33 членови.40

Изборната кампања може да се финансира од членарината на

Советот на Град Скопје го сочинуваат 45 членови.

политичките партии, како и од донации кои не смеат да надминуваат
повеќе од 5000 евра за физички лица и 5% од вкупниот приход во

Право и процедура за поднесување кандидатури
за градоначалници и листи за советници
Право на поднесување кандидатски листи за советници и
кандидат за градоначалник имаат регистрираните политичките
партии, самостојно или во коалиции, како и групите избирачи. Во
зависност од големината на ЕЛС, групите избирачи мора да соберат
одреден број на потписи: од 100 потписи за ЕЛС до 10 000 жители, до
најмалку 450 за ЕЛС над 100 001 жители, додека пак за кандидирање
во градот Скопје потребни се 1 000 потписи.
39
40

Закон за изменување и дополнување на изборниот законик. Член 2. Службен Весник
на Република Македонија, бр. 142 од 13.11.2012
Закон за локална самоуправа. Член 34. Службен весник на Република Македонија,
бр. 5 од 29.01.2002
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претходната година за правни лица. Кампањата може да се финансира
со пари, ствари и услуги. Изборните кампањи не можат да бидат
финансирани од средства на јавни претпријатија и установи, средства
на здруженија на граѓани, верски заедници, религиозни групи и
фондации, средства од странски влади и меѓународни институции,
како и средства од претпријатија со мешовит капитал каде доминира
странскиот капитал, но и од неидентификувани извори.
Кампањите не можат директно да се финансираат од државниот
буџет, ниту од буџетите на единиците на локалната самоуправа, но
избраните кандидати за претседател, пратеници, градоначалник и
советници имаат право на надомест од државниот буџет во висина
од 15 денари од добиен глас ако освоиле барем 1,5% од излезените
граѓани на централно ниво, локално ниво или во изборната единица.
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Овие средства се исплаќаат најдоцна до три месеци по доставувањето

Резултати од испитување на јавно мислење поврзано со

на финансискиот извештај за изборната кампања кој се поднесува во

кандидатите не смее да се објавува преку јавните гласила во текот на

рок од 15 дена по завршувањето на истата. Финансискиот извештај

последните 5 дена пред денот определен за одржување на изборите.

за изборната кампања се поднесува до ДИК, Државниот завод за
ревизија, Државната комисија за спречување на корупцијата и

Набљудување на изборите

Собранието, а во случајот на локални избори и до советите на ЕЛС.
ДИК, ДЗР и ДКСК се должни да склучат меморандум за соработка
за размена на информации за утврдени неправилности во врска со
доставените финансиски извештаи и мерките кои се спроведени кон
субјектот под надзор.41

Право

за

набљудување

на

изборите

имаат

акредитирани

набљудувачи, при што ДИК го издава овластувањето. Акредитација
за набљудувачи можат да добијат домашни граѓански организации
коишто се регистрирани барем една година пред одржувањето на
изборите, а во својот статут го имаат вградено начелото за заштита

Улогата на јавните гласила

на човековите права. Меѓународните организации и претставниците
на странските земји исто така можат да ги набљудуваат изборите.

Медиумите имаат должност да овозможат еднаков пристап кон

Овластени претставници на подносителите на листите имаат право да

претставувањето на изборните програми и кандидатите. Советот

определат нивен претставник кој ќе ја следи работата на изборните

за радиодифузија е задолжен да изготви Правилник за однесувањето

органи.

на радиодифузерите во периодот пред започнувањето на кампањата
и, Правилник за рамноправен пристап до медиумското претставување
за време на кампањата. Сите медиумски организации, електронски
или печатени, должни се да ги почитуваат овие прописи. Советот за
радиодифузија задолжен е да го следи изборното претставување во
јавните гласила, а во случај на повреда на начелото на рамноправен
пристап,

должен

е

да

покрене

прекршочна

постапка

против

одговорниот радиодифузер. Советот за радиодифузија исто така
задолжен е да го следи однесувањето на јавниот радиодифузен
сервис, кој овозможува бесплатно претставување на изборните
програми, според начелото за рамноправност. Јавниот сервис, исто
така, должен е без надоместок да ги информира граѓаните за начинот
и техниката на гласање, како и други прашања поврзани со изборниот
процес.
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Политички партии и коалиции

ВМРО – Демократска партија за
македонско национално единство
(ВМРО-ДПМНЕ)
ВМРО-ДПМНЕ е партија која се декларира

Политички партии
и коалиции

како народна партија десно од центарот, со
идеолошка демохристијанска провиниенција.
Формирана е на 17 јуни 1990, при што
нејзината

главна заложба во тој период е

отцепување на Македонија од југословенската
федерација со цел формирање самостојна и
независна држава Македонија. Претседател
на партијата од нејзиното основање, кога има 24 години, до партискиот
конгрес во мај 2003 година е Љубчо Георгиевски. На првите повеќе
партиски парламентарни избори кои се одржуваат на 11 ноември 1990
година, ВМРО-ДПМНЕ освојува најмногу гласови (24.24%), но не успева
да обезбеди апсолутно мнозинство во Собранието.
Од осамостојувањето до денес, ВМРО-ДПМНЕ е една од двете најголеми
партии меѓу етничкиот македонски електорат. Учествувала на речиси
сите парламентарни и локални избори со исклучок на парламентарните
избори во 1994 година, кога го бојкотира вториот круг. На третите
парламентарни избори одржани во 1998 година со освоени 49 мандати
во коалиција со Демократска алтернатива, која освојува 13 пратеници,
и ПДПА-НДП (подоцна ДПА) со 11 и уште неколку мали партии, ВМРОДПМНЕ за првпат формира Влада.

ВМРО-ДПМНЕ останува на власт

до 2002 година, но за време на конфликтот од мај до ноември 2001
година, беше формирана Влада на широка коалиција, која вклучи и
министри од СДСМ и ЛДП.
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Во 2002 година, ВМРО-ДПМНЕ освојува 33 пратенички мандати, ги

Социјалдемократски сојуз

губи изборите и функционира како опозиција сè до 2006 година. Во

на Македонија (СДСМ)

2003 година на партискиот конгрес долгогодишниот претседател
на партијата Љубчо Георгиевски дава оставка, а на негово место
доаѓа Никола Груевски. Следната година, голем дел од претходното
раководство на чело со поранешниот претседател Љубчо Георгиевски
ја напушта партијата, со што доаѓа и до големи промени во партиското
раководство. На парламентарните избори во 2006 година, коалицијата
на ВМРО-ДПМНЕ со неколку помали партии освојува 45 пратенички
места и формира Влада во коалиција со Нова социјалдемократска
партија (НСДП) и ДПА. На овие избори партијата за првпат настапи
со конкретна програма и конкретни рокови, што беше новина во
изборните натпреварувања. На предвремените парламентарни избори
во 2008 година ВМРО-ДПМНЕ освојувајќи 63 мандати ја извојува својата
најголемата изборна победа. На следните предвремени парламентарни
избори во 2011 година ВМРО-ДПМНЕ повторно победува со 53 мандати
и уште 3 мандати од дијаспората кои се воведуваат токму од овие
избори. За време на целиот овој период од 2006 наваму претседател
на владите на ВМРО-ДПМНЕ е лидерот на партијата Никола Груевски.
На првите локални избори во 1996 година, ВМРО-ДПМНЕ заедно со
МААК-конзервативна, освојува 27 општини. На следните локални
избори во 2000 година освојува 59 градоначалнички места, но во 2005
губи 37 од нив, односно заедно со коалициските партнери и подршка
на независен кандидат за Скопје освојува 22 градоначалнички места.
На наредните локални избори одржани во 2009 година освојувајќи 56
градоначалнички места убедливо се враќа на власт на локално ниво. Со
исходот од локалните избори во 2009 година ВМРО-ДПМНЕ се наметнува
како доминантна партија на власт на национално и на локално ниво.
ВМРО-ДПМНЕ
ул. Македонија 17а
1000 Скопје
Тел: 3215 550               
Факс: 3215 551, 3290 663
contact@vmro-dpmne.org.mk
www.vmro-dpmne.org.mk
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Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
се

декларира

како

партија

лево

од

центарот, со социјалдемократска идеолошка
провиниенција. Таа, по големина е втората
партија во Македонија. Основана е на
конгресот на 21 април 1991 како правен
наследник на Сојузот на комунистите на Македонија – Партија за
демократска преобразба (СКМ-ПДП). За нејзин претседател на истиот
конгрес, на 28 годишна возраст, е избран Бранко Црвенковски, кој
ја води партијата до неговиот избор за претседател на Република
Македонија во мај 2004 година. Денес, Бранко Црвенковски повторно
е претседател на партијата.
На првите повеќе партиски избори во ноември 1990 година СДСМ, под
тогашното име СКМ-ПДП, освои 24.08% од гласовите. Во септември
1992 година, по распуштањето на првата експертска Влада, СДСМ
добива мандат да ја формира првата политичка влада на Република
Македонија на чело со нејзиниот претседател Бранко Црвенковски. На
парламентарните избори во 1994 година заедно со своите коалициски
партнери, освои 85 пратенички места и формира Влада чиј претседател
повторно беше Бранко Црвенковски. На парламентарните избори во
1998 година СДСМ освои 27 пратенички места и ја губи власта, но
станува најголемата опозициска партија во периодот до 2002 година.
Во периодот од мај до ноември 2001 година СДСМ станува дел од
Владата на широка коалиција. На редовните парламентарни избори
во 2002 година СДСМ освои 60 пратенички места со што повторно
формираше Влада на чело со Бранко Црвенковски. По изборот на
Бранко Црвенковски за претседател на Република Македонија во
2004 година, претседател на Владата станува Хари Костов, кој
претходно ја врши функцијата министер за внатрешни работи. По
неговата оставка во ноември 2004 година за претседател на СДСМ
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е избран Владо Бучковски, со што му се доверува и мандатот за

Демократска унија за

формирање на Влада. На изборите во 2006 година, коалицијата на

интеграција (ДУИ)

СДСМ со помалите политички партии освои 32 пратенички места, ја
губи власта и повторно се враќа во опозиција. Во период од ноември

Демократската

2008 година до септември 2008 година претседателка на СДСМ е

произлезе

Радмила Шеќеринска. На предвремените парламентарни избори во

на поранешната Ослободителна народна

2008 година истата коалиција освои 27 пратенички места. На следните

армија (ОНА) која го започна вооружениот

предвремени парламентарни избори во 2011 година, коалицијата

конфликт во 2001 година. Идеолошки, ДУИ се

предводена од СДСМ, освои 42 пратенички места со што го зголеми

декларира како лево-центристичка партија

своето опозициско влијание во Собранието на Република Македонија.

која се залага за поголеми права на Албанците и за спроведување

На локалните избори во 1996 година СДСМ освои 54 градоначалнички

на Охридскиот рамковен договор. Партијата е формирана на 5 мај

места со што беше партија со најмногу освоени мандати на тие

2002 година и за првпат настапува на парламентарните избори истата

избори. Во поновата македонска демократска историја на локалните

година година, каде освојува најголем број гласови меѓу етничкиот

избори во 2000 година, коалицијата предводена од СДСМ освои 32

албански електорат и станува дел од Владата предводена СДСМ. Од

градоначалнички места, а во 2005 година нејзиниот успех се зголемува

нејзиното основање до денес претседател на партијата е Али Ахмети.

и СДСМ освои 36 градоначалнички места со што останува доминантна

ДУИ беше дел од Владата од 2002 до 2006, при што беше претставена

партија по бројот на градоначалници. Во 2009 година СДСМ губи голем

со нaјголем број министри што една албанска партија

број од општините каде што е на власт, освојува 6 градоначалнички

Владата на РМ.

од

унија

за

поранешните

интеграција
припадници

имала во

места плус едно градоначалничко место како дел од коалицијата.
Социјалдемократски сојуз на Македонија
ул. Павел Шатев бр. 8
1000 Скопје
Тел: 3293 100
Факс: 3293 109
web@sdsm.org.mk
president@sdsm.org.mk
www.sdsm.org.mk

На парламентарните избори во 2006 година, ДУИ повторно освои
најголем број гласови меѓу албанскиот електорат (12.2%), но по
неуспешните преговори со ВМРО-ДПМНЕ, не беше вклучена во
тогашната владина коалиција. Како резултат на ова ДУИ ја бојкотираше
работата на Собранието во поголем период од 2006 до 2008 година
кога беа распишани предвремени парламентарни избори.
На парламентарните избори во 2008 година, ДУИ освои 12.8% од
гласовите и како најголема политичка партија со која се претставени
етничките Албанци влезе во Владата на чело со Никола Груевски.
На наредните парламентарни избори во 2011 година ДУИ повторно
е трета по големина партија во однос на број на освоени гласови и
пратенички мандати во Македонија (10.28%), односно 15 мандати и
останува и дел од Владата на Република Македонија.
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Од нејзиното формирање до денес, ДУИ учествувала на два изборни

на Рамковниот Договор од страната на ДПА е нејзиниот тогашен

циклуси за локалната власт. И на изборите во 2005 и 2009 година,

претседател Арбен Џафери. По расформирањето на таа Влада, ДПА

ДУИ освои 15 градоначалнички места, но во 2009 година ги изгуби

останува во владината коалиција.

Тетово и Гостивар кои се општини со мнозинско етничко албанско
население.

На следните парламентарни избори во 2002 година, ДПА освои 5.2%

Демократска унија за интеграција
ул. Мала Речица
1200 Тетово
Тел: 044 334 398

од гласовите и 7 мандати и, станува опозиција во Собранието. ДПА

press@bdi.mk

7.5% од гласовите и 11 мандати што беше помалку од мандатите на

www.bdi.mk

повторно се враќа на власт кога по изборите во 2006 година успешно
ги завршува преговорите со ВМРО-ДПМНЕ која го имаше добиено
мандатот за формирање на Влада. На овие избори ДПА имаше освоено
ривалската ДУИ. На предвремените изборите во 2008 година, ДПА
повторно добива 11 мандати, а на предвремените избори во 2011
година, 8 пратеници. По предвремените парламентарни избори во

Демократска партија
на Албанците (ДПА)
Демократската

прекинува традиционалното партнерство со ДПА и формира коалиција
со најголемата албанска партија во парламентот ДУИ.

партија

Албанците основана е во

2008 година најголемата парламентарна партија ВМРО-ДПМНЕ го

на
јуни

1997 година со обединувањето
на Партијата за демократски просперитет на Албанците (ПДПА) и
Народната демократска партија (НДП). ПДПА е основана во 1994 година,
откако радикалното крило на Партијата за демократски просперитет
(ПДП) Арбен Џафери и Мендух Тачи ја напуштија матичната партија. ДПА
се декларира како партија десно од центарот и се залага за поголеми
права на Албанците во Македонија и за редефиниција на уставната
рамка поставена со Охридскиот рамковен Договор. Претседател на
ДПА е Мендух Тачи, кој на оваа функција е избран на 30 јуни 2007

На изборите во 2005 година, ДПА освои две градоначалнички, а на
следните избори во 2009 година, освои едно градоначалничко место
во Тетово.
Демократска партија на Албанците
Градски центар 15/1
1200 Тетово
Тел: 044 333 581
Факс: 044 333 581
info@gurra-pdsh.org
www.pdsh.info

година. Тачи стапува на оваа функција по оставката на претходниот
претседател Арбен Џафери.
На изборите во 1998 година ДПА освои 24 пратенички места и стана
дел од Владата на РМ предводена од ВМРО-ДПМНЕ. За време на
конфликтот во 2001 година, ДПА останува дел од Влада на широка
коалиција која подоцна го потпишува Рамковниот Договор. Потписник
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Национална демократска

партија со социјалдемократска идеологија и се залага за интеграција

преродба (НДП)

на Македонија во НАТО и ЕУ. СДУ има 5 советници во органите на
единиците на локалната самоуправа, а нема избрани градоначалници

Национална

демократска

преродба

или пратеници. На последните предвремени парламентарни избори во

формирана е во март 2011 година

2011 година СДУ освои 2 207 гласови, односно (0.20% ).

како најмлада политичка партија во

и национална определба и се залага за унапредување на личните и

Социјалдемократска унија
ул. 164 бр. 10А
1000 Скопје
Тел: 070 268 045, 078 078 370 201, 076 268 045

националните права и слободи на етничките албанци во Македонија.

info@sdu.org.mk

Претседателот и основач Руфи Османи, во моментот е градоначалник

www.sdu.org.mk

албанскиот етнички блок. Идеолошки,
НДП се позиционира десно од центарот, како партија со демократска

на општина Гостивар. НДП има 12 советници во советот на општина
Гостивар, кој инаку е составен од 31 член. Членовите на оваа партија
настапија како независни кандидати на локалните изборите во 2009
година. На парламентарните избори во 2011 година, НДП освои 2.67%
од вкупните гласови и два пратенички мандата.
Национална демократска преродба
ул. Битпазарска 60
Скопје
Тел: 5511 371, 550 551
info@rdk.org.mk ; press@rdk.org.mk

Социјал демократска партија
на Македонија (СДПМ)
Социјал-демократската

партија

на

Македонија

(СДПМ) е формирана во 1990 година. За прв
претседател бил избран Славко Милосавлевски.
СДПМ е партија ориентирана лево од центарот и
декларативно

ја

прифаќа

социјалдемократската

идеологија како основа за своето дејствување.

www.rdk.org.mk

Актуелен претседател е Бранко Јаневски, кој ја води партијата во трет
последователен мандат.

Социјалдемократска унија (СДУ)
Социјалдемократска унија формирана е во
2008 година по предвремените парламентарни
избори од страна на тројца членови од
раководството на Нова социјалдемократска
партија

(НСДП)

Лазар

Еленовски,

Вера

Рафајловска и Веле Митановски. За прв
претседател избран е Лазар Еленовски, а од јуни 2012 година
претседател на партијата е
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Чедо Николовски. СДУ е граѓанска

Во моментот, СДПМ има две советнички места во единиците на
локалната самоуправа. Оваа партија учествувала во сите изборни
циклуси во плуралистичка Македонија, но без позначителен успех. На
парламентарните избори во 2011 година СДСМ 1807 гласови (0.16%)
на територија на Република Македонија. На локалните избори во 2013,
СДПМ ќе настапи самостојно, со свои кандидати за градоначалници и
со свои советнички листи.
Социјал-демократска партија на Македонија
бул. ЈНА бр. 54 зграда бр. 1, влез 1 приземје
Скопје
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Народно движење

Сојуз на Ромите на Македонија

на Македонија (НДМ)
Сојуз на Ромите на Македонија е партија која ги застапува интересите

Народно движење на Македонија е основана на

на ромската етничка заедница во Македонија, активна на политичката

18 мај 2002 година како партија со национална
ориентација

втемелена

врз

традицијата

сцена од крајот на 1990-тите години. Претседател на партијата е Амди

на

Бајрам. Во периодот 1998 до 2002 година оваа партија учествува во

македонскиот народ, која се залага за социјална
држава

и

данок

за

богатите.

работата на Собранието на Република Македонија со еден пратеник.

