
Северна Македонија: Христијан Мицкоски, лидер опозиционе ВМРО ДПМНЕ прогласио победу на локалним изборима у више од 20 општина
понедељак, 18 октобар 2021 01:14

Лидер опозиционе ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски изјавио је касно вечерас да је та
партија на локалним изборима победила или да би могла да победи у првом кругу у
најмање 20 општина Северне Македоније.

  

  

На конференцији за новинаре он је рекао да је ВМРО ДПМНЕ у већем броју општина
знатно боља од конкурентске СДСМ и да ће победити у другом кругу.

  

„Ово није финална победа, али ово је први корак до ње. Доста је било подела,
конфликта, апатије, криминала, корупције“, рекао је Мицкоски.
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Генерални секретар владајућег СДСМ Љупчо Николовски рекао је да је та партија
победила у првом кругу или улази у други круг више од 25 општина Северне Македоније,
истучучи да градоначелник Скопља и кадидат СДСМ Петре Шилегов води и да ће
поново бити градоначелник.

  

„СДСМ до овог тренутка побеђује или има сигурно вођство у 27 до 28 општина“, рекао је
он на конференцији за новинаре.

  

Николовски није прецизирао у колико је општина СДСМ победио у првом кругу, али је
политичком супарнику лидеру ВМРО ДПМНЕ Христијалну Мицкоском, поводом прослава
победе у неколико општина поручио да „закочи, јер локални избори имају и други круг“.

  

Највећа партија Албанаца ДУИ прогласиула је победу у три општине и пролазак у други
круг у 13 општина, док је коалиција коалиција Алијанса за Албанце – Алтернатива
прогласила победу у два града, као и да у пет општина њихови кадидати за
градоначелнике иду у други круг.

  

У Северној Македонији је у недељу одржан први круг локалних избора на којима су
грађани бирали градоначелнике и одборнике у 80 општина и Граду Скопљу. Други круг
избора, тамо где није изабран градоначелник или на изборе није изашла трећина бирача
ће бити одржан за две седмице, 31. октобра.

  

На претходним локалним изборима ВМРО ДПМНЕ је освојила пет општина у Северној
Македонији, а главни конкурент, владајући СДСМ, 53 општине. Највећа албанска партија
тренутно управља са 10 општина.

  

(Бета)

  

 2 / 2