Претседател

на НДМ е Јанко Бачев. Партијата е дел од коалицијата „За подобра
Македонија“, но на овие локални избори настапува самостојно. НДМ
има 2 советника во органите на единиците на локалната самоуправа, а
нема избрани градоначалници или пратеници.
Народно движење на Македонија
ул. Даме Груев 10
1000 Скопје
Тел: 310 1999, 3101 990, 075 335 013, 070 387 171
ndm@ndm.org.mk
www.ndm.org.mk

Од 2006 година до денес СРМ повторно е застапена со едно пратеничко
место во Собранието како дел од коалициите на ВМРО-ДПМНЕ.
На последните локални избори во 2009, Сојузот на Ромите освојува
6 советнички места и едно градоначалничко во општината Шуто
Оризари. На изборите во 2013 година, оваа партија ќе учествува
со еден кандидат за градоначалник и со една советничка листа во
општината Шуто Оризари.
Сојуз на Ромите на Македонија
ул. Вашингтонска бр. 67
Скопје

Обединети демократски сили
Српска напредна странка

на Ромите (ОДСР)
Обединети демократски сили на Ромите формирана
е во декември 2012 година со спојување на
Обединета

партија

за

еманципација

(ОПЕ)

и

Демократски сили на Роми (ДСР) со цел заеднички
настап на локалните избори во 2013 година и
зајакнат настап на политичката сцена. Претседател
на партијата е Шабан Салиу. Партијата се залага
за правична и соодветна застапеност на ромската заедница во јавната
администрација и сите општествени сфери. ОДСР во моментов има 6
советници во органите на локалната самоуправа. Овие партии се во
коалиција со ВМРО-ДПМНЕ.
Обединети демократски сили на Ромите
ул. Шуто Оризари бр. 56
1000 Скопје
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во Македонија (СНСМ)
Српска напредна странка во Македонија е
една од политичките партиии на српската
заедница

во

Декларативно,

Република
партијата

Македонија.
се

залага

за

зачувување на српскиот етнички идентитет
во Македонија. Основана е во 2006 година
и нејзин претседател е Драгиша Милетиќ.
СНСМ има еден пратеник во Собрание и пет советници во органите на
единиците на локалната самоуправа во Македонија.
Српска напредна странка
ул. Даме Груев бр. 10
1000 Скопје
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својата Декларација за обнова на демократијата, слободата и

Коалиции

правдата во Република Македонија. Со тоа, одлуката за бојкот на
локалните избори 2013 беше потврдена од сите коалициски партнери,
со исклучок на Либералната партија и Српската напредна странка

„Сојузот за
иднината“

на Македонија. Декларацијата во пет точки ги повикува граѓаните

„Сојузот за иднината”

мандати на опозициските пратеници на денот на одржување на истите.

е

Претстојните избори се оценети како нелегитимни и се предвидува

на

на бојкот на локалните избори и најавува враќање на пратеничките

коалициски

блок

опозициските

партии

во

Република

Македонија,

предводен

од СДСМ. Во рамките на коалицијата, учествуваат уште Нова

ревизија со поништување и повторно одржување по промената на
актуелната централна власт на евентуални предвремени избори.43

социјалдемократска партија, Партија за европска иднина, Либерална
партија на Македонија42, Движење за национално единство на

Со договорот на 01.03.2013 година постигнат помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и

Турците во Македонија, Српска напредна странка во Македонија,

СДСМ, СДСМ се согласи да учестува на локалните избори.

Партија за целосна еманципација на Ромите, Нова алтернатива, Сојуз
на Титови леви сили, Партија за движење на Турците во Македонија,
Демократски сојуз на Србите во Македонија, Демократски сојуз на

„За подобра Македонија“

Власите во Македонија, Партија на слободни демократи, Партија на

На последните локални избори во

пензионерите на РМ и Санџачка лига.

2009 година, коалицијата предводена

Во октомври 2012 година на опозицискиот коалициски блок му се
приклучуваат Либералнодемократска партија, ВМРО-Народна партија,
Достоинство и Обединети за Македонија. Коалицијата е потврдена со
заедничка Декларација за соработка за претстојните локални избори.
Главна цел на „Сојузот за иднината” е промена на Владата предводена
од ВМРО-ДПМНЕ.

од ВМРО-ДПМНЕ беше составена од

НОВИ ДЕЛА

ЗА НОВ НАПРЕДОК,

НОВИ ДЕЛА
ЗА ПОДОБРА МАКЕДОНИЈА !
www.vmro-dpmne.org.mk

18 партии, Социјалистичка партија на
Македонија, Демократски сојуз, Демократска обнова на Македонија –
ДОМ, Демократска партија на Турците на Македонија, Демократска
партија на Србите во Македонија, Сојуз на Ромите од Македонија,
Обединета партија за еманципација, Партија на правдата, Странка
на демократска акција на Македонија – СДА, Партија на Власите од

„Сојузот за иднината” не учествува на локалните избори, но две

Македонија, Партија за интеграција на Ромите, Бошњачка демократска

партии од оваа коалиција, Партија за европска иднина и Српската

партија – БДП, Демократски сили на Ромите – ДСР, Трајно македонско

напредна странка имаа поднесено кандидатури во неколку општини.

радикално обединување – ТМРО, Нова либерална партија, Народно

Во моментот оваа коалиција функционира како вонпарламентарна

движење

опозиција во знак на протест кон политиките на владеачката партија.

Обединета, Татковинска македонска организација за радикална

На 24 Февруари 2013 година „Сојузот за иднината” ја промовираше

обнова – Вардар – Егеј – Пирин – ТМОРО – ВЕП, Македонска алијанса

42

Ивон Величковски, претседател на Либерална партија“Одиме сами на локални, но
коалицијата со СДСМ продолжува”, Нова Македонија, 07.03.2013
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43

за

Македонија,

ВМРО-Демократска

партија,

ВМРО-

Целосниот текст на Декларацијата на “Сојузот на иднината” може да се погледне на
веб локацијата на СДСМ, пристапена на 25.02.2013:<http://sdsm.org.mk/default.asp
x?mId=55&agId=5&articleId=7982>
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и ВМРО-Македонска. Оваа коалиција нема посебно лого, односно
се користи логото на ВМРО-ДПМНЕ. Платформата околу која овие
партии се обединуваат за престојните локални избори 2013, како и
во претходните изборни циклуси, се изборните програми на ВМРОДПМНЕ. Последната од 2011 година насловена е како „Манифест за
реформи и развој”.
Коалициите на ВМРО-ДПМНЕ успеваа да обезбедат победи во сите
изборни циклуси од 2006 година до денес, без разлика дали се работи
за парламентарни, претседателски или локални избори.
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Преглед на кандидатите за градоначалници

Преглед на кандидати
за градоначалници
на локалните избори 2013

Териоторијална организација на локалната самоуправа 2013.44
Извор: Државна изборна комисија

Во овој дел се претставени кандидатите за градоначалници45 кои ќе се
борат за довербата на граѓаните на локалните избори во 2013 година.
Номинираните лица во 29 општини и градот Скопје46 се претставени со
нивните биографии и фотографии, додека кандидатите од останатите

44

За сите фотографии каде што како извор е користен интернет, точниот линк на изворот
е наведен. Фотографиите од кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ се
превземани од http://gradonacalnici.mk/
45 Во дополнителниот рок за поднесување на кандидатури, 8 март 2013, кандидатури за
градоначалници и листи за советници поднесоа и коалицијата предводена од СДСМ
Сојуз за иднината, Либералната партија, Републиканска алијанса (РА) и Движење за
национално единство на Турците (ДНЕТ).
46 Претставувањето на кандидатите за градоначалници во 29 општини и градот Скопје
е според азбучен редослед
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општини се наведени само со нивните имиња и презимиња, како и со
подносителот на

кандидатурата.47

Во опширниот преглед се опфатени само поголемите општини кои се
лоцирани во урбаните средини, вклучувајќи ги и сите општини во
рамки на Градот Скопје. Критериуми за вклучување на општините
во примерокот беа: урбаниот статус, бројот на жители (при што

Град Скопје

поголемите се вклучени), етничката структура на населението
(при што се водеше сметка да се вклучат што повеќе мултиетнички
општини) и бројот на номинирани кандидати за градоначалници.

Површина

1854 км2

Број на жители

506,926

Етничка
структура на
население

Македонци (66,75%),
Албанци (20,49%),
Роми (4,36%),
Срби (2,82%),
Турци (1,70%)

Број на членови
на совет

45

Буџет за 201248

5,903,415,000

Адреса

Бул. Илинден бр.82,
1000 Скопје

Телефон

02/
02/
02/
02/

Мрежно место

http://www.skopje.gov.mk

3
3
3
3

297
297
297
297

255;
536;
265;
236;

кандидати за градоначалник на град Скопје

47

Артан
Груби4
(ДУИ)49
во
моментот
ја
извршува
функцијата
шеф
на
кабинетот на Претседателот на ДУИ. Има
четиринаесетгодишно работно искуство
во различни меѓународни организации во
Македонија и регионот, вклучувајќи ги
НАТО, Хашкиот Трибунал и Амбасадата на
Кралството Холандија во Скопје. Тој е еден
од основачите на граѓанската организација
,,Разбуди се!”. Дипломирал и магистрирал
на Правниот Факултет во Скопје, студии по
новинарство, а во моментот е докторант на
истиот факултет. Има 35 години.
Во текот на изработката на оваа брошура контактиравме голем број на кандидати за
градоначалници и партиите кои ги застапуваат, за да обезбедиме биографии и слики
на номинираните лица. Во продолжение ги претставуваме само оние кандидати кои
излегоа во пресрет на нашите барања и оние чиишто слики и информации се јавно
објавени на Интернет просторот. Оние кандидати кои не се претставени со биографии
и слики не ги доставија своите податоци во бараниот рок и затоа тука се претставени
само со нивните имиња и презимиња, како и со подносителот на кандидатурата.
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48
49

Буџетите на сите општини претставени во овој прирачник се изразени во денари.
http://zhurnal.mk/data/news/Artan-Grubi_1.jpg
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Беким Фазлиу (ДПА)50 е пратеник во
Собранието на Република Македонија. Тој е
претседател на Постојаната анкетна комисија
комисија за заштита на слободите и правата
на граѓанинот, како и член на Законодавноправната-комисија и Комисијата за локална
самоуправа. Од 2009 година до изборот за
пратеник, бил советник во советот на Град
Скопје. Од вонредните избори за градоначалник
на Сарај во 2007 до 2009 година, Фазлиу ја
извршува функцијата градоначалник на оваа
општина. Има завршено Правен факултет во
Скопје. Фазлиу има 33 години.

Јани Макрадули (СДСМ)52 е потпретседател
на Собранието на Република Македонија,
претседател на Советот на собранискиот канал,
член на Комисијата за европски прашања и
Комисијата за транспорт, врски и екологија.
Функцијата пратеник ја извршува речиси
12 години, откако во септември 2001 година
победува на мнозинските дополнителни избори
за избор на пратеници. Пред да стане пратени,
11 години работел на Електротехничкиот
факултет во Скопје како асистент, а бил и шеф
на лабораторија при Институтот за компјутерска
техника. Има објавено над 40 научни трудови
и публикации. Макрадули дипломирал и
магистрирал на Електротехничкиот факултет
во Скопје. Тој има 48 години.

Габриела Арсова Милошевска (Републиканска
алијанса)51
е основач и претседател на
партијата Републиканската алијанса. Во
минатото работела во повеќе градежни
претпријатија. Била советник за следење
и надзор на објектите во образованието во
Министерството за образование, одделение за
градежни работи (1999-2001) и советник во
Бирото за недоволно развиени подрачја (20012002). Дипломирала на Машинскиот факултет
во Скопје, отсек индустриски менаџмент,
а на Филозофскиот факултет во Скопје се
стекнала со кавалификација за вршење
наставна дејност. Во моментот е докторант на
Машинскиот факултет. Има 43 години.

Коце Трајановски (ВМРО-ДПМНЕ) е актуелен
градоначалник на Град Скопје. Претходно, од
2005 до 2009 година тој е градоначалник на
скопската општина Гази Баба. Од 2008 година
е претседател на Заедницата на единица на
локалната самоуправа (ЗЕЛС). Од 1998 до
2005 година е пратеник во Собранието на
Република Македонија. Пред да започне да се
занимава со политика имал своја компјутерска
фирма, а 15 години работел во МЗТ-Хепос.
Трајановски има дипломирано на Машински
факултет во Скопје. Тој има 57 години.

Горан Николовски (ЛП) е доцент на Факултетот
за ветеринарна медицина во Скопје каде работи
19 години. Во периодот од 2005 до 2009 година
бил претседател на управниот одбор на ЈУ
Зоолошка градина на Град Скопје. Дипломирал
на Ветеринарниот факултет во Загреб, а
магистрирал и докторирал на Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје. Има 44 години.

Љуљзим Фазири (НДП) работи како државен
службеник во Министерството за труд и
социјална политика. Претходно од 2009 до 2011
година работел во Владата на РМ при секторот
за имплементација на Охридскиот рамковен
договор, а од 2004 до 2009 година работел
во Министерството за Правда. Докторирал на
Правниот Факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ Скопје со што се стекнал со
титулата доктор на политички науки. Поседува
одлични познавања на работа со компјутер и
англиски јазик. Има 28 години.

Жаклина Николиќ (СДУ)
Злате Војновски (НДМ)
50
51

http://zurnal.mk/content.asp?id=201212301932
https://www.facebook.com/paradise.ag?fref=ts
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https://www.facebook.com/janimak?fref=ts
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Општина
Аеродром

Површина

21 км2

Маја Миловановиќ – Михајловиќ (СДУ)

Број на жители

72,009

Етничка
структура на
население

Македонци (89,42%),
Срби (4,28%),
Албанци (1,41%)

Број на членови
на совет

Мимица Антовска (ЛП) е финансов менаџер.
Во перидот од 2005 до 2009 година била
член на советот на општина Аеродром.
Антовска е дипломиран економист. Има 48
години.

27

Буџет за 2012

1,785,561,126
Ул. Венијамин Мачуковски бр. 6,

Адреса

1000 Скопје

Телефон

02/ 2 400 970

Мрежно место

http://www.aerodrom.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Аеродром
Диме Велковски (СДСМ)53 вработен е во
јавното претпријатие „Паркови и зеленило“
каде од 2005 до 2006 година ја извршувал
функцијата генерален директор, а потоа, од
2006 до 2009 година бил технички директор.
Велковски
е
дипломиран
земјоделски
инженер, а моментно е на постдипломски
студии за агро-економика на Земјоделскиот
факултет во Скопје. Тој, исто така, е
овластен проценител на квалитет на храна.
Велковски има 39 години.
Драгољуб Јаќоски (СДПМ)
Ивица
Коневски
(ВМРО-ДПМНЕ)
е
градоначалник на општина Аеродром од
2009 година. Претходно, од 2006 до изборот
за градоначалник ја извршува функцијата
генерален директор на Јавното претпријатие
за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија. Во 2005 и
2006 година е член на Советот на Град Скопје.
Коневски е дипломиран правник со положен
правосуден испит. Тој има 34 години.
53

https://www.facebook.com/DimeVelkovskiZaAerodrom?fref=ts
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Општина
Бутел

Површина

55 км2

Број на жители

36,154

Етничка
структура на
население

Македонци (62,25%),
Албанци (25,19%),
Турци (3,61%),
Срби (2,86%),
Бошњаци (2,68%),
Роми (1,55%)

Број на членови
на совет

19

Буџет за 2012

400,000,000

Адреса

Бул. Босна и Херцеговина бб,
1000 Скопје

Телефон

02/ 2 600 506

Мрежно место

http://www.opstinabutel.gov.mk/

Петре
Латиноски
(ВМРО-ДПМНЕ)
го
извршува
својот
втор
мандат
како
градоначалник на општина Бутел и е прв
градоначалник на оваа општина. Од 1999
до 2003 година работи како директор во
ДСУ за економија и биротехника „Арсени
Јовков“, а од 1978 до 1999 година како
професор во ова училиште. Дипломирал
на Природно математичкиот факултет при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, отсек
географија. Има 58 години.

кандидати за градоначалник на општина бутел
Алил Палоши (ДУИ)
Ѓорѓе Сековски (СДУ)
Ермонд Мифтари (ДПА)
Коста Начевски (СДСМ)54
дипломирал
бизнис администрација на Еуро Колеџот во
Куманово. Има 35 години.

Петар Мандалов (СДПМ)

54

https://www.facebook.com/KostaNachevskiZaButel?fref=ts
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Општина
Гази Баба

Површина

92

Број на жители

72,617

Етничка
структура на
население

Македонци (73,67%),
Албанци (17,22%),
Срби (2,89%),
Роми (2,87%)

Број на членови
на совет

Борче Стефановски (ВМРО-НП)55
е
сопственик е на приватна компанија за
трговија на големо и мало која ја основал
во 1990 година. Од 1999 година до денес е
претседател на управен одбор на живинарска
фарма Белимбегово. Во периодот од 2000
до 2005година бил градоначалник на
општина Гази баба. Од 2007 до 2009 година
работел во како координатор на работата
на јавните претпријатија на Град Скопје
и помошник раководител на секторот за
финансии на Град Скопје. Од 1996 година е
потретседател на Карате клубот МеталургСкопје. Дипломирал и магистрирал на
Економскиот факултет во Скопје. Има 46
години.

км2

27

Буџет за 2012

730,129,000

Адреса

Ул. Александар Македонски бб,
1000 Скопје

Телефон

02/ 3 226 655

Мрежно место

http://www.gazibaba.gov.mk/

Гоце Делчев Тодев (СДУ)
Мухадин Муртезани (ДПА)
Никола Пападиновски (СДПМ)

кандидати за градоначалник на општина гази баба

Тони
Трајковски
(ВМРО-ДПМНЕ)
го
извршува
својот
прв
мандат
како
градоначалник на општина Гази Баба. До
изборот за градоначаник во 2009 година
бил вработен во АД „Елем“, а претходно
работел и како инженер во АД „ЕСМ“. Од
2005 година е член на советот на општина
Гази Баба, а од 2008 година е претседател на
општинскиот совет. Трајковски дипломирал
на Машинскиот факултет во 2001 година во
Скопје. Има 39 години.

Александар Бежовски (ЛП) е управител на
АБ ИНКонсалт веќе 13 години. Од 2001
до 2003 година работел како Раководител
на одделение за меѓународна царинска
соработка во Царинската управа на
Република Македонија, а од 2000 до 2001
година бил Советник за евроинтеграции во
Министерството за внатрешни работи. Пред
да влезе во државната администрација
четири години, од 1996 до 2000 година бил
управител на фамилијарна фирма ВИЗА-Б
Скопје. Бежовски дипломирал на Правниот
факултет во Скопје, каде исто така
магистрирал во областа на меѓународното
право. Има 37 години.

55

68

https://www.facebook.com/BorceStefanovskiKandidatZaGradonacalnikNaGaziBaba
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Општина
Ѓорче Петров

Површина

67 км2

Број на жители

41,634

Етничка
структура на
население

Македонци (85,16%),
Албанци (3,84%),
Срби (4,16%),
Роми (3,00%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

726,913,000

Адреса

Ул. Ѓорче Петров бр. 73,
1000 Скопје

Телефон

02/ 2 039 307;
02/ 2 039 308

Мрежно место

http://www.opstinagpetrov.gov.mk/

Сокол
Митревски
(ВМРО-ДПМНЕ)
го
извршува неговиот втор мандат како
градоначалник на општина Ѓорче Петров.
Тој е еден од основачите на Факултетот за
одбрана во Скопје, како и долгогодишен
професор на Воената академија во Скопје.
Бил член и аѓутант на кабинетите на
претседателите на Република Македонија,
Киро Глигоров и Борис Трајковски. Денес
е генерал во пензија. Високо образование
стекнал на воената академија во Белград,
воен колеџ во Париз, како и на други воени
школи. Има 65 години.

кандидати за градоначалник на општина ѓорче петров
Александар Наумоски (СДСМ)56
работи
во Еуролинк осигурување АД Скопје како
ликвидатор на штети по зелена карта.
Пред 2011 година бил соработник во
Министерство за правда, во секторот за
поддршка на Владиниот агент, а исто
така има работено како советник на
генералниот директор за правни прашања
во Централен регистар на Република
Македонија. Наумоски магистрирал и
дипломирал на Правниот факултет во
Скопје. Има 35 години.
Мирко Ристовски (СДУ)
Светозар Димовски (СДПМ)

56

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222169054596606&set=a.1573995777402
21.54206.157399447740234&type=1&theater
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Општина
Карпош

Површина

35 км2

Број на жители

59,666

Етничка
структура на
население

Македонци (88,51%),
Албанци (3,27%),
Срби (3,66%),
Роми (1,03%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

1,768,402,000

Адреса

Ул. Демир Трајко бр. 43,
1000 Скопје

Телефон

02/ 2 3 069 799;
02/ 3 061 734;
02/ 3 066 498

Мрежно место

http://www.karpos.gov.mk/

Јагнула
Куновска
(ВМРО-ДПМНЕ)
е
пензиониран адвокат. Таа e дел од
основачите на Движењето за семакедонска
акција (МААК) во 1990 година, а во 2006
година е избрана за пратеник во Собранието
на Република Македонија како кандидат на
Нова Социјалдемократска Партија (НСДП).
Во текот на 2007 година преминува од
НСДП во редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Има
завршено на Правниот Факултет во Скопје
и магистрирано во областа на кривичното
право. Има издадено поголем број на
поетски книги, а исто така се занимава и со
сликарство. Таа е член и на Друштвото на
Писатели на Македонија. Јагнула Куновска
има 70 години.
Небојша Давидовски (СДУ)

кандидати за градоначалник на општина карпош

Стевчо Јакимовски (СНСМ)58 го извршува
својот втор мандат како градоначалник
на општина Карпош. Првиот мандат
како градоначалник го извршува во
периодот од 2000 до 2003 година. Во
2003 година е назначен за министер за
економија, а од декември 2004 година ја
извршува функцијата министер за труд и
социјална политика. По завршувањето на
министерскиот мандат работи во неговата
приватна фирма. И пред започнувањето
на политичката кариера се занимава со
приватен бизнис, а во 1992 година станува
директор на Катланово Турс. Јакимовски
дипломирал на Економскиот факултет во
Скопје. Има 52 години.

Александар Георгиевски (СДПМ)
Андреј Петров (СДСМ)57 е пратеник во
Собранието на Република Македонија, каде
што е член на Комисијата за здравство.
Функцијата пратеник ја извршува речиси 5
години, а претходно, од 2003 до 2008 година
бил градоначалник на општина Карпош.
Од 1996 година до 2003 година работи
на Клиниката за дерматовенерологија.
Тој, исто така, е специјалист – консултант
на
болницата
Ремедика
во
Скопје.
Има
дипломирано
на
Медицинскиот
факултет во Скопје и специјализирано на
дерматовенерологија на истиот факултет.
Петров има 41 година.

58
57

https://www.facebook.com/PetrovAndrej
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http://apostolka.com/stevce-jakimovski-proglasen-za-najdobar-gradonacalnik-vo-jugositocnai-sredna-evropa/#.USypNTBIXPU
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Општина
Кисела Вода

Површина

47 км2

Број на жители

57,236

Етничка
структура на
население

Македонци (91,69%),
Срби (2,49%),
Роми (1,25%),
Власи (1,13%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

Површина

241 км2

Број на жители

35,408

Етничка
структура на
население

Албанци (91,53%),
Македонци (3,89%),
Бошњаци (3,16%)

Број на членови
на совет

19

1,021,543,478

Буџет за 2012

370,000,000

Адреса

Ул. Првомајска бб,
1000 Скопје

Адреса

Телефон

02/ 3 785 400

Рекреативен Центар Сарај бб,
Општина Сарај

Мрежно место

http://www.kiselavoda.gov.mk/

Телефон

02/ 2 057 990;
02/ 2 057 996

Мрежно место

http://www.saraj.gov.mk/

Општина
Сарај

кандидати за градоначалник на општина кисела вода

кандидати за градоначалник на општина сарај

Билјана Беличанец Алексиќ (ВМРО-ДПМНЕ)
работи како актер во Драмскиот театар - Скопје
од 1997 година. Претходно има работено
во Народен театар „Војдан Чернодрински“
– Прилеп. До сега има реализирано бројни
главни и споредни улоги во повеќе театарски
проекти во Драмскиот театар и други
институции и проекти. Дипломирала на
Факултетот за драмски уметности во Скопје
како најмлад актер. Има 39 години.

Азби Нуредини (ДПА)
Беким Мурати (ДУИ)60 го извршува својот
прв мандат како градоначалник на Сарај на
кој стапи на предвремените локални избори
во 2011 година. Од 2002 работел како
новинар во повеќе македонски печатени
и електронски медиуми. Завршил студии
по комуникологија на Универзитетот на
Југоисточна Европа во Тетово. Има 32
години.

Љупчо Васовски (СДСМ)59
работи како
оперативен директор за малопродажба во
компанијата ТИНЕКС. На оваа позиција веќе е 18
години, од самото формирање на компанијата.
Претходно работел како комерцијален директор
во фирмата Интерпрогрес. Дипломирал на
Економскиот факултет во Скопје. Активно се
занимава со кошарка веќе 20 години и член е на
управниот одбор на Кошаркарската федерација
на Република Македонија. Има 53 години.

Блерим Халими (НДП)
Зоран
Бошковски
(ВМРО-ДПМНЕ)
во
минатото работел како новинар, а од
1997 година е вработен во основното
училиште „Ѓорче Петров“ како наставник
по македонски јазик,. Во 2006 година е
именуван за директор на ова училиште
. Воедно автор е на неколку публикации.
Дипломирал на Филолошкиот факултет во
Скопје. Има 45 години.

Сашо Јованоски (СДПМ)
Татјана Ѓоршиевска (СДУ)
59

https://www.facebook.com/LjupcoVasovskizaKiselaVoda?fref=ts
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http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=94966CC74DD05B4A979FB4CE6FA3F416
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Општина
Центар

Површина

10 км2

Број на жители

45,412

Етничка
структура на
население

Македонци (85,39%),
Срби (4,49%),
Албанци (3,23%),
Роми (2,14%),
Турци (1,08%),
Власи (1,01%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

486,530,000

Адреса

Ул. Михаил Цоков бб,
1000 Скопје

Телефон

02/ 3 203 600

Мрежно место

http://www.opstinacentar.gov.mk/

Владимир
Тодоровиќ
(ВМРО-ДПМНЕ)
го извршува својот прв мандат како
градоначалник на општина Центар. Тој е
основач и извршен директор на компанијата
„Тинекс“. Тодоровиќ инвестира и го
поддржува ракометниот клуб „Пролет“. Тој
e претседател на Ротари-клуб Скопје
во периодот од 2005 до 2006 година, а
исто така е и претседател на Трговската
комора и член на управниот одбор на
Сојуз на стопански комори. Дипломирал
на Градежниот факултет во Скопје. Има 56
години.
Горица Трајковска (СДПМ)
Цуте Трајчески (СДУ)

кандидати за градоначалник на општина центар
Андреј Жерновски (ЛДП)61 е претседател
на Либерално демократската партија. Во
период од 9 години, од 2002 до 2011 година,
бил пратеник во Собранието на Република
Македонија, по што е избран за претседател
на ЛДП. Во периодот од 1996 до 2000 година
бил советник во советот на Град Скопје
и заменик претседател, а следните две
години бил советник на градоначалникот
на Град Скопје. Дипломирал на Градежниот
факултет во Скопје. Има 44 години.

61

http://ldp.org.mk/PresoviSoopstenija.asp?rb=466
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Општина
Чаир

Површина

4 км2

Број на жители

64,773

Етничка
структура на
население

Албанци (57,00%),
Македонци (24,13%),
Турци (6,95%),
Роми (4,76%),
Бошњаци (4,55%)

Изет Меџити (ДУИ)63 во моментов го
извршува
својот
втор
мандат
како
градоначалник на општина Чаир. Пред да
биде избран за градоначалник има работено
во „Македонски пошти“ и како професор во
СУГС „Арсениј Јовков“ во општина Бутел.
Во моментов е магистрант на Економскиот
факултет во Скопје, каде претходно има
дипломирано во 2000 година. Има 36
годнини.

Број на членови
27
на совет
Буџет за 2012

858,090,420

Адреса

Бул. Христијан Тодоровски бр. 5,
1000 Скопје

Телефон

02/ 5 101 855

Мрежно место

http://cair.gov.mk/

Марија Ангелова (ВМРО-ДПМНЕ) е директор
на градинката „Снежана” во Скопје. Во
периодот од 2006 до 2010 година била
професор по одделенска настава при
основното училиште „Браќа Рамиз и
Хамид“ во Чаир, а претходно работела во
Министерството за одбрана. Во периодот од
1999 до 2002 година работела во фирмата
Еуро интернешнл корп. и кинг стар. Ангелова
се има стекнато со диплома за професор
по предучилишна настава од Педагошкиот
факултет во Штип и диплома за професор
по одделенска настава од Педагошкиот
факултет „Св.Климент Охридски” во Скопје.
Ангелова исто така е магистер на науки во
областа на менаџмент на човечки ресурси.
Има 32 години.

кандидати за градоначалник на општина чаир
Бесник Телаи (независен кандидат)62
е професор на Државниот универзитет
во Тетово и на Државниот универзитет
во Приштина. Претходно работел како
настаник по физичка култура во основното
училиште „25ти Мај“ во Скопје. Дипломирал
и магистрирал на Факултетот за физичка
култура во Скопје, а подоцна на истиот
факултет се стекнал и со титулата доктор
на науки. Има 50 години.

Мухамед Тачи (ДПА)
Трајче Неделковски (СДСМ)64 е пензиониран
инспектор
по
насилен
криминал
во
Министерството за внатрешни работи. Во
МВР работел 36 години, од 1976 до 2012
година. Дипломирал на Техничкиот факултет
во Битола, насока – сообраќаен инженер.
Има 54 години.

Гиктен
Хазири
(НДП)
работи
во
Министерството за Култура од 2007 година
како раководител на одделението за
културен развиток и културни политики.
Пред тоа, во периодот 2005 до 2007 година
работел во Секторот за спроведување
на Рамковниот договор при Владата на
Република Македонија. Магистрирал и
докторирал во областа меѓународно право
и меѓународна политика на Правниот
факултет во Скопје. Има 53 години.
63
62

64

http://www.unitesport.edu.mk/stafiakademik/profesoret/61-profesoret/6-besnik-telai.html
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http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=2A93E6FF84A0EF4EA93CCF033C7FBD8F
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Општина
Шуто Оризари

Површина

7 км2

Површина

792 км2

Број на жители

22,017

Број на жители

95,385

Етничка
структура на
население

Роми (60,60%),
Албанци (30,32%),
Македонци (6,53%)

Етничка
структура на
население

Македонци (88,71,%),
Албанци (4,36 %)

Број на членови
на совет

19

Број на членови
на совет

31

Буџет за 2012

193,366,349

Буџет за 2012

1,379,732,776

Адреса

Ул. Виетнамска бб,
1000 Скопје

Адреса

Булевар 1 Мај бр. 61,
7000 Битола

Телефон

02/ 2 650 584

Телефон

047/234-234

Мрежно место

http://www.sutoorizari.org.mk

Мрежно место

http://www.bitola.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Шуто оризари
Елвис Бајрам (Сојуз на Роми) е актуелен
градоначалник на Шуто Оризари. Пред да стане
градоначалник бил претседател на советот на
општина Шуто Оризари. Се занимава со семеен
бизнис. Има завршено основно образование. Има
36 години.
Ибраим Сума (ДПА)
Неждет Мустафа (ОДСР)65 е министер без ресор
во Владата на Република Македонија и национален
координатор на Декадата за вклучување на
Ромите 2005-2015 и на Националната стратегијата
за Ромите. Оваа функција ја извршува од 2008
година. Претходно, од 2002 до 2008 година бил
пратеник во Собранието на Република Македонија.
Во два мандати, од 1996 до 2002 година бил
градоначалник на општината Шуто Оризари.
Пред градоначалничкиот мандат три години бил
уредник на Ромската програма во Македонска
радио телевизија. Мустафа има дипломирано
филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје.
Има 50 години.
65

Општина
Битола

кандидати за градоначалник на општина битола
Африм Селими (ДПА)
Владимир
Талевски
(ВМРО-ДПМНЕ)
го извршува својот втор мандат како
градоначалник на општина Битола. До изборот
за градоначалник во 2005 година работи како
актер во Битолскиот театар и настапува во
голем број театарски претстави, ТВ серии,
играни и ТВ филмови.
Исто така, има
режирано театарски претстави и телевизиски
документарци. Талевски е дипломиран актер,
а има специјализирано театарска режија во
Софија и магистрирано театарска режија во
Скопје. Има 53 години.
Зоран Лазароски – Паљо (независен кандидат)
е сопственик на фитнес клуб во Битола
веќе 17 години. Претходно има работено во
голем број земји ширум светот. Од раната
младост почнал да се занимава со спорт,
најпрвo велосипедизам, па подоцна карате и
бодибилдинг, каде има постигнати значајни
разултати. Лазаревски се школувал во својот
роден град Битола. Има 52 години.

http://vlada.mk/clenovi/nezdet-mustafa
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Менде Диневски (СДСМ)67 е пратеник во
Собранието на Република Македонија од
2008 година. Од 2002 до 2008 година работел
како стоматолог во Домот за народно здравје
во Битола. Како пратеник, претседател е на
Комисијата за здравство, член на Комитетот
за односи меѓу заедниците, на Комисијата за
политички систем и односи меѓу заедниците
и на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата. Диневски е доктор по
стоматологија и специјалист по орална
хирургија. Има 39 години.

Јорго Огненовски (независен кандидат)
е професионален актер. Има основано
фирма за продукција на филмови, ТВ
серии и за привлекување на продуцентски
куќи од Холивуд. Исто така e и основач на
хуманитарната организација „За подобро
здравје“ – Битола, која е наменета за
потребите на болницата од Битола.
Претходно има продуцирано 4 играни
филмови во Холивуд, САД, од кои еден е во
копродукција со Министерството за култура
на Република Македонија. Огненовски
игра и една од главните улоги во тоj филм.
Основач е на компанијата Ворлдсингс во
Бурбанк, Калифорнија, САД која има цел
да го промовира туризмот во Македонија,
особено охридскиот и битолскиот регион,
ширум светот. Дипломирал на Економскиот
факултет во Скопје. Има 58 години.

Џоко Дамевски (СДУ)

Лилјана Настеска (СДПМ)
Љубомир Груевски (НДМ)66 е македонски
поет. Во моментов, тој е главен и одговорен
уредник на издавачката куќа „Мисирков“,
која е прва издавачка куќа во Македонија
надвор од главниот град. Груевски ја има
основано и е директор на оваа издавачка
куќа. Претходно работел како уредник
на други издавачки куќи, директор на
„Хераклеја Линкестис“, и директор на
Народниот театар во Битола. Студирал и
дипломирал Книжевност при Филолошкиот
факултет во Белград и Филозофскиот
факултет во Скопје. Има 64 години.

66

http://emirsokolovic.com/gallery/vi-me-unarodni-poetski-festival-heraklea-2011bitola-makedonija
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http://www.mendedinevski.mk/
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Површина

464 км2

Број на жители

55,108

Етничка структура
на население

Македонци (84,86%),
Албанци (4,17%),
Турци (3,13%),
Роми (1,45%)

Број на членови на
23
совет

Општина
Велес

Буџет за 2012

722,263,477

Адреса

Панко Брашнар бр. 1,
1400 Велес

Телефон

043/232-966

Мрежно место

http://www.veles.gov.mk/

Славчо Чадиев (ВМРО-ДПМНЕ) е член и
претседател на советот на општина Велес
во два мандата, односно од 2005 година до
денес. Чадиев е магистер по дефектологија
– сурдолог и работи во ЈЗУ Општа болница
Велес, ОРЛ одделение. Тој е потпретседател
на Сојузот на дефектолози на Македонија,
долгогодишен соработник на Сојузот на
глуви и наглуви на Република Македонија
и на Заводот за глуви лица   „Kочо Рацин“
Битола, како и во подружниците на Сојузот
на глуви и наглуви и Сојузот на слепи лица во
Велес. Има дипломирано на Дефектолошки
факултет во Белград. Има 54 години.
Тања Петровска (СДПМ)

кандидати за градоначалник на општина велес
Аце Коцевски (СДСМ) е сопственик и
управител на Друштвото за градежништво
и консултантски услуги АФИОН – Велес.
Претходно, Коцевски бил градоначалник на
општина Велес во два мандати од 2000 до
2009 година, потсекретар во Министерство
за локална самоуправа од 1999 до 2000
година. Тој бил пратеник во Собрание
на Република Македонија
во периодот
од 1994 до 1998 година. За време на
студиите билпретседател на младинската
организација на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ од 1982до 1983 година. По вокација
тој е дипломиран градежен инженер. Има 51
година.
Марјан Спасовски (СДУ)
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Општина
Гевгелија

Површина

485 км2

Површина

519 км2

Број на жители

22,988

Број на жители

81,042

Етничка структура
на население

Македонци (96,82%),
Срби (1,60 %)

Етничка структура
на население

Број на членови
на совет

Албанци (66,68%),
Македонци (19,59%),
Турци (9,86%),
Роми (2,76%)

19

31

Буџет за 2012

511,208,660

Број на членови
на совет
Буџет за 2012

962,700,000

Адреса

Димитар Влахов бр. 4,
1480 Гевгелија

Адреса

Браќа Гиноски бр. 61,
1230 Гостивар

Телефон

034/213-899

Телефон

042/213-511

Мрежно место

http://gevgelija.gov.mk/

Мрежно место

http://www.gostivari.gov.mk/

Општина
Гостивар

кандидати за градоначалник на општина гостивар

кандидати за градоначалник на општина гевгелија

Зоран Ангелов (СДСМ)69
е професор по
машински стручни предмети во техничкото
средно учичиште во Гостивар од 2001 година.
Дипломирал на Машински факултет. Има 43
години.

Иван Франгов (ВМРО-ДПМНЕ) го извршува
првиот мандат како градоначалник на општина
Гевгелија. Претходно, од 2007 година работел
како раководител на Даночното одделение во
Управа за јавни приходи во Гевгелија. Од 2002
до 2007 година работи во приватната компанија
„Солун 53“ АД Гевгелија, прво како раководител
на маркет, а потоа како извршен член на одборот
на директори. Дипломирал на Економскиот
факултет во Скопје, насока надворешна трговија
и маркетинг. Има 43 години.

Миат Садику (ДПА)70 е електроинжeнер по
професија.

Невзат Бејта (ДУИ)71 од 2011 до февруари 2013
година беше министер за локална самоуправа
во Владата на Република Македонија. Во 2005
година беше избран за градоначалник на
општина Гостивар и потпретседател на ЗЕЛС. Во
периодот од 2002 до 2005 година бeше пратеник
во Собранието на Република Македонија. Во
2000 година бeше избран за советник во Советот
на општина Гостивар. Претходно работел како
професор по историја во с. Чергане и во Гостивар.
Дипломирал на Филозофскиот факултет во
Приштина на катедрата по историја и магистрирал
на Универзиетот во Тирана. Има 51 година.

Јован Платански (СДПМ)
Петар Ефтимов (СДУ)
Саве Марачков (СДСМ)68
е пратеник во
Собранието на Република Македонија од 2011
година. Тој е член на собраниската Комисијата
за деловнички и мандатно-имунитетни прашања
и Комисијата за земјоделство, шумарство
и водостопанство. Марачков е дипломиран
шумарски инжинер. Има 46 години.

69
70
68

http://www.sobranie.mk/?ItemID=769677A13C93A14B8AA437CBB0C39219
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http://a1on.mk/wordpress/archives/113629
http://dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=5B94516126CA094281A6BB9867DD9248
http://mls.gov.mk/index.php?news=5
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Руфи Османи (НДП) е градоначалник на
Гостивар од 2009 година, а воедно е основач
и претседател на партијата Национална
Демократска Преродба (НДП). До 2009 година
бил професор на Универзитетот за Југоисточна
Европа (УЈИЕ), а од 1994 до 2003 бил предавач
на Тетовскиот универзитет.
Во 1994 година бил избран за пратеник во
Собранието на Република Македонија, а
во 1996 година станува градоначалник на
Гостивар, функција која ја врши до април 1997
година. Таа година е уапсен и служи затворска
казна поради непочитување на одлуката на
Уставниот суд за неистакнување знамиња
на етничките заедници. Во 1999 година е
ослободен врз основа на Законот за амнестија.
Дипломирал на Економскиот факултет во
Приштина, а подоцна станува и доктор по
економски науки. Има објавено поголем број
научни и публицистички трудови. Има 52
години.

Општина
Дебар

145,67 км2

Број на жители

19,542

Етничка структура
на население

Албанци (58,07%),
Македонци (20,01%),
Турци (13,73%),
Роми (5,53)

Број на членови
на совет

15

Буџет за 2012

250,643,000

Адреса

8 Септември бр. 72,
91250 Дебар

Телефон

046/831-015

Мрежно место
кандидати за градоначалник на општина дебар
Ибраим Кољари (независен кандидат)72
е сопственик на фирма за готов
бетон. Работел и живеел во САД, а по
враќањето
инвестирал
во
фирмата
ГП „Кораби“, денешна „Кораби реди
мијс“. Во 2012 година бил добитник на
наградата за индивидуален филантроп
од дијаспората која ја доделува Центарот
за институционален развој – ЦИРА. Има
донирано за Исламската верска заедница
и за Македонската православна црква,
како и за спортски и културни активности.

Сашо Аќимовски (ВМРО-ДПМНЕ) работи во А.Д.
ЕЛЕМ Подружница Хец Маврово - Гостивар. Тој
е одговорен за финансиското и комерцијално
работење во оваа компанија. Претходно има
работено како директор на Државен пазарен
инспекторат, раководител на подрачната
единица на ФЗО Гостивар и како заменик
директор во претпријатието за употреба и
уредување на градежно земјиште ЈП Гостивар.
Завршил на Економскиот факултет во Скопје,
а моментно е на постдипломски студии на
Универзитетот за менаџмент и туризам во
Скопје. Има 37 години.

Меџит Дика (ДПА) е пензиониран машински
инженер. Има 66 години.

72

88

Површина

http://www.facebook.com/ibrahim.kolari
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Ружди Љата (ДУИ) е предавач на Катедрата
за Ориентална филологија на Државниот
универзитет во Тетово од 2009 година
и муфтија на Дебарското муфтивство.
Во Исламската верска заедница на
Македонија работи од 1995 година, а на
Факултетот за исламски науки во Скопје
работи во периодот од 1993 до 1995 година
и повторно од 2009 до денес. Од 1980 до
1991 година работи во Исламската верска
заедница и Универзитетот во Приштина.
Има преведувано дела од арапски и
турски јазик, а исто така има и објавено
свои дела. Дипломирал на катедрата
за Ориентални јазици на Филолошкиот
факултет при Универзитетот во Приштина,
каде што има магистрирано на филолошки
науки. Има 59 години.

Општина
Делчево

Површина

423 км2

Број на жители

17,505

Етничка
структура
на население

Македонци (95,04%),
Роми (3,72%)

Број на членови
на совет

15

Буџет за 2012

221,695,160

Адреса

Методи Митевски Брицо бр. 40,
2320 Делчево

Телефон

033/411-550

Мрежно место

http://www.delcevo.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина делчево
Голуб Ангелов (СДСМ)73
е пратеник во
Собранието на Република Македонија
од 2011 година. Како пратеник е член
на Комисијата за еднакви можности за
мажите и жените. Во периодот од 2007 до
2011 година бил вработен во општинската
организација на СДСМ во Делчево, а
претходните 4 години бил професор по
социологија и граѓанска култура во ОСУ Ацо
Русковски, Берово. Дипломирал социологија
на Филозофскиот факултет во Скопје и
во моментот е на магистерски студии по
меѓународна безбедност. Има 36 години.
Дарко Шехтански (ВМРО-ДПМНЕ) вработен
во Министерство за Земјоделсто, Шумарство
и Водостопанство на Р.М. Претходно од 1991
до 2001 бил вработен во сопствената фирма
Алмак - Делчево. Дипломиран инжинер по
енергетика. Има 46 години.

Златко Пешов (СДУ)
73
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http://www.sobranie.mk/?ItemID=CF8E55AA84CABC498933C1D4F0AE4874
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Зоран Македонски (независен кандидат)74
е дипломиран машински инженер. Во
моментот е невработен. Има 26 години.

Кирчо Гоцевски (СДПМ)

Општина
Кавадарци

Површина

1132 км2

Број на жители

38,741

Етничка
структура
на население

Македонци (96,79%),
Роми (1,75%)

Број на членови
на совет

19

Буџет за 2012

690,242,330

Адреса

Маршал Тито бб п. Фах. 184,
1430 Кавадарци

Телефон

043/416-107

Мрежно место

http://www.kavadarci.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Кавадарци
Александар
Панов
(ВМРО-ДПМНЕ)
е
актуелен градоначалник на Кавадарци.
Пред да стане градоначалник, од крајот на
2008 до 2009 година, бил раководител на ЈП
„Македонски пошти“ подружница Кавадарци.
Во периодот од 1999 до 2009 година работел
во ЈП „Комуналец“ Кавадарци како правник,
референт по застапување и оптужување. Од
2005 до 2009 година, исто така бил член на
советот и координатор на советничката група
на ВМРО-ДПМНЕ во општина Кавадарци.
Има дипломирано на Правниот факултет во
Скопје. Има 43 години.
Бетиан Китев (СДСМ) е актуелен советник
во општина Кавадарци. Во октомври
2008 година дипломирал на катедрата за
политички студии на Правниот Факултет во
Скопје, а во моментот е магистрант на истиот
факултет. Има 27 години.

74

http://www.kanal5.com.mk/Default.aspx?mId=120
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Борис Давидов (независен кандидат) е
актуелен советник во општина Кавадарци.
Повеќе години работел како професор, а потоа
се занимавал со приватен бизнис, тргувајќи
во Турција и Кина. Претходно има работено
како офицер во Пула, а подоцна во органите
на управа во Кавадарци. Дипломирал на
Воената академија во Белград. Има 66 години.

Општина
Кичево

Зоранчо Бојковски (независен кандидат)75 е
вработен во АДОР „Македонија“ компанија
за осигурување и надворешен соработник
во уште неколку други помали осигурителни
компании од Македонинја и странство. Бил
член на Советот на општина Кавадарци
во периодот од 2000 до 2005 година.
Тој е исто така член на синдикалните
организации во Македонија. Има диплома по
ветеринарна медицина со која се стекнал на
Универзитетот во Загреб, Хрватска во 1991
година. Зоранчо Бојковски има 47 години.

76

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4362773953923&set=a.1444278793368.20571
44.1425063729&type=1&theater
http://www.plusinfo.mk/vest/36948/Video-Pancho-Minov-eks-tatkoto-na-Kavadarci-so-zakani-na-protivnicite-vo-Sovetot-na-opshtinata
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839 км2

Број на жители

56,734

Етничка структура
на население

Албанци (54,51 %),
Македонци (35,74%),
Турци (5,28%),
Роми (2,87%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

480,769,445

Адреса

Борис Кидрич бр. 1,
6250 Кичево

Телефон

045/223-001

Мрежно место

http://www.kicevo.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина кичево
Благоја
Деспотоски
(ВМРО-ДПМНЕ)77
го
извршува првиот мандат како градоначалник
на општина Кичево. Во периодот од 1999 до
2002 година е генерален директор на РЕК
Осломеј, и под негово раководство се отвора
јагленокопот Осломеј-запад. Од 1989 до 1999
година работи во Управата за заштита од пожари
и експлозии. Во истиот период е претседател на
Противпожарниот сојуз на Кичево. Дипломирал
на електро-техничкиот факултет во Скопје. Има
54 години.

Панчо Минов (независен кандидат)76 е
актуелен член на советот на општина
Кавадарци. Тој бил градоначалник на
Кавадарци во два мандати, во перидот од
2000 до 2009 година. Во периодот од 1991
до 1998 година бил пратеник во Собранието
на Република Македонија. Пред 1991
година работел во Собранието на општина
Кавадарци. Има завршено Правен факултет
и Факултет за политички науки. Панчо Минов
има 55 години.

75

Површина

Фатмир
Дехари
(ДУИ)78
е
актуелен
градоначалник на Општина Осломеј. Пред
2009 година ги извршувал функциите заменикминистер на МВР и заменик-директор на ДБК,
а непосредно пред стапувањето на функција
градоначалник бил директор на ЈП Македонски
Пошти ПЕ Кичево. Дипломирал на Факултетот
за физичко образование при Универзитетот во
Приштина. Има 38 години.

77
78

Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ во оваа општина го поддржува и СДСМ. Воедно во оваа
општина двете партии поднесоа заедничка листа за советници.
http://kicevo.mk/dui-fatmir-dehari/
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Општина
Кочани

Површина

382 км2

Површина

481 км2

Број на жители

38,092

Број на жители

20,820

Етничка
структура на
население

Македонци (93,12 %),
Роми (5,12 %)

Етничка
структура на
население

Македонци (96,06%),
Роми (3,21%)

Број на членови
на совет

19

Број на членови
на совет

19

Буџет за 2012

541,312,000

Буџет за 2012

396,157,300

Адреса

Раде Кратовче бр. 1 п. Фах. 38,
2300 Кочани

Телефон

033/274-001

Мрежно место

http://www.kocani.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина кочани

Општина
Крива Паланка Адреса

Ратко Димитровски (ВМРО-ДПМНЕ) е актуелен
градоначалник на општина Кочани. Од 2006
до 2009 година беше пратеник во Собранието
на Република Македонија, а претходно има
работено и е основач на печатницата „Европа
92“, која е една од најголемите печатници
во Македонија. Во периодот од 1977 до 1990
година работел во печатниците „Киро Дандаро“
– Битола и „Младост“ – Кочани. Има стекнато
диплома по графичко инженерство во Загреб.
Димитровски има 56 години.

Мрежно место

http://www.krivapalanka.gov.mk/

Горан Милковски (СДУ)
Горанчо Младеновски (СДСМ)80
доктор
гинеколог и директор во ПЗУ „Д-р Горан
Младеновски. Од 1998 до 2006 година работел
како раководител на гинеколошкиот оддел
во Здравствениот дом во Крива Паланка.
Специјализирал гинекологија во гинеколошкоакушерскиот оддел на Медицински факултет
во 1998 година, а дипомирал на истиот
факултет во 1987 година. Има 51 година.
Милка Михаиловска (СДП)

Симо Веселинов (СДУ)
80

96

031/375-035

Арсенчо
Алексовски
(ВМРО-ДПМНЕ)
е
актуелен градоначалник на општина Крива
Паланка. Тој е сопственик на приватна
компанија „Траншпед Трејд ДООЕЛ” која ја
основа и ја води од 2006 година. Претходно,
13 години работел во „Траншпед комерц”
како раководител на филијалата „Деве Баир”.
Во периодот од 1986 до 1991 година работел
во Шумското стопанство „Осогово” во Крива
Паланка. Претходно 2 години бил инспектор
во МВР. Дипломирал на Правниот факултет
во Скопје во 1986 година. Има 52 години.

Миле Андонов (СДСМ)79 е актуелен пратеник
во Собранието на Република Македонија и оваа
функција ја извршува од 2008 година до денес.
Во минатото работел во компаниите „Деликатес”
(1989-2002), „Аква Вита” (2002-2005) и како
управител на „Кодекс текс” (2006-2008). Во
периодот од 2005 до 2006 година бил директор
на Бирото за стопански недоволно развиени
подрачја. Дипломирал на Економскиот факултет
во Скопје. Има 50 години.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428076390613217&set=a.335121746575349.7
8613.335121659908691&type=1&theater

Телефон

кандидати за градоначалник на општина Крива Паланка

Горан Нисов (СДПМ)

79

Маршал Тито бр. 175
1330 Крива Паланка

https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%94%D0%A1%D0%9C%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D
0%BD%D0%BA%D0%B0/201747429856994
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Површина

509 км2

Број на жители

105,484

Виктор Цветковски (независен кандидат)
е советник во општина Куманово, а од 2009
до 2012 година беше и претседател на
советот на општината. Од 2009 работи како
помошник директор во јавното претпријатие
„Пазаришта“ – Куманово. Цветковски, исто
така е претседател на Здружението за
пенологија на Македонија. Во периодот од
2004 до 2006 година работи во Министерството
за правда, прво како директор на Управата
за извршување на санкции, а подоцна
е унапреден во државен секретар. Во
2002 го основа и до 2004 e директор на
претпријатието
„Принцип“.
Цветковски
дипломирал на Правниот факултет во Скопје,
а од 2010 е на магистерски студии по казнено
право и криминологија на истиот факултет.
Има 38 години.

Македонци (60,43%),
Етничка структура Албанци (25,87%),
на население
Срби (8,59%),
Роми (4,03%)

Општина
Куманово

Број на членови
на совет

33

Адреса

11 Октомври бб,
1300 Куманово

Буџет за 2012

1,686,731,548

Телефон

031/420-451

Мрежно место

http://www.kumanovo.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина куманово

Зоран Дамјановски (СДСМ)81 го извршува
вториот мандат како градоначалник на
Куманово. Дипломирал на Медицинскиот
факултет во Скопје во 1981 година, а
магистрирал
гинекологија
во
Загреб
и Љубљана во 1987 година. Во 1991
година, Дамјановски станува специјалист
по геникологија и акушерство. Тој е
потпретседател на Кошаркарскиот клуб од
Куманово веќе 15 години. Има 56 години.

Алил Куртиши (ДПА) е
асистент во
Државниот
Универзитет
од
Тетово.
Моментно, Куртиши е советник на Општина
Куманово. Има 36 години

Ариф Латифи (ДУИ) е актуелен директор
на Општата болница во Куманово. На таа
позиција именуван е во 2009 година. Од
2004 до 2009 година работел на Клиниката
за хематологија во Скопје. Претходно
работел во Медицинскиот центар во
Куманово. Завршил Медицински факултет
на Тракискиот универзитет во Стара Загора,
Бугарија. Тој е специјалист интернист, а во
моментов е на докторски студии во областа
на хематологија на Медицинскиот факултет
во Скопје. Латифи има 46 години.

Зоран Ѓорѓиевски (ВМРО – ДПМНЕ)е
началник на Хируршкото одделение во
Куманово, почнувајќи од 2010 година. Во
периодот од 2002 до 2010 година, Ѓорѓиевски
бил шеф на Хирушкото одделение. Завршил
Медицински факултет во Ниш, а во 1998
година специјализирал општа хирургија во
Скопје. Има 54 години.
Предраг Божичковиќ (СНСМ)

81
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http://www.kumanovo.gov.mk/biografija/
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Фатри Салиу (НДП) е професор во средното
училиште ОСТУ „Наце Буѓони“ во Куманово.
Претходно има работено како преведувач
во повеќе организации и компании. Во
периодот од 1992 до 1997 година Салиу
професионално се занима со кошарка и
играл во повеќе клубови во Македонија. Се
образувал на Електротехничкиот факултет при
универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Општина
Неготино

Површина

414 км2

Број на жители

19,045

Етничка
структура
на население

Македонци (92,48%),
Срби (3,26%),
Роми (2,36%),
Турци (1,26)

Број на членови
на совет

15

Буџет за 2012

423,262,643

Адреса

Ацо Аџи Илов бр. 2,
1440 Неготино

Телефон

043/361-045

Мрежно место

http://negotino.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Неготино
Ванчо Апостолов (ВМРО-ДПМНЕ) е пратеник
во Собранието на Република Македонија.
Член е на комисијата за земјоделство,
шумарство и водостопанство, Законодавноправната комисија, Комисијата за надзор на
управата за контраразузнавање и Комисијата
за европски прашања. Тој е дипломиран
инженер агроном. Има 50 години.

Силвана Филипова (СДСМ)82 е логопед во
Заводот за рехабилитација на слуг, говор
и глас – Скопје, продрачна амбуланта
Неготино од 1996 година. Филипова се
стекнува со титулата доктор по логопедија
на Филозофскиот факултет во Скопје во
2008 година. Магистрирала и дипломирала
во Белград на факултетот по логопедија.
Има 45 години.

82
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503255296397484&set=a.404558869600461.9
1294.404556676267347&type=1&theater
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Општина
Охрид

Површина

390 км2

Број на жители

55,749

Етничка
структура на
население

Македонци (84,93%),
Албанци (5,31%),
Турци (4,07%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

986,000,000

Адреса

Димитар Влахов бр. 57 п.фах. 125,
6000 Охрид

Телефон

046/262-492

Мрежно место

http://www.ohrid.gov.mk/

Никола Бакрачески (ВМРО-ДПМНЕ) е
директор на ЈЗУ Завод за превенција, лекување
и рехабилитација за кардиоваскуларни
заболувања – Охрид. Претходно има
работено како раководител на Интензивна
нега и раководител на болничкиот оддел во
медицинскиот центар во Охрид. Исто така,
Бакрачески има работено како раководител
на ехокардиографски кабинет и како
асистент кардиолог во специјалната болница
за кардиохирургија „Филип II“. Дипломирал
и специјализирал интерна медицина на
Медицинскиот факултет во Скопје. Има 42
години.
Фетах Елмази (ДПА)

кандидати за градоначалник на општина охрид
Алексадар Митревски (СДПМ)
Александар Петрески (СДСМ) 83 го извршува
вториот мандат како градоначалник на
општина Охрид. Од 2003 до 2005 година
бил директор на општинското Јавно
претпријатие „Охридски комуналец“ –
Охрид. Претходно работел како директор
на „Транспорт и механизација“ – ЕМО, а
исто така, во меѓувреме имал едногодишен
ангажман во Багдад (Ирак). Завршил
Електротехнички факултет во Битола,
каде се здобил со диплома за сообраќаен
инженер. Има 48 години.
Васил Ристески (СДУ)

83

http://a1on.mk/wordpress/archives/71383
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Општина
Прилеп

Хари Локвенец (СДСМ)84 е предавач по
Основи на менаџмент на Универзитетот
Американ колеџ Скопје. Од 1992 до 2008
година бил приватен малостопанственик.
Завршил на Електротехничкиот факултет
во Скопје во 1996 година. Магистер е по
бизнис администрација на Универзитетот
Шилер во Тампа, Флорида, САД, а во 2008
година станува доктор на науки по технички
менаџмент на Универзитетот Св. Климент
Охридски – Битола. Има 43 години.

км2

Површина

1194

Број на жители

76,768

Етничка
структура
на население

Македонци (92,35%),
Роми (5,77%),
Турци (1,19%)

Број на членови
на совет

27

Буџет за 2012

1,073,871,000

Адреса

Питу Гули бр. 2,
7500 Прилеп

Телефон

048/401-701

Мрежно место

http://www.prilep.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Прилеп
Зоран Петрески (СДУ) е наставник во О.У.
„Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари – Прилеп.
Претходно бил консултант во Центарот за
развој на менаџмент и човечките ресурси,
а има работено и во ЈП „Комуналец“, ЈЗУ
Здравствен дом и Медицинскиот центар
во Прилеп. Петрески е магистер по бизнис
менаџмент и е докторант по менаџмент во
јавен сектор. Има 48 години.
Марјан Ристески (ВМРО-ДПМНЕ)го извршува
својот втор мандат како градоначалник на
општина Прилеп. Од 2005 година е член
на Управниот одбор на ЗЕЛС. Пред да
стане градоначалник, 7 години работи како
комунален инспектор во локална самоуправа
во Прилеп. Дипломирал на Економскиот
факултет во Прилеп. Има 41 година.

84

104

https://www.facebook.com/harilokveneczaprilep
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Општина
Ресен

Површина

739 км2

Број на жители

16,825

Етничка
структура
на население

Македонци (76,07%),
Турци (10,68%),
Албанци (9,13%)

Број на членови
на совет

15

Буџет за 2012

258,340,091

Адреса

Плоштад Маршал Тито бр. 20,
6310 Ресен

Телефон

047/ 454 450

Мрежно место

http://www.resen.gov.mk/

Јордан Проевски (СДСМ)
е
началник
на одделот за физикална медицина и
рехабилитација во Заводот за рехабилитација
во Отешево. Во периодот од 2003 до 2006 година
бил директор на истиот Завод, а претходно
работел како општ лекар во Здравствен дом
Ресен. Проевски специјализирал физикална
медицина и рехабилитација на Универзитетот
во Белград во 1987 година, а во 1970 завршил
на Медицинскиот факултет на Универзитетот
во Белград. Има 58 години.
Муамер Сабриу (ДПА)
Шукриу Осман (ДУИ)

кандидати за градоначалник на општина ресен
Димитар Бузлевски (независен кандидат)85
е извршен директор на претставништвото на
меѓународната компанија „Линк консалтинг“
во Ресен. Тој е поранешен градоначалник
на општина Ресен во периодот од 2005 до
2009 година. Во периодот од 1998 до 2002
година беше пратеник во Собранието на
Република Македонија, а од 1994 до 1996
година бил министер за транспорт и врски
во Владата на Република Македонија.
Работел во компанијата „Агроплод” од
Ресен.
Дипломирал
на
Економскиот
факултет во Скопје. Има 60 години.
Ѓоко Стрезовски (ВМРО-ДПМНЕ) работи
во Министерството за внатрешни работи,
СВР Битола, но поради кандидатурата за
градоначалник својот работен однос го има
ставено во мирување. Пред кандидатурата
беше портпарол на СВР Битола.

85

http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=C4323380C7825748817B32D5A8CB5BD1
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Општина
Струга

Површина

507 км2

Површина

32 км2

Број на жители

65,375

54,676

Етничка структура
на население

Албанци (56,85),
Македонци (32,09%),
Турци (5,72%)

Број на жители
Етничка структура
на население

Македонци (91,92%),
Турци (6,87)

Број на членови
на совет

27

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

828,131,100

Буџет за 2012

1,033,224,111

Адреса

Ул. Маршал Тито бб,
6330 Струга

Адреса

Телефон

046/781-223; 782-015

Ул. Сандо Масев 1,
2400 Струмица

Мрежно место

http://www.struga.gov.mk/

Телефон

034/348-030

Мрежно место

http://www.strumica.gov.mk/

Општина
Струмица

кандидати за градоначалник на општина Струга
кандидати за градоначалник на општина Струмица
Арбен Љабеништа (ДУИ)86 беше пратеник во
Собранието на Република Македонија од 2011
година до јануари 2013 кога поднесе оставка
поради кандидатурата за градоначалник.
За време на пратеничкиот мандат бил член
на Комитетот за односи меѓу заедниците,
Комисијата за труд и социјална политика.
Дипломирал на Медицинскиот факултет при
Универзитетот во Тирана. Има 40 години.

Васил Пишев (ВМРО-ДПМНЕ) е актуелен пратеник
во Собранието на Рапублика Македонија. Член е
на собраниските комисии за економски прашања и
локална самоуправа. Од 1984 година се занимава
со приватен бизнис во угостителството, а во 1997
година ја основа компанијата „Ал-Макс” која го
произведува маслото за јадење „Бисер”. Завршил
средно образование во средното економско
училиште „Вељко Влаховиќ” во Струмица. Има 47
години.

Владимир
Кочовски
(ВМРО-ДПМНЕ)87
е
специјалист во одделението на хирургија при
Општата болница во Струга од 1997 година.
Претходно работел како општ лекар во
Медицински центар во Струга. Дипломирал и
специјализирал на Медицинскиот факултет во
Скопје. Има 53 години.

Зоран Заев (СДСМ)89 е актуелен градоначалник
на општина Струмица во втор последователен
мандат, функција која ја извршува од 2005 година.
Во периодот од 1997 до 2003 година работел во
повеќе компании во општина Струмица. Од 2000 до
2003 година ја извршувал функцијата претседател
на Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец” –
Струмица, а од 2001 до 2003 година бил директор
на „Тргопродукт” – Струмица. Од 2003 до 2005
година бил пратеник во Собранието на Република
Македонија. Во 2006 е избран за потпретседател
на СДСМ. Дипломирал 1997 година на Економскиот
Факултет во Скопје. Има 38 години.

Зиадин Села (ДПА)88 е актуелен пратеник во
Собранието на Република Македонија. Член
е на собраниските комисии за здравство,
европски прашања, политички систем и односи
меѓу заедниците, како и на комитетот за односи
меѓу заедниците. Дипломирал на Медицинскиот
факултет на Универзитетот во Тирана. Има 40
години.
86
87
88

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=23E142978094704C96057B44A97FBDBD
Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ во оваа општина го поддржува и СДСМ. Воедно во оваа
општина двете партии поднесоа заедничка листа за советници.
http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=CA3E6C96CD007449B59107D228D8E68E
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Панче Јанков (СДУ)
Ристо Божијанов (СДПМ)
89

http://www.strumica.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=290
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Општина
Тетово

Површина

1080 км2

Број на жители

86,580

Етничка
структура
на население

Албанци (70,32%),
Македонци (23,16%),
Роми (2,72%),
Турци (2,17%)

Број на членови
на совет

31

Буџет за 2012

1,721,725,739

Адреса

Ул. Дарвиш Цара 68,
1200 Тетово

Телефон

044/338-499

Мрежно место

http://www.tetova.gov.mk/

Изет Зеќири (НДП)91 е пратеник во
Собранието на Република Македонија каде е
член на Комитет за односи меѓу заедниците и
на Комисијата за образование, наука и спорт.
Тој е доктор на економски науки и вонреден
професор на Универзиетот на Југоисточна
Европа. Пред да стане пратеник од 2008 до
2011 година беше декан на Факултетот за
бизнис и економија на УЈЕ. Зеќири вршел
бројни други функции поврзани со стратешки
менаџмент, економија и високо образование.
Има издадено голем број на научни трудови
од областа на економијата и менаџментот.
Зеќири има 46 години.
Сади Беџети (ДПА)92 е актуелен градоначалик
на Тетово. Тој е доктор по медицински науки. Од
2007 бил ректор на Државниот универзитет во
Тетово, каде е и професор на Фармацевтскиот
факултет. Од 2000 до 2002 година бил декан
на Медицинскиот факултет при Тетовскиот
универзитет. Пред 2000 година, својата
академска кариера ја градел на Медицинскиот
факултет во Приштина. Има објавено бројни
научни трудови од областа на медицината и
член е на неколку научни и професионални
здруженија. Има 55 години.

кандидати за градоначалник на општина Тетово
Горан Манојлоски (ВМРО-ДПМНЕ) е вработен
како доктор во
ЈЗУ Клиничка Болница
Тетово. Има завршено високо образование
во
Тракиски
Универзитет,
Медицински
Факултет Стара Загора - Р.Бугарија. Од март
2010 година има започната специјализација
по интерна медицина. Има 36 години.

Теута Арифи (ДУИ)93 од 2011 до февруари
2013 година беше заменик на претседателот
на Владата задолжена за европски прашања.
Поднесува оставка на оваа позиција поради
кандидатурата за градоначалник на Тетово.
Претходно, од 2002 до 2011 година беше
пратеник во Собранието на Република
Македонија. Таа е доктор по филолошки
науки, асистент професор на Универзиетот
на Југоисточна Европа, каде од 2001 до 2006
година e декан на Педагошкиот факултет. Исто
така е асистент професор на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“. Пред да влезе во
политиката била активна во неколку граѓански
организации. Арифи е писател и автор на
неколку научни трудови. Има 43 години.

Ивица Зориќ (СДСМ)90
е кандидат за
градоначалник на општина Тетово. Докторирал
на тема „Дигитален каталог за македонското
хорско творештво“. Магистрирал на Факултетот
за музичка уметност во Скопје, од областа на
музичката педагогија-методика на музичка
настава, а дипломирал на Факултетот за музичка
култура – Скопје. Има 64 години.

90

https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B0%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B4-%D1%80%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%9C-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D
1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0
%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D0%BE/272264459572806
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91
92
93

http://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=BC7C8AC066BB084C8C04A7280A31EAC2
http://www.tetova.gov.mk/mk/k/20/
http://arhiva.vlada.mk/?q=node/6921
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Општина
Штип

Површина

556 км2

Број на жители

47,796

Етничка структура
на население

Македонци (87,19%),
Роми (4,59%),
Власи (4,34%),
Турци (2,66%)

Број на членови
на совет

23

Буџет за 2012

832,723,520

Адреса

Ул. Васил Главинов бб,
2000 Штип

Телефон

032/266-600

Мрежно место

http://www.stip.gov.mk/

кандидати за градоначалник на општина Штип
Здравко Коцев (СДСМ)94
е магистер по
безбедност и контрола на перење на пари.
Во периодот пред 2006 година бил директор
на јавното претпријатие за комунално
производни и услужни работи. Има 51 година.

94

Илчо Захариев (ВМРО-ДПМНЕ) е директор на
Бирото за лекови, функција која ја извршува
по вторпат, првиот пат во периодот од 2001
до 2003 година и сега од 2006 година до
денес. Во 2005 и 2006 година бил член и
претседател на советот на општина Штип.
Во периодот од 1985 и со прекини до 2006
година, работи како раководител на работната
единица аптеки во Медицинскиот центар во
Штип. Исто така бил вонреден професор
во Средното
медицинско училиште. Има
продуцирано над 350 телевизиски емисии
од областа на фармакологијата и лековитите
растенија. Има дипломирано и магистрирано
на Фармацевтскиот факултет во Скопје, а
моментно подготвува докторат. Захариев
има 52 години.
Марика Чанева (СДПМ)
Мијалче Поп Андонов (СДУ)

https://www.facebook.com/kocevzdravko
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Општина

Арачиново

Берово

Богданци

Боговиње

Босилево

Брвеница

Валандово
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Кандидати за
градоначалник

Подносители на
кандидатура

Брахим Ајвази

ДУИ

Фекри Биљали

НДП

Бастри Бајрами

Група избирачи

Авни Гафури

ДПА

Звонко Пекевски

СДСМ

Томо Аврамски

СДУ

Вахид Голиќ

СДПМ

Драги Наџински

ВМРО-ДПМНЕ

Анастасија Олумчева

ВМРО-ДПМНЕ

Велко Глигоров

СДУ

Зоран Прочков

СДСМ

Хазби Идризи

ДУИ

Бурхан Изаири

ДПА

Агим Рахими

НДП

Љупчо Колев

ВМРО-ДПМНЕ

Жанко Зимбаков

СДСМ

Живко Митев

СДПМ

Славчо Мишев

СДУ

Стојан Тодороски

ВМРО-ДПМНЕ

Енвер Пајазити

ДУИ

Бејтула Касами

ДПА

Мирко Јовчевски

СДСМ

Николче Чуриновски

ВМРО-ДПМНЕ

Пављо Павлов

СДУ

Јован Ширтовски

СДПМ

Тихомир Шунтов

СДСМ

Василево

Вевчани

Виница

Врапчиште

Градско

Дебарца

Демир Капија

Ванчо Стојанов

ВМРО-ДПМНЕ

Васил Коцев

СДСМ

Миле Јанакиев

СДПМ

Дончо Атанасов

СДУ

Васил Радиноски

Група избирачи

Сашо Јанковски

СДСМ

Светомир Угриноски

ВМРО-ДПМНЕ

Венцо Вуинов

НСДП

Киро Ќурчиски

СДУ

Ајри Сулејманов

СДПМ

Емил Дончев

ВМРО-ДПМНЕ

Исен Шабани

ДПА

Бајрам Кадрија

ДУИ

Љусуф Хасани

НДП и ДПТМ

Жуко Филиповски

СДСМ

Жанета Чаушевска

ВМРО-ДПМНЕ

Љупчо Иванов

СДСМ

Павлина Најдова

СДПМ

Перо Кузмановски

СДУ

Димче Андрески

СДУ

Зоран Ногачески

Група избирачи

Игор Трајкоски

ВМРО-ДПМНЕ

Љупчо Којчиновски

СДСМ

Трајче Димитриев

ВМРО-ДПМНЕ

Драган Поповски

СДПМ

Зоран Мишев

СДСМ

Звонимир Будимировиќ

СДУ
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Демир Хисар

Дојран

Долнени

Желино

Зелениково

Зрновци

Илинден
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Драган Јовановски

СДСМ

Дарко Блажевски

СДСМ

Марина Танасовска

СДПМ

Тони Коцевски

ВМРО-ДПМНЕ

Злате Петковски

СДУ

Насир Абази

ДУИ

Љупчо Блажевски

ВМРО-ДПМНЕ

Цветко Маринковски

СДУ

Борче Стамов

ВМРО-ДПМНЕ

Куитим Ибиши

ДПА

Коста Гогов

СДУ

Гоце Сарафимов

ЛП

Никола Ајцев

СДСМ

Деан Трајанов

СДПМ

Благој Кортов

СДПМ

Сашко Гицев

СДУ

Боше Милошески

ВМРО-ДПМНЕ

Зоран Нинов

ВМРО-ДПМНЕ

Абдула Бајрамоски

ДУИ

Ристе Бањаглав

Достоинство

Изудин Каришиќ

СДСМ

Горан Паунов

Група избирачи

Севганија Ибрахими

ДПА

Благој Јованов

ВМРО-ДПМНЕ

Ибраимали Асаноски

НДП

Васо Илиев

СДУ

Љатиф Арифи

ДПА

Живка Георгиева

СДПМ

Фатмир Изаири

ДУИ

Тони Петров

ВМРО-НП

Беќир Черќези

НДП

Саве Антоновски

СДУ

Веле Груевски

ВМРО-ДПМНЕ

Мите Андоновски

ВМРО-ДПМНЕ

Борче Гиевски

Група избирачи

Зоран Митевски

СДСМ

Бранислав Батарџиев

СДУ

Владо Божиновски

СДСМ

Томе Неделковски

НСДП

Деан Димишковски

СДПМ

Васко Ангелов

Јегуновце

Карбинци

Конче

Кратово

Тони Заткоски

ВМРО-ДПМНЕ

Тони Пашоски

НДМ

СДУ

Деан Паскоски

СДУ

Ванчо Митев

СДСМ

Никола Јованоски

ВМРО-ДПМНЕ

Блаже Станков

ВМРО-ДПМНЕ

Дашмир Јусуфи

ДПА

Жика Стојановски

ВМРО-ДПМНЕ

Ташули Јуца

СДСМ

Светлана Милорад
Цветковска

НДМ

Акнан Сулејмански

НДП

Ариф Ајрушоски

ДУИ

Дејан Ристовски

СДУ

Миле Велиновски

СДСМ

Мирче Костовски

СДПМ

Кривогаштани

Крушево
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Липково

Лозово

Маврово и Ростуше

Македонска
Каменица

Македонски Брод

Могила

Новаци
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Муртезан Идризи

ДПА

Драган Трајков

НДМ

Ељхам Адеми

НДП

Лазо Велков

ВМРО-ДПМНЕ

Садула Дураки

ДУИ

Петар Спасов

СДСМ

Аце Велков

СДСМ

Бошко Дилберовски

Група избирачи

Орце Цветковски

ВМРО-ДПМНЕ

Борче Митевски

ВМРО-ДПМНЕ

Слободан Јовановски

Група избирачи

Благоја Блажевски

СДПМ

Горанче Велков

Група избирачи

Бобан Ѓоргиев

СДУ

Трајче Ѓорѓиевски

Група избирачи

Перо Арсовски

СДСМ

Зунун Зунуни

ПЕИ

Драган Тренчевски

СДСМ

Мукрем Мехмеди

ВМРО-ДПМНЕ

Игор Поповски

ВМРО-ДПМНЕ

Самир Ајдини

СДСМ

Себастијан Алиовски

СДУ

Гоце Стојановски

СДУ

Бранко Марковски

СДПМ

Димче Веселиновски

СДПМ

Енвер Саитоски

ДПТММ

Дарко Митевски

ВМРО-ДПМНЕ

Исмаил Јахиоски

ДУИ

Стојан Јефремов

ВМРО-НП

Тони Тоневски

ВМРО-ДПМНЕ

Анета Симоска Димоска

СДСМ

Јорданка Миланова

СДПМ

Влатко Митрески

СДПМ

Славчо Николов

СДСМ

Милосим Војнески

ВМРО-ДПМНЕ

Убавка Цонкинска

СДУ

Влатко Стојаноски

СДУ

Ташко Николов

ВМРО-ДПМНЕ

Славко Велевски

ВМРО-ДПМНЕ

Игор Милев

СДСМ

Стево Пивковски

Група избирачи

Маре Караманова

СДПМ

Томе Стојановски

НСДП

Ѓорѓи Каракашев

СДУ

Љубе Простиженоски

група избирачи

Славко Младеновски

СДУ

Николче Трајковски

СДУ

Мирче Ристовски

СДПМ

Лазар Котевски

ВМРО-ДПМНЕ

Момчило Алексовски

СДСМ

Кирче Здравковски

СДУ

Орце Тодоровски

ВМРО-ДПМНЕ

Благојче Китановски

СДПМ

Мендо Талевски

СДСМ

Ново Село

Петровец

Пехчево

Пласница

Пробиштип

Радовиш

Ранковце
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Росоман

Свети Николе

Сопиште

Старо Нагоричане

Студеничани

Теарце

Центар Жупа
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Анета Јоновска
Љубенова

СДСМ

Стојанче Лазов

ВМРО-ДПМНЕ

Гоце Величковски

НДМ

Тони Митев

СДУ

Зоран Тасев

ВМРО-ДПМНЕ

Маријанчо Јанев

СДПМ

Кире Алексов

СДСМ

Ристе Андонов

Група избирачи

Стефче Трпковски

ВМРО-ДПМНЕ

Александар Цветковиќ

СДПМ

Зоран Јовановски

СДУ

Љупчо Кец Мицковски

СДСМ

Севдил Ајруловски

ДПА

Видан Митровски

СДУ

Власте Димковиќ

Српска напредна
странка во
Македонија

Милован Стојковски

ВМРО-ДПМНЕ

Драгана Божиновска

СДПМ

Горан Стојановски

Група избирачи

Радивоја Димковски

СДСМ

Фати Исени

ДУИ

Азен Садики

ДПА

Мешахир Исмаили

НДП

Исен Асани

ДУИ

Рухан Иљази

ДПА

Рамадан Идризи

НДП

Мазлум Хасан

Група избирачи

Аријан Ибраим

ДПТМ

Чашка

Деан Андоновски

Група избирачи

Сања Димовска

СДУ

Горан Чопановски

ВМРО-ДПМНЕ

Марина Андонова

СДСМ

Ване Ефремов

ЛП

Горанчо Крстев

СДСМ

Костадин Личков

ВМРО-ДПМНЕ

Чешиново-Облешево Славчев Зашов

Чучер Сандево

СДПМ

Јорданчо Левков

НДМ

Весна Горева Малинова

СДУ

Јован Пејковски

Група избирачи

Киро Пирковиќ

Група избирачи

Вуислав Киранџиќ

НДМ
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Локални избори во Република Македонија
2013 година – резултати, кампања, оценки
Список на кратенки
ВМРО-ДПМНЕ – Внатрешно македонска револуционерна организација
– Демократска партија за македонско национално единство
ВМРО-НП – Внатрешна македонска револуционерна организација
– Народна партија

Локални избори во
Република Македонија
2013 година – резултати,
кампања, оценки

ДЗР – Државен завод за ревизија
ДИК – Државна изборна комисија
ДКСК – Државна комисија за спречување на корупција
ДНЕТ – Движење за национално единство на Турците
ДОМ – Демократска обнова на Македонија
ДПА – Демократска партија на Албанците
ДПТМ – Демократска партија на Турците во Македонија
ДУИ – Демократска унија за интеграција
ЗЕЛС – Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република
Македонија
ИДСЦС – Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје
ИКГС – Изборната комисија на град Скопје
ИО – Избирачки одбор
ЛДП – Либерално демократска партија
ЛПМ – Либерална партија на Македонија
МВР – Министерство за внатрешни работи
МППС – Македонска платформа против сиромаштија
МЦМС – Македонски центар за меѓународна соработка
НДИ – Национален демократски институт
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Вовед

НДМ – Народно демократско движење
НДП – Национална демократска преродба
ОБСЕ/ОДИХР – Организација за безбедност и соработка во Европа
/Канцеларија за демократски институции и човекови права

Локалните избори во Република Македонија се одржуваат на секои
четири години во втората половина на месец март. Процесот на

ОДСР – Обединети демократски сили на Ромите

гласање го спроведува тристепена изборна администрација водена

ОИК – Општинска изборна комисија

од Државната изборна комисија (ДИК) како професионално избрано

ОНА – Ослободителна народна армија
ПЕИ – Партија за европска иднина
РА – Републиканска алијанса
СДПМ – Социајлдемократска партија на Македонија

тело, потоа општинските изборни комисии како непрофесионални
органи и 2.976 избирачки одбори кои ги спроведуваат изборите на
гласачките места.
На 24 март 2013 година се одржаа петтите локални избори од
осамостојувањето на Република Македонија. Изборите се спроведуваа

СДСМ – Социјалдемократски сојуз на Македонија

за 80 општини и градот Скопје, при што по мнозински систем се

СДУ – Социjалдемократска унија

гласаше за градоначалник на општината и Скопје, а членовите на

СНСМ – Српска напредна странка на Македонија
СРД – Совет за радиодифузија
СРМ – Сојуз на Ромите на Македонија
СТЛС – Сојуз на титови леви сили

советот се избираа по пропорционален модел. Локалните избори беа
распишани на 11 јануари со што почнаа да течат роковите за нивна
реализација.
Изборната кампања официјално започна на 4 март, дваесет денови
пред денот на првиот круг на локалните избори, а траеше до 22 март
на полноќ, кога започна изборниот молк. Кампањата за вториот круг
продолжи по изборниот ден на 24 март и траеше до 5 април на полноќ,
до молкот пред вториот изборен круг.
Изборите ги набљудуваа вкупно 8.781 домашни и 410 странски
набљудувачи.95

Генерална

оценка

на

набљудувачите

е

дека

локалните избори беа спроведени во мирна атмосфера, со одредени
недоследности во некои од гласачките места. Главните забелешки се
однесуваа на наводите за заплашување на гласачите, злоупотребата
на државните ресурси и пристрасното однесување на голем дел од
медиумите. Владејачките партии ги оценија изборите како фер и
демократски, додека пак за опозициските партии овие избори беа
нелегитимни.
95
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Државна изборна комисија, http://217.16.84.26/index.php?option=com_content&view
=article&id=92&Itemid=102. Пристапено на 10.04.2013
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Изборна кампања и финансирање

на дијалогот со новинарите.97 Покрај ова, предмет на договорот беше
и пролонгирање на рокот за пријавување на кандидатски листи за

Пред официјалниот почеток на изборната кампања за локалните
избори

2013

претходеше

политичка

криза

предизвикана

од

несогласувањата на двете најголеми политички партии, ВМРО-ДПМНЕ
и СДСМ. Пратениците од опозицискиот „Сојуз за иднината“, предводен
од СДСМ, го бојкотираа Собранието од 24 декември 2012 година и се
закануваа со бојкот на изборите. Во законскиот рок за поднесување
кандидатски листи (до 16 февруари 2013 година) оваа коалиција на
опозициски партии не поднесе свои кандидати за градоначалници и
советници.
Во периодот пред официјалниот почеток на изборната кампања
политичката ситуација се разбранува кога Владата го именува
пратеникот Талат Џафери за нов министер за одбрана од редовите на
ДУИ. Министерот ја презеде функцијата на 19 февруари 2013 година,
по што веднаш по неговото назначување следеа реакции и протести
во центарот на Скопје, кај дел од јавноста, којашто не беше задоволна
со изборот, а истите кулминираа со физички напади со етничка
позадина.96 Повеќе општествени чинители повикаа на смирување
на тензиите, а насилството не зеде поголем замав и не продолжи во
текот на кампањата.
На 1 март 2013 година, со посредство на претставниците од Европската
Унија, двете најголеми партии постигнаа договор кој предвидуваше
враќање на опозициските пратеници во Собранието, учество на
„Сојузот за иднината“ на локалните избори, формирање ад-хок анкетна
комисија за расчистување на настаните во Собранието од 24 декември
2012 година, продолжување на изборната реформа и рестартирање
96

Првите реакции дојдоа од одредени групи на македонската етничка заедница кои го
оспорија назначувањето на новиот министер, поради неговото минато како командант
на Ослободителната народна армија (ОНА). По протестот одржан на 1 март 2013
година, на кој беа нападнати лица од албанската етничка заедница, следниот ден
група етнички албанци исто така спроведе насилен протест во центарот на Скопје.
Види: “Протести и контра-протести поради Министерот за одбрана”, Дојче Веле,
02.03.2013, пристапено на 10.04.2013: <http://www.dw.de/протести-и-контрапротести-поради-министерот-за-одбрана/a-16641481>.
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локалните избори. За таа цел, Собранието изгласа измени во законот
кои им овозможија на партиите (но, не и на група избирачи) да ги
поднесат листите подоцна од законски определениот рок98.
Како резултат на овие настани кампањата започна во атмосфера на
меѓуетничка тензија и поларизација на меѓупартиските односи што
на површина изнесе длабоко несогласување меѓу двете најголеми
политички партии. Овој специфичен контекст создаде услови локалните
избори да се поврзат не само со локални, туку и со национални
прашања. Тоа ја дефинираше и реториката на кандидатите и на
членовите на партиските раководства. На првите предизборни митинзи
во Охрид и Струмица лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ експлицитно
ги поврзаа локалните избори со национални прашања во контекст на
неодамна заклучената политичка криза, додека лидерите на ВМРОДПМНЕ и ДУИ на своите митинзи во Кичево зборуваа за меѓуетнички
прашања.99
Во некои општини беше забележан предвремен почеток на кампањата,
иако законската рамка тоа експлицитно го забранува100. До моментот
на подготовка на публикацијата, ДИК се нема произнесено по
претставките за предвремен почеток на кампањата, поднесени од
97

Заедничка изјава на Комесарот за проширување и добрососедска политика, Штефан
Филе. Известувач на Европскиот парламент за поранешната југословенска Република
Македонија, Ричард Ховит, и поранешниот претседател на Европскиот парламент, Јержи
Бузек, во текот на нивната мисија во Скопје, 1 март, 2013. Пристапено на 11.03.2013:
<http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/headlines/news/2013/03/
20130301_en.htm>
98 Собрание на Република Македонија. Предлог - закон за дополнување на Изборниот
законик, по итна постапка. Пристапено на 06.03.2013: <http://www.sobranie.mk/
ext/materialdetails.aspx?Id=a8c87be7-1d6f-4c88-bcd9-6906b2bb4b32>
99 На првиот предизборен митинг на 4 март 2013 година во Струмица, лидерот на
ВМРО-ДПМНЕ изјави дека локалните избори претставуваат референдум за иднината
на земјата, а на истиот ден на митингот во Охрид лидерот на СДСМ рече дека од
локалните избори зависи и предвременото одржување на парламентарните избори.
ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачка мисија на изборите во Република Македонија, Локални
избори 24 март 2013. Периодичен извештај (25 февруари – 11 март), стр. 5-6, Скопје
13 март 2013.
100 Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР забележала предвремен почеток на кампања, на 2-ри март
во Кичево (ДУИ) и Штип (ВМРО-ДПМНЕ). Ибид., стр. 5-6. Граѓанската асоцијација
МОСТ исто така јави за активности од кампања пред официјалниот почеток.
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некои партии и граѓански организации, како и по прекршувањата на

градоначалници во 14 општини, или вкупно 75 кандидати кои доаѓаат

овие законски принципи кои сама ги евидентираше.

од 13 партии. Безмалку една третина од кандидатите (31%) имаа свои
интернет страници, додека повеќе од половина од кандидатите (57%)

Кандидатите главно се обраќаа на своите етнички заедници. Ова беше
најевидентно во Кичево и Струга каде изборниот натпревар се водеше
меѓу двата етнички блока. Во продолжениот рок за пријавување на
листите, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ објавија дека постигнале договор за
коалицирање во општините Кичево и Струга со цел да издејствуваат
избор на градоначалник, етнички Македонец. Двете партии застанаа
зад заеднички кандидати за градоначалници и листи на советници.
Претходно, ДУИ предложи свој кандидат за градоначалник на Кичево,
кој ДПА го поддржа, додека во Струга со свои кандидати во првиот
круг излегоа и ДУИ и ДПА. На тој начин изборниот натпревар во
Кичево и Струга имаше силна меѓуетничка димензија, која ја услови
реториката. Дел од набљудувачките мисии за изборите оценија дека
кампањата се карактеризирала со „етнички разединувачка реторика“
и дека „по подолго време беше забележана нејзина зголемена
употреба“. Негативната кампања, односно негативната реторика кон
политичкиот противник, беше нашироко применувана од речиси сите
политички актери.
Како дел од кампањата, некои од организаторите поставија голем
број на билборди, постери и друг пропаганден материјал низ целата
територија на државата. Кандидатите се претставуваа пред граѓаните
преку митинзи, организирани средби со граѓани на територијата на
избирачките места и преку методот „врата-до-врата“. Кандидатите

користеа некоја од социјални мрежи за да допрат до гласачите.101
Од друга страна, предизборните дебати меѓу кандидатите повторно
не беа во фокусот. Националниот демократски институт (НДИ)
организираше дебати во три општини на кои не беа присутни сите
релевантни кандидати.102 Дебатите беа емитувани од телевизијата 24
Вести и преку интернет. Првиот канал на националниот ТВ сервис
не емитуваше никакви дебати, додека вториот организираше 17
дебати меѓу кандидати од албанскиот етнички блок. Дел од локалните
телевизии исто така емитуваа соочувања на кандидатите.
Од направената анализа на финансиските извештаи доставени до
ДИК, ДЗР и ДКСК може да се констатира дека во текот на кампањата
пред првиот круг од изборите вкупните приходи на политичките
партии од донации на физички и правни лица како и од нивните
главни партиски сметки изнесуваат 39.342.436,00 денари (639.714,00
евра). Најголеми пријавени приходи имаше коалицијата предводена
од СДСМ со 21.720.000,00 денари (353.170,00 евра), потоа ДУИ со
6.806.800,00 денари (110.679,00 евра) и коалицијата предводена од
ВМРО-ДПМНЕ со 6.700.000,00 денари (108.943,00 евра). Коалициите
на СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се изборните актери кај кои се слеале
околу 90% од вкупните донации во текот на кампањата пред првиот
круг на изборите.

ги презентираа своите изборни програми и преку средствата за

Според финансиските извештаи поднесени до ДИК, ДЗР и ДКСК, по

јавно информирање – електронските и печатените медиуми, но и

завршувањето на кампањата од првиот круг од локалните избори во

преку социјалните мрежи и целокупниот интернет простор. Особено

2013 година вкупните раходи на политичките партии за локалните

интернет просторот и социјалните мрежи беа засилено користени за

избори

време на овој изборен циклус.

101

Со мониторингот во рамките на „Мојот избор“ спроведен од страна на
МЦМС и ИДСЦС беше следено интернет присуството на кандидатите за

128

102

изнесуваат

126.234.423,00

денари

(2.052.592,00

евра).

Податоците прикажани овде се од мониторинг заклучно со 16 март. Интернет
присувство на кандидатите во изборите во 2013 година. МЦМС и ИДСЦС, Ристовски
Борис. Скопје, март 2013. Пристапено на 03.04.2013: <http://www.mojotizbor.
mk/izbori-2013/kandidati/analizi/601-internet-prisustvo-na-kandidatite-vo-izborite2013-g.html>.
“Пропаднаа обидите на странците за ТВ соочувања на МТВ”, ТВ Нова, 28.03.2013,
пристапено на 08.04.2013: <http://novatv.mk/index.php?p=1&navig=8&cat=2&ve
st=2056>.
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имаше

информирањето наведени се Алфа ТВ, 24 Вести и радио Канал 77.

коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ со вкупно 92.764.501,00

Мониторингот на СРД забележал дека поголем дел од медиумите не

денар (1.508.365,00 евра) пред првиот круг на изборите. Редоследно,

прават разлика меѓу редовните активности на власта и оние кои се

според висината на потрошените средства за кампања следуваат

дел од изборната кампања.105 Сите овие индикатори ја доведуваат

СДСМ со 20.427.026,00 денари (332.146,00 евра), ДУИ со 8.282.117,00

во прашање еднаквоста на претставувањето на кандидатите во

денари (134.668,00 евра), потоа НДП-ДПТМ со 2.537.028,00 (41.252,00

изборниот натпревар.

Најмногу

пријавени

потрошени

средства

за

кампањата

евра), Демократската партија на Албанците со 892.884,00 денари
(14.518,00 евра). Останатите политички партии имаа пријавено
потрошени средства под 10.000,00 евра.103

Медиуми

Од аспект на темите кои се појавуваа во медиумите

според

мониторингот на МЦМС и ИДСЦС во рамките на проектот „Мојот Избор“
од 62 медиуми кои имаат свои он-лајн изданија, комуналните дејности
(25%), транспарентноста и отчетноста (20%) и спорт и рекреација
(15%) се трите најчести теми следени од страна на медиумите во текот
на изборната кампања за првиот круг. Културата (7%), образованието

Дел од медиумите имаа пристрасно и партиско покривање на
изборната кампања. Мониторингот на кампањата пред првиот круг на
Советот за Радиодифузија (СРД)104, тело кое е законски одговорно за
следење на електронските медиуми во изборниот процес, укажа дека
повеќето електронски медиуми во своите информативни изданија
овозможиле поголема застапеност на владеачките партии во споредба
со опозициските.
Исто така, кај дел од медиумите, регистрирана е нагласена политичка

(6%), информатичко-комуникациските технологии (6%) и локалниот
економски развој (5%) беа исто така во медиумскиот фокус (Слика
1). Сепак, локалните прашања покриени со мониторингот во голема
мера беа често засенети од националните прашања, особено оние од
меѓуетнички карактер, но и оние кои произлегуваа од несогласувањето
на власта и опозицијата во контекст на политичката криза.
Графикон 1. „Мојот избор“: пресек на известувањето на медиумите по
теми (4-24 март 2013)

пристрасност во корист на владеачката коалиција. Каналите на
јавниот сервис, МТВ1 и првата програма на Македонското радио се
медиумите кои според СРД имале најмалку балансиран пристап во
информирањето за учесниците во изборната кампања. Од приватните
медиуми ТВ Сител имал најмалку избалансирано покривање на
изборната кампања. Од медиумите кои имале балансиран пристап во
103

104

Финансиските извештаи моше да бидат превземени од сајтот на ДИК:
http://217.16.84.26/index.php?option=com_content&view=article&id=92,
Пристапено на 10.04.2013
Мониторингот на СРД опфаќа вкупно 137 комерцијални медиуми на национално,
регионално и локално ниво (66 телевизии и 71 радио). Предмет на мониторингот
е емитуваната програма во информативните изданија (вестите), посебните
информативни емисии, интервјуата, евентуалните соочувања/дебати на
кандидатите, како и емисии кои не се поврзани со изборите, но на кои се појавуваат
организатори на кампања или претставници на органите на власта. Мониторингот
на СРД го опфаќа и бесплатното политичко претставување на кандидатите на
јавниот радиодифузен сервис и платеното политичко рекламирање.
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105

Види Совет за радиодифузија на Република Македонија. Извештај од медиумското
покривање на локалните избори 2013 во вестите за време на изборната кампања
(4-22 март 2013).
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Од аспект на застапеност на политичките партии во објавите на

избори е поголема во споредба со предвремените парламентарни

медиумите, мониторингот во рамки на „Мојот избор“ регистрира

избори кои се одржаа на 5 јуни 2011 година и кога гласаа 1.156.049

најголема застапеност на двете најголеми политички партии, кои

гласачи (63.48%). Во споредба со претходните избори, бројот на

заедно се застапени со повеќе од три четвртини од медиумскиот

регистрирани гласачи за овие локални избори е помал од тие на

простор (ВМРО-ДПМНЕ со 42% и СДСМ со 34%). Од партиите од

предвремените парламентарни избори и изнесуваше

албанскиот блок, ДУИ била позастапена од ДПА (8% и 5%). Помалите

односно Избирачкиот список е намален во однос на 2011 година за

партии биле значително помалку застапени во објавите на медиумите

80.719 гласачи. Процентот на излезност е поголем во споредба со

во мониторираниот период (Слика

2)106.

1.821.122,

локалните избори во 2009 година, кога одѕивот беше 56.32%, но и на

Графикон 2. „Мојот избор“:пресек на известувањето на медиумите по
политички партии (4-24 март 2013)

тие избори бројот на регистрирани гласачи исто така беше поголем
отколку во 2013 година, односно изнесуваше 1.792.082, или за 48.679
гласачи повеќе отколку во 2013 година.108
За градоначалнички места во 80 општини и градот Скопје се
натпреваруваа 350 кандидати. Беа поднесени 480 кандидатски листи
за советници на кои се наоѓаа 8.528 кандидати. Самостојно или во
коалиција, 15 партии поднесоа листи на кандидати за градоначалник:
ВМРО-ДПМНЕ (како коалиција од 20 партии), ДПА, ДПТМ (а, во една
општина во коалиција со НДП), ДУИ, НДМ, НДП, ОДСР, ПЕИ, СРМ,
СДПМ, СДУ, СНСМ, ЛПМ, СДСМ (како коалиција од 12, 13 и 14 партии)
и РА. 27 независни кандидати за градоначалници беа подржани од
група избирачи. Кандидатски листи за советници беа поднесени од 17
партии, самостојно или во коалиција: ВМРО-ДПМНЕ (како коалиција
од 18 или 19 партии), ДПА, ДПТМ, ДУИ, НДМ, НДП, ОДСР, ПЕИ, СРМ,

Резултати од локалните избори 2013

година107

СДПМ, СДУ, СНС, ДОМ, СТЛС, ЛПМ, СДСМ (како коалиција од 12, 13
и 14 партии) и ДНЕТ. Од друга страна, беа поднесени 85 листи за

Во првиот круг на локалните избори кој се одржаа на 24 март 2013

членови на совет од група избирачи.

година гласаа 1.167.757 од 1.743.403 граѓани колку што беа запишани

Во првиот круг на изборите беа избрани градоначалници на 49

во Избирачкиот список, односно излезноста изнесуваше 66.81%.

општини. Во вториот круг се гласаше за градоначалник на град Скопје

Висока излезност од 64.90% (1.131.426 гласачи) беше задржана и

и на 29 други општини, а во 2 општини се вршеше прегласување,

во вториот круг кој се одржа на 7 април. Ваква висока излезност е

односно во 3 избирачки места во Струмица и едно во Долнени. На 21

некарактеристична особено за вториот изборен круг кога одѕивот

април се одржа втор круг во Доленени и прегласување на избирачки

вообичаено се намалувал за околку 10%. Излезноста на овие локални

места во Општините Центар, Струга и Ѓорче Петров.

106

108

107

Ибид
За сите податоци во врска со резултатите од локалните избори користена е
интернет локацијата на Државната изборна комисија http://217.16.84.17/Results.
aspx?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=1
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Граѓанска асоцијација МОСТ „Финален извештај -Домашно набљудување на
Претседателски и локални избори 2009. Август 2009, Скопје http://www.most.org.
mk/images/transparency/elections2009/Izvestaj%20izbori%202009_Final_3%20jazici.pdf Пристапено на 28 март 2013.
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Притоа, најголем број на градоначалници во двата круга освои ВМРО-

Заштита на избирачките права

ДПМНЕ 56, потоа ДУИ 14, СДСМ 4, ДПА 2, 2 независни кандидата, а СРМ,
ДПТМ и СНС по еден. Во општина Долнени се вршеше прегласување
на првиот круг на 7 април, додека вториот круг беше одржан на

Изборниот законик ја гарантира заштитата на избирачките права

21 април. Во поглед на број на гласови на кандидатските листи за

на подносителите на листите и на избирачите. Доколку овластените

градоначалник,

(41.75%),

претставници на подносителите на листите имаат некакви забелешки

СДСМ 311.061 глас (26.64%), ДУИ 138.261 (11.84%), ДПА 82.025

на работата на избирачкиот одбор во текот на гласањето, тие имаат

ВМРО-ДПМНЕ

освои

487.593

гласови

Во првиот круг на

право да укажат на неправилностите и тие да бидат отстранети.

изборите беа евидентирани 40.289 неважечки ливчиња на изборите

Ваквите забелешки треба да бидат евидентирани во записникот и

за градоначалник, а во вториот круг нивниот број изнесуваше 39.066.

врз нивна основа понатаму подносителот да поведува постапка за

Од избраните кандидати 47 веќе ја извршуваа оваа функција од 2009

заштита на избирачкото право. Доколку ваквите забелешки не се

до 2013 година, додека 33 кандидати се новоизбрани.

евидентирани во записникот, претставниците на подносителите треба

гласови (7.02%), НДП 26.962 гласа

(2.31%).109

истите да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа
Најголем број гласови на листите за советници освои ВМРО-ДПМНЕ

откога бил потпишан записникот. За разлика од нив, акредитираните

417.135 (35.72%) гласови, потоа СДСМ 328.540 (28.13%), ДУИ 136.916

набљудувачи не смеат да влијаат на работата на изборните органи, но

(11.72%), ДПА 77.661 (6.65%), НДП 28.565 (2.45%), ДОМ 18.414

доколку имаат забелешка, таа треба да се евидентира во дневникот

(1.58%), ДПТМ 14.097 (1.21%), а останатите партии освоија помалку

на избирачкото место.

од десет илјади гласови (помалку од 1% од гласовите). Овие избори
беа одбележани и со голем број на неважечки гласачки ливчиња за
советници, 49.911, односно 4.27%.

Подносителите на листите и избирачите имаат право да поднесат
приговори и жалби доколку сметаат дека нивното право било
повредено. Приговорите од страна на подносителите на листите

Графикон 3: Освоени гласови на советнички листи по партии на ниво

може да се однесуваат на постапката за гласање, сумирањето и

на цела држава на локалните избори 2013

утврдувањето на резултатите, додека избирачите може да поднесат
приговор доколку во постапката им е повредено избирачкото право.
Постапката којашто се води за заштита на избирачкото право е итна,
поради што доставувањето на приговор и тужба за ова не може да се
достави по пошта.
Приговорите кои подносителите на листите ги доставуваат до ДИК
мора да ги достават во рок од 48 часа по завршувањето на гласањето,
односно објавувањето на првичните резултати, а ДИК должна е во рок
од 48 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. За одлуката
која ја донела, ДИК го известува подносителот на приговорот по пат
на електронска пошта, а одлуката се смета за доставена во рок

109

Во овие бројки не е вкалкулниран податокот за градоначалник на општина Долнени
кој ќе биде утврден по вториот круг на изборите во оваа општина.

134

од пет часа од испраќањето на електорнскиот допис.
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Подносителот на приговорот, за кој негативно било решено во рамките

За вториот круг од изборите беа поднесени 387 приговори од страна

на ДИК, има право во рок од 48 часа по приемот на решението да

на политичките партии, 252 од СДСМ, 113 од ВМРО-ДПМНЕ, 16 од

поднесе тужба до Управниот суд. Управниот суд мора да донесе одлука

НДП, 4 од ДУИ и 2 од ДПА. ДИК целосно прифати 2 приговори на

во рок од 48 часа по приемот на тужбата. Управниот суд може да ја

ВМРО-ДПМНЕ. До Управниот суд беа поднесени вкупно 136 тужби,

потврди или преиначи одлуката на Државната изборна комисија при

од кои 72 од ВМРО-ДПМНЕ, 60 од СДСМ и 4 од ДУИ. Управниот суд

што неговите одлуките се правосилни, односно против нив не може да

прифати 29 тужби на ВМРО-ДПМНЕ, 7 на СДСМ, а 4 тужби на ДУИ беа

се поднесе жалба или друг вид на правна заштита.

одбиени. Како резултат на прифатените тужби, дојде до прегласување

Во случај на повреда на избирачкото право на избирачот, истиот може да
поднесе приговор до ДИК во рок од 24 часа, а ДИК е должна да донесе
одлука во рок од 4 часа по приемот на истиот. Одлуката на ДИК може да

на вториот круг во три општини, односно на 29 избирачки места во
општина Центар, на 9 во општина Струга и на 1 избирачко место во
општина Ѓорче Петров.

биде обжалена така што во рок од 24 часа по приемот на решението ќе се
достави тужба до Управниот суд. Доколку роковите течат и се пресретнат
во текот на процесот на гласањето, а одлуката е позитивна за избирачот

Оценка на локалните избори од набљудувачите

на истиот ќе му се овозможи да го оствари своето право на глас.
Во рамките на законскиот рок политичките партии поднесоа 428
приговори за првиот круг на изборите, при што СДСМ поднесе 373
приговори, ДОМ 38, ВМРО-ДПМНЕ 5, ОДСР 4, ДПА 15, НДП 1, ДПТМ
2, ДУИ 2.110 ДИК прифати 3 приговори на ВМРО-ДПМНЕ и 2 на ДПА
и делумно прифати 20 приговори на СДСМ. Како резултат на овие
приговори беше поништено гласањето во три избирачки места во
Струмица и едно во Долнени поради што на 7 април во овие места се
вршеше прегласување.
Поради одбивањето на овие приговори од страна на ДИК до Управниот суд
беа поднесени вкупно 142 тужби против одлуките на ДИК за приговорите
поднесени од подносителите на листи. Притоа, беа поднесени 101 тужба
од СДСМ, 35 од ДОМ, 2 од ВМРО-ДПМНЕ, 1 од ДУИ, 1 од ДПТМ и 1 од
ДПА. Управниот суд одби 141 тужба, а уважи 1 тужба поднесена од
коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, а се однесуваше за избирачко
место 0734 во општина Кичево, но резултатите од ова избирачко место
не влијаат на вкупните резултати за таа општина.111
110
111

Канал 5, ДИК ќе одлучува по 428 приговори за првиот изборен круг, 27 март 2013
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=2648 Пристапено на 1 април 2013
Радио Слободна Европа. Зорана Гаџовска Спасовска, 2 април 2013. Притапено на
2 април 2013 http://www.makdenes.org/content/article/24945321.html
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За набљудување на првиот круг од локалните избори во Република
Македонија беа акредитирани вкупно 8.781 домашен и 410 странски
набљудувачи. Најголем број на домашни акредитирани набљудувачи
со вкупен број од 3.976 имаше граѓанската асоцијација МОСТ, потоа
следуваат „Синергија – Штип“ со 3.726 набљудувачи, Сојуз на
здруженија на граѓани „Македонска платформа против сиромаштија“
(МППС) со 540 набљудувачи, Македонски центар за меѓународна
соработка (МЦМС) со 406 набљудувачи, ЦИВИЛ со 128 и 5 акредитирани
набљудувачи од Институтот за Демократија – Социетас Цивилис –
Скопје (ИДСЦС).
Најмногу странски набљудувачи имаше меѓународната организација
ОБСЕ/ОДИХР со вкупен број од 205, потоа постојаната мисија на
ОБСЕ во Македонија со 38 набљудувачи, Амбасадата на САД со 40
набљудувачи, Делегацијата на Европската Унија со 33 набљудувачи
и Советот на Европа со 16 набљудувачи. Првиот изборен ден беше
мониториран и со неколку набљудувачи од Амбасадите на Франција,
Словенија, Велика Британија, Украина, Руската Федерација, Шведска,
Бугарија, Косово, Хрватска, Албанија, Словачка, Австрија, Србија,
Турција и Кина како и од Канцеларијата на НАТО за врски Скопје,
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Централната Изборна комисија на Косово, Комисијата за изборни

нерамноправен натпревар меѓу кандидатите.114 Шефот на делегацијата

жалби и приговори (ЕСАР) на Република Косово и Државната изборна

на Конгресот на локалните и регионалните власти на Советот на Европа

комисија на Република Словенија. Во првиот изборен круг исто така беа

Јури Ландбер покажа загриженост за пристрасноста и политичката

Хрватска.112

настроеност на медиумите кои не им дозволија рамноправност на

акредитирани и двајца странски новинари од Бугарија и

Извештајот за првичните наоди и заклучоци на ОБСЕ/ОДИХР е дека

кандидатите.115

локалните избори беа спроведени ефикасно во мирна атмосфера,
со одредени процедурални недоследности во некои од гласачките

Оценката за ДИК беше дека била ефикасна и транспарентна, но

места. Главни забелешки на мисијата беа наводите за заплашување

при формални прашања со етничка

на гласачите, злоупотребата на државните ресурси и пристрасното

членовите. Сепак генералната оценка на ОБСЕ/ОДИХР е дека ДИК

однесување на голем дел од медиумите. Мониторингот на ОБСЕ/

беше на висина на задачата и успеа да ги испочитува изборните

ОДИХР ја следеше работата на Државната изборна комисија (ДИК),

рокови.116 Во врска со бришењето на 119.000 гласачи од Избирачкиот

работата на изборната кампања, како и работата на медиумите.

список, поради непоседување соодветна документација, што беше

Кампањата беше оценета како „генерално мирна“ во двата изборни
круга од страна на мисијата на ОБСЕ/ОДИХР, иако беа забележани
неколку случаи на уништување на материјал за кампања, кршење
на изборни штабови и физички напади на учесници/организатори
на кампања.113 Набљудувачите на ОБСЕ/ОДИХР и МОСТ јавија и за
злоупотреба на државните и јавните ресурси за време на кампањата,
како и нагласена подршка на кандидатите за градоначалници од
владеачките партии од страна на функционери на централната
власт. Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР јави и за поставување на материјал
за кампања на државен имот. Мешањето на владините и партиските
активности беше видливо за време на двата изборни круга.
Набљудувачите на ОБСЕ/ОДИХР кои беа задолжени за континуирано
следење на медиумите заклучија дека медиумите обезбедија опширно
покривање на политичките кампањи, но нивна забелешка беше
дека некои од нив покажаа пристрасност кон одредени политички
партии и мешање на владините и партиски активности кои водат кон
112
113

Државна изборна комисија. Локални Избори 2013. Пристапено на: 10.04.2013
http://217.16.84.26/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=102
Види ги двата извештаи на мисијата на ОБСЕ/ОДИХР: ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачка
мисија на изборите во Поранешна југословенска Република Македонија, Локални
избори 24 март 2013. Извештај со првичните наоди и заклучоци, Скопје 25
март 2013; и ОБСЕ/ОДИХР Набљудувачка мисија на изборите во Поранешна
југословенска Република Македонија, Локални избори, втор круг 07 април 2013.
Извештај со првичните наоди и заклучоци, стр. 8, Скопје 25 март 2013.

138

и политичка пристрасност на

поддржано од страна на поголемите политички партии, поради
дополнителните приговори за истиот, набљудувачите на ОБСЕ/ОДИХР
препорачаа идно подобрување на квалитетот и веродојноста на овој
список. Во повеќето општински изборни комисии (ОИК), гласањето и
сумирањето на резултатите беше оценето како позитивно.117
Набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР го следеше вториот круг
со намален капацитет и не спроведе сеопфатно и систематско
набљудување, но посети одредени гласачки места. Експертската
мисија повторно предупреди дека во иднина треба да се посвети
повеќе внимание за подобрување на Избирачкиот список. Генералната
оценка за ДИК беше дека таа си ја вршеше работата на транспарентен
и ефикасен начин, но при разгледувањето на приговорите на
политичките партии, одлуките на ДИК беа засновани врз партиска
пристрасност.

118

Во извештајот на ОБСЕ/ОДИХР беа упатени критики за неправилности,
како што е семејно гласање, потоа критики во поглед на користење
државни ресурси од страна на владата во изборната кампања,
114
115
116
117
118

Ибид.
Ибид.
Ибид.
Ибид.
Ибид.
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вработувања, субвенции за земјоделците, зголемување на пензиите,

гласање е дека во 90,3% од вкупниот број на набљудувани избирачки

сето тоа во време на изборна кампања.

места, кој изнесува 112, процесот се одвивал добро, а во 9,7% од
вкупниот процент на избирачки места, процесот на гласање бил оценет

Граѓанската асоцијација МОСТ соопшти дека првиот дел од локалните

како задоволителен. Набљудувачите на ИДСЦС и МЦМС забележаа

избори на 24 март бил спроведен во мирна атмосфера. Според

пристрасно однесување од страна на избирачкиот одбор во 8,5% од

извештаите од набљудувачите, карактеристика на овие избори е

вкупниот број на набљудуваните избирачки места.120

големата излезеност на електоратот и ефикасноста на избирачките
одбори. МОСТ исто така забележала мали технички неправилности

Оценката на Амбасадата на Велика Британија и Делегацијата на

на денот на изборите како групно и семејно гласање, некористење на

Европската Унија за локалните избори беше генерално позитивна со

УВ ламбата, фотографирање на гласачките ливчиња и евидентирање

тоа што претставниците изјавија дека изборите биле спроведени во

на гласачите од страна на овластените партиските набљудувачи

мирна атмосфера без насилства, но нивната финална оценка ќе зависи

на гласачкото место. Сепак, интензитетот на овие неправилности е

од финалниот извештај на ОБСЕ/ОДИХР за резултатите на изборите.

намален споредбено со изборите во изминатите години.

Портпаролот на еврокомесарот за проширување на Европската унија,
Петар Стано го поздрави мирниот изборен ден, но исто така изјави

МОСТ забележале случаи кога избирачите не биле во избирачкиот

дека Комисијата ќе ги чека резултатите од ДИК и извештајот на ОБСЕ/

список, иако поседувале биометриски лични документи. Од МОСТ

ОДИХР за да може да даде покомплетни препораки за Македонија.121

констатираа дека работата на ДИК не беше конзистентна во
донесувањето одлуки за преговорите за сумирањето и утврдувањето
на резултатите од гласањето. Како што пренесуваат од МОСТ,

Оценка на изборите од политичките партии

членовите од ДИК честопати не се држеле на предметот на расправа,
туку држеле политички говори, застапувајќи одредени политички
ставови кои влијаат на непристрасноста на

институцијата.119

И вториот круг на локалните избори МОСТ оцени дека изборниот ден
помина во мирна атмосфера и со намален број на нерегуларности
за разлика од првиот круг. Некои од главните неправилности беа
забележани во точноста на Избирачкиот список. Во општина Центар
имало појава на гласачи за кои имало сомневање дека не живеат во
оваа општина.
ИДСЦС и МЦМС го мониторираа првиот изборниот ден со околу

Владејачките партии ги оценија изборите како фер и демократски,
додека пак за опозициските партии овие избори беа нелегитимни.
Лидерот на ВМРО ДПМНЕ, Никола Груевски изјави дека првиот изборен
дел бил фер и демократски и дека победиле делата. Тој, исто така,
смета дека изборниот ден е уште еден положен тест на демократска
Македонија и голем плус за европската интеграција.122 Шефот на
Изборниот штаб на ДУИ, Абдулаќим Адеми изјави дека изборниот ден
поминал мирно во фер и демократска атмосфера. Тој, исто така, посочи
дека се појавиле неколку забелешки за валидноста на избирачките
120

250 статични и 17 мобилни набљудувачи, кои го следеа процесот
на гласање и пребројување на гласовите. Оценката за процесот на
119

МОСТ Граѓанска Асоцијација. „Согледување и оценка од набљудувањето на
работата на изборните органи во првиот изборен круг“. Скопје, 01.04.2013 http://
www.most.org.mk/index.php/mk/ongoing-projects/-2013/269-perception-and-assesment-of-the-monitoring-of-the-work-of-the-election-bodies-in-the-first-election-rund
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121

122

Македонски центар за меѓународна соработка, Институт за Демократија ‘Социетас
Цивилис’. Извештај и препораки за работата на изборната администрација за
локалните избори 2013. Скопје, 10.04.2013
„Стано-ЕК ја поздравува мирната атмосфера на изборите“. Радио Слободна Европа,
25 март 2013. Пристапено на 04.04.2013 http://www.makdenes.org/archive/
news/20130325/428/428.html?id=24938357
Марковски, Градимир. „Груевски: Победи Македонија, победи ВМРО-ДПМНЕ,
победија делата“. Алфа ТВ. 25 март 2013 http://www.alfa.mk/News.aspx?ID=53290#.
UWZ_r5NTDzw
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списоци, бидејќи неколку припадници на ДУИ не биле во можност да

нелегитимен.128 Црвенковски изјави дека на овие локални избори

гласаат, поради тоа што не биле најдени во списоците.123

граѓаните беа сведоци на тоталитаризмот на режимот на Никола

Од друга страна, првиот човек на опозициската СДСМ, Бранко
Црвенковски изјави дека СДСМ ги оцени овие избори како нефер,
недемократски и целосно нелегитимни. Опозициската партија констатира

Груевски. Лидерот на ДПА, Мендух Тачи изјави дека поразот во Тетово
е резултат на нерамноправната битка на власта, затоа што победата
на ДУИ била со помош на македонските гласови.129

дека на изборниот ден имало голем број на нерегуларности како што
се: нерегуларности во избирачкиот список, злоупотреба на буџетските

Заклучоци

средства, како и злоупотреба на државните институции и медиумите.
Ставот на СДСМ е дека државните институции се злоупотребени и дека
истите се ставени во функција на владејачката партија.124 Пратеникот

Генерално, изборната кампања помина во мирна атмосфера и без

и кандидат за градоначалник на Град Скопје од редовите на ДПА,

поголеми инциденти. Сепак, набљудувачките мисии постојано јавуваа

Беким Фазлиу коментираше дека власта потфрлила во организирањето

за злоупотреби на државните и јавните ресурси за време на кампањата,

слободни, фер и демократски избори.125 Фазлиу ја обвини ДУИ дека им

како и нагласена подршка на кандидатите за градоначалници од

се заканувале и ги уценувале гласачите со албанска припадност, со

владеачките партии од страна на функционери на централната власт.

што не им дозволиле слободно гласање, а голем број Албанци биле и

Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР јави и за поставување материјал за кампања

спречени во остварувањето на гласачкото право.

на државен имот. Мешањето на владините и партиските активности
беше видливо за време на двата изборни круга.

Слични беа и оценките за вториот круг. Премиерот Никола Груевски
вториот круг го оцени како успешен, но истовремено им препорача

Политичката криза пред изборите и назначувањето на новиот министер

на новите градоначалници да почнат со работа што побрзо.126

за одбрана придонесоа во кампањата да се вметнат и национални

Портпаролот на ДУИ, Бујар Османи прогласи две победи: победа на

прашања. Двете најголеми политички партии ги врамија локалните

демократијата и победа на сите граѓани на Република Македонија.

избори како „референдум за иднината на земјата“ и „предуслов

Османи истакна дека ѓраѓаните слободно ја искажуваа својата волја и

за предвремени парламентарни избори“. Кандидатите се обраќаа

дека повторно поставивме стандард и имиџ на државата.127

ексклузивно на своите етничики заедници. Ова беше најевидентно
во Кичево и Струга каде изборниот натпревар се водеше меѓу двата

Лидерот на опозициската партија СДСМ, Бранко Црвенковски повторно
го оцени вториот круг од локалните избори како недемократски и
123
124
125

126
127

„ДУИ: Изборите фер и демократски“. Радио Слободна Европа. Пристапено на
09.04.2013: http://www.makdenes.org/content/news/24937729.html
Видео запис од официјалната вебстрана на СДСМ. Пристапено на 09.04.2013:
http: www.sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=8341
„ДПА: Власта потфрли во организирање слободни, фер и демократски избори“.
А1ОН. 24 Март, 2013 http://a1on.mk/wordpress/archives/124898?utm_source=daily.
mk
„Победа на ВМРО-ДПМНЕ, за СДСМ изборите нелегитимни“. Радио Слободна
Европа. 11 април 2013 http://www.makdenes.org/content/article/24950542.html
„Демократската унија за интеграција веќе прогласи победа во општините, Чаир,
Врапчиште, Теарце и во Тетово“. Денешен Весник. 07 април 2013 http://denesen.
mk/web/2013/04/07/dui-proglasi-pobeda-v-tetov/?utm_source=daily.mk
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етнички блока.
Владеачката коалиција на ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг потрошила
дури 73,49% од вкупните расходи на сите политички партии, што ја
прави убедливо најголем актер во изборната кампања. СДСМ, вториот
по ред најголем актер, потрошила петпати помалку за време на
кампањата во првиот круг.
128

129

„Демократската унија за интеграција веќе прогласи победа во општините, Чаир,
Врапчиште, Теарце и во Тетово“. Денешен Весник. 07 април 2013 http://denesen.
mk/web/2013/04/07/dui-proglasi-pobeda-v-tetov/?utm_source=daily.mk
Ибид.
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Кај одреден дел од медиумите беше регистрирано неизбалансирано

на бројот на жени градоначалници во споредба со претходниот мандат

покривање на изборната кампања, но и пристрасно и партиско

на локалните самоуправи кога немаше ниедна жена градоначалник.

известување. Каналите на јавниот сервис, МТВ1 и првата програма

На овие избори беа избрани 4 жени градоначалници, во Богданци,

на Македонското радио се

Градско, Кисела Вода и Тетово.

медиумите кои според СРД имале

најмалку балансиран пристап во информирањето за учесниците во
изборната кампања. Од приватните медиуми ТВ Сител имал најмалку

Генералната оценка за изборниот ден од страна на меѓународните

избалансирано покривање на изборната кампања. Од медиумите кои

и домашните организации за првиот круг на локалните избори

имале балансиран пристап во информирањето наведени се Алфа ТВ,

беше дека истиот главно мина во мирна атмосфера со изразена

24 Вести и радио Канал 77. Генерално, медиумите често не прават

ефикасност и конкурентност, но со одреден број на евидентирани

разлика меѓу редовните активности на власта и оние кои се дел од

неправилности.

изборната кампања.

последици, иако политичките актери ги третираа изборите за важен

Петтите локални избори во Република Македонија се карактеризираат
со висока излезност во првиот и во вториот круг на изборите, но и
со голем број на неважечки гласачки ливчиња. На овие избори
најголемиот број на општини, 55 и градот Скопје, освои владеачката
ВМРО-ДПМНЕ. По неа следува втората по големина владеачка партија
ДУИ, која освои 14 општини. ДУИ ја освои власта во Тетово и Гостивар
како градски центри со мнозинско албанско население, а ја изгуби
власта во Струга. Опозициската СДСМ го намали бројот на општини
кои се под нејзина власт од 7 на 4, при што со кандидатот на нејзиниот
коалиционен партнер ЛДП ја освои општината Центар. ДПА освои две
општини, при што дојде на власт во општината Струга, но ја избуги
власта во Тетово.
Како и на претходните избори, во Република Македонија, независните
кандидати тешко успеваат да ги наметнат своите погледи на граѓаните.
Од вкупно 27 кандидати за градоначалници, само 2 независни
кандидата успеаја да ја добијат довербата на гласачите, но сепак и
овие кандидати за својата победа ја имаа подршката од поголемите
политички партии, односно независниот кандидатот во Могила беше
подржан од СДСМ, а кандидатот во Чучер Сандево од ВМРО-ДПМНЕ.
И овие избори се карактеризираа со мал број на кандидати за
градоначалници жени, но сепак резултираа со позитивно поместување
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Меѓуетничките

тензии

фрлија

мала

дамка

без

тест на заедничката амбиција на промовирање на евроатлантската
интеграција на државата.
Набљудувачите слободно го следеја изборниот процес. Забележани
се мали процедурални неправилности како што се групно гласање,
непочитување на тајноста на гласањето, гласање за друг и неправилно
запечатени гласачки кутии. Најголем дел на набљудуваните броења на
гласови беа оценети позитивно. Сумирањето на резултатите е оценето
позитивно речиси во сите општински изборни комисии. Резултатите од
изборите во голема мера беа оспорувани од опозициската СДСМ, која
за првиот круг на изборите поднесе 373 приговори до ДИК, а потоа и
101 тужба до Управниот суд, а за вториот круг на изборите поднесе
328 приговори до ДИК.
Слични беа оценките и за вториот круг на локалните избори кои се
одржаа на 7 април. Главните критики во првиот и во вториот круг
беа политичката пристрасност од страна на ДИК, а исто така и
пристрасното однесување на поголем дел од медиумите со што не им
дозволуваше рамноправен натпревар на кандидатите. Како резултат
на прифаќање на 36 тужби кои се однесуваа на вториот

круг од

изборите, на 21 април во општините Центар, Струга и Ѓорче Петров
се вршеше прегласување, а во општина Доленени се спроведуваше
вториот круг од изборите.
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АНЕКС 1 – Избрани градоначалници по општини

Општина

Избран
градоначалник

Политичка
партија130

Василево

Ванчо Стојанов

ВМРО-ДПМНЕ

Вевчани

Цветомир Угриноски

ВМРО-ДПМНЕ

Велес

Славчо Чадиев

ВМРО-ДПМНЕ

град Скопје

КоцеТрајановски

ВМРО-ДПМНЕ

Виница

Емил Дончев

ВМРО-ДПМНЕ

Аеродром

Ивица Коневски

ВМРО-ДПМНЕ

Врапчиште

Бајрам Кадрија

ДУИ

Бутел

Петре Латиновски

ВМРО-ДПМНЕ

Гевгелија

Иван Франгов

ВМРО-ДПМНЕ

Гази Баба

Тони Трајковски

ВМРО-ДПМНЕ

Гостивар

Невзат Бејта

ДУИ

Ѓорче Петров

Сокол Митровски

ВМРО-ДПМНЕ

Градско

Жанета Чаушевска

ВМРО-ДПМНЕ

Карпош

Стевчо Јакимовски

СНСМ

Дебар

Ружди Лата

ДУИ

Кисела Вода

Билјана Беличанец-Алексиќ

ВМРО-ДПМНЕ

Дебарца

Игор Тајкоски

ВМРО-ДПМНЕ

Сарај

Беким Мурати

ДУИ

Делчево

Дарко Шехтански

ВМРО-ДПМНЕ

Центар

Андреј Жерновски

СДСМ / ЛДП

Демир Капија

Трајче Димитриев

ВМРО-ДПМНЕ

Чаир

Изет Меџити

ДУИ

Демир Хисар

Љупчо Блажевски

ВМРО-ДПМНЕ

Шуто Оризари

Елвис Бајрам

СРМ

Долнени

Боше Милошески

ВМРО-ДПМНЕ

Арачиново

Брахим Ајваз

ДУИ

Дојран

Борче Стамов

ВМРО-ДПМНЕ

Берово

Драги Наџиски

ВМРО-ДПМНЕ

Желино

Фатмир Изаири

ДУИ

Битола

Владимир Талески

ВМРО-ДПМНЕ

Зелениково

Веле Груевски

ВМРО-ДПМНЕ

Богданци

Анастасија Олумчева

ВМРО-ДПМНЕ

Зрновци

Блаже Станков

ВМРО-ДПМНЕ

Боговиње

Хазби Идризи

ДУИ

Илинден

Жика Стојановски

ВМРО-ДПМНЕ

Босилово

Љупчо Колев

ВМРО-ДПМНЕ

Јегуновце

Тони Коцески

ВМРО-ДПМНЕ

Брвеница

Енвер Пајазири

ДУИ

Кавадарци

Александар Панов

ВМРО-ДПМНЕ

Валандово

Николче Чурлиновски

ВМРО-ДПМНЕ

Карбинци

Зоран Минов

ВМРО-ДПМНЕ

130
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Кичево

Фатмир Дехари

ДУИ

Пробиштип

Тони Тоневски

ВМРО-ДПМНЕ

Конче

Благој Јанев

ВМРО-ДПМНЕ

Радовиш

Сашо Николов

ВМРО-ДПМНЕ

Кочани

Ратко Димитровски

ВМРО-ДПМНЕ

Ранковце

Момчило Алексовски

СДСМ

Кратово

Мите Андоновски

ВМРО-ДПМНЕ/
СПМ

Ресен

Ѓоко Стрезовски

ВМРО-ДПМНЕ

Крива Паланка

Арсенчо Алексовски

ВМРО-ДПМНЕ

Росоман

Стојанче Лазов

ВМРО-ДПМНЕ

Кривогаштани

Тони Заткоски

ВМРО-ДПМНЕ

Свети Николе

Зоран Тасев

ВМРО-ДПМНЕ

Крушево

Ѓорѓи Дамчески

ВМРО-ДПМНЕ

Сопиште

Стефче Трпковски

ВМРО-ДПМНЕ

Куманово

Зоран Дамјановски

СДСМ

Старо Нагоричане

Милован Стојковски

ВМРО-ДПМНЕ

Липково

Садула Дураку

ДУИ

Струга

Зиадин Села

ДПА

Лозово

Орце Цветковски

ВМРО-ДПМНЕ

Струмица

Зоран Заев

СДСМ

Маврово и Ростуша

Мукрем Мемеди

ВМРО-ДПМНЕ

Студеничани

Азем Садику

ДПА

Македонска
Каменица

Дарко Митевски

ВМРО-ДПМНЕ

Теарце

Исен Асани

ДУИ

Македонски Брод

Милосим Војневски

ВМРО-ДПМНЕ

Тетово

Теута Арифи

ДУИ

Могила

Стево Пивковски

Независен
кандидат

Центар Жупа

Аријан Ибраим

ДПТМ

Неготино

Ванчо Апостолов

ВМРО-ДПМНЕ

Чашка

Горанчо Пановски

ВМРО-ДПМНЕ

Новаци

Лазар Котевски

ВМРО-ДПМНЕ

ЧешиновоОблешево

Костадин Личов

ВМРО-ДПМНЕ

Ново Село

Блажи Велковски

ВМРО-ДПМНЕ

Чучер Сандево

Јован Пејковски

Независен
кандидат

Охрид

Никола Бакрачески

ВМРО-ДПМНЕ

Штип

Илчо Захариев

ВМРО-ДПМНЕ

Петровец

Борче Митевски

ВМРО-ДПМНЕ

Пехчево

Игор Поповски

ВМРО-ДПМНЕ

Пласница

Исмаил Јахоски

ДУИ

Прилеп

Марјан Ристески

ВМРО-ДПМНЕ
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Анекс 2 - Избрани советници по општини

Вкупен
број на
членови
на
совет

ВМРО ДПМНЕ
(коалиција)

СДСМ
(коалиција)

ДУИ

ДПА

град Скопје

45

22

14

5

3

Аеродром

27

17

10

Бутел

19

10

5

3

1

Гази Баба

27

18

7

1

1

Ѓорче
Петров

23

12

10

Карпош

23

9

9

5 (СНС)

Кисела Вода

23

14

8

1 (СДУ)

Сарај

19

Центар

23

11

12

Чаир

27

5

2

Шуто
Оризари

Општина

ДПТМ

СРМ

ДОМ

Група
избирачи

Други
партии

1

1

11

8

15

8

5

Василево

15

9

5

Вевчани

9

6

2

Велес

23

12

11

Виница

15

9

6

Врапчиште

19

Гевгелија

19

11

8

Гостивар

31

5

3

Градско

9

5

4

Дебар

15

2

1

Дебарца

11

5

5

Делчево

15

8

7

9

6

2

11

7

4

9

6

3

Долнени

15

4

2

Желино

19

Демир
Капија
13

5

19

3

1

Арачиново

15

8

2

Берово

15

7

7

Битола

31

17

14

Богданци

11

5

6

Боговиње

19

Босилово

15

6

7

Брвеница

15

5

2

150

НДП

Валандово

Демир Хисар

2
11

4 (ДНЕТ)

5
1 (ЛПМ)

9

8

1

1
2 (НДМ)

4

3

1

Дојран

Зелениково

9

4

1

Зрновци

9

5

2

Илинден

15

10

5

Јегуновце

15

6

4

Кавадарци

19

9

6

2
1
1

7

6

3

3

10

2

9

2

8

2

1

1 (ДНЕТ)

1

1

3

3

1

11

7

1

1

1

1

2 (ПЕИ)

1
1

3

1

1 (НДМ)

4
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Карбинци

9

4

4
131

12

Прилеп

27

16

11

Пробиштип

15

10

4

Радовиш

19

10

7

9

4

4

15

8

3

Росоман

9

5

2

1
(1 НДМ,
1 СДУ)

Свети
Николе

15

10

4

1 (НДМ)

Сопиште

11

5

3

9

4

1

Кичево

23

Конче

9

2

Кочани

19

10

9

Ранковце

Кратово

15

10

5

Ресен

Крива
Паланка

19

9

8

Кривогаштани

11

6

3

Крушево

11

6

5

Куманово

33

12

12

Липково

19

Лозово

11

1

1

5

1 (НДМ)

2
2

4

2

1

9

9

1

Старо
Нагоричане

2

27

11

Струмица

23

Студеничани

15

Теарце

19

Тетово

31

Центар Жупа

11

Чашка

11

4

1

1 (ОДСР)

1

1

7

7

2

1 (ОДСР)

5

2

12

10

1

Македонска
Каменица

11

7

4

Македонски
Брод

11

2

2

Могила

11

5

3

Неготино

15

9

5

9

7

2

ЧешиновоОблешево

11

5

3

Ново Село

15

8

7

Чучер
Сандево

11

2

1

Охрид

23

12

8

Штип
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Официјални документи
Деловник на Собранието на Република Македонија. Службен весник
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Извори
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Македонија, бр. 5 од 29.01.2002
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весник

на

Република

Закон за определување дополнителен услов за вршење на јавна
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Работната група за проверка на Избирачкиот список. 21 декември
2012 година

Државна изборна комисија. Информација во врска со заклучување на
Избирачкиот список. Пристапено на 25.02.2013:
http://www.sec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=92
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06.03.2013:
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приходите и расходите на жиро-сметката за изборната кампања“. 25
мај 2011. Пристапено на 25.02.2013:
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Извештаи за спроведени избори
OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, ForOSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, Former
Yugoslav Republic of Macedonia Municipal Elections 10 September 2000.
OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, 2000
OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, The
former Yugoslav Republic of Macedonia, Municipal Elections 13 and 27
March, and 10 April 2005. OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, June 8, 2005
OSCE/OIDHR Office for Democratic Institutions and Human Rights, The
former Yugoslav Republic of Macedonia Presidential and Municipal Elections 22 March and 5 April 2009. OSCE/OIDHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, June 2009
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МОСТ
Граѓанска
асоцијација.
Финален
извештај,
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Ивон Величковски, претседател на Либерална партија“Одиме сами
на локални, но коалицијата со СДСМ продолжува”, Нова Македонија,
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