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Почитувани,

Чест ми е, како извршен директор на ЗЕЛС-единствена национална 
асоцијација на сите единици на локалната самоуправа во Република 
Македонија, да Ви ја честитам победата на недоамнешните локал-
ни избори на сите градоначалници и на сите членови на Советите 
на општините. Истовремено сакам да Ви посакам успех во следните 
четири години во извршувањето на овие исклучително одговорни 
и значајни функции. Ме радува фактот што има значителен број 
на градоначалници кои ја добија довербата од граѓаните по втор 
пат, но и градоначалници кои ќе ја извршуваат градоначалничката 
функција во трет и четврт мандат, што укажува на нивното ефек-
тивно и чесно работење. Ви посакувам на сите, ентузијазмот со кој 
ги презентиравте своите програми на изборите, 
да продолжи во следниот период со конкретни 
активности во извршувањето на локалните на-
длежности и во правец на имплементација на 
децентрализацијата на власта, односно оствару-
вањето на поквалитетни услуги и услови за живот 
на нашите граѓани. 

ЗЕЛС, како асоцијација на сите единици на ло-
калната власт во земјава, во која членуваат сите 
84 општини и Град Скопје, ќе продолжи како и 
досега да ги застапува интересите на локалните 
власти пред централната власт и да лобира за из-
градба на систем на локална самоуправа по мер-
ка на граѓаните, со единици на локалната само-
управа кои се успешни, ефикасни и финансиски 
независни. ЗЕЛС преку своите тела : Генералното 
Собрание, Управниот Одбор, Надзорниот одбор 
и Советот на Комитетите ќе ги сублимира и ќе ги 
синтетизира сите проблеми кои ќе произлезат при извршувањето на 
локалните надлежности и ќе предлага ставови, донесени во един-
ство. Во изминатиот период, токму единството во ЗЕЛС ни овозможи 
да се наметнеме како достоен партнер на централната власт и да 
постигнеме бројни успеси. 

Работењето на ЗЕЛС и во иднина ќе се концентрира на обезбеду-
вањето на услови за остварување на поквалитетни услуги за сите 
граѓани, почитувајќи ги вредностите на неполитизираност, рамно-
правност, достапност, лојалност, независност, европски стандарди и 
професионално работење. 

Уште еднаш Ви посакувам успех во извршувањето на обврските и 
се надевам на успешна взаемна соработка. 

Со почит, 

Душица Перишиќ
Извршен директор на ЗЕЛС 

Tё nderuar,

Kam nderin, qё si drejtor ekzekutiv i BNJVL-sё – asociacioni i vetёm 
nacional i tё gjitha njёsive tё vetёqeverisjes lokale nё Republikёn e 
Maqedonisё, t’ua uroj fitoren nё zgejdhjet e paradokoshme lokale tё 
gjithё kryetarёve tё komunave dhe tё gjithё anёtarёve tё kёshillave 
tё komunave. Gjithashtu, ju dёshiroj sukses nё kryerjen e funkcio-
neve tejet pёrgjegjёse dhe tё rёndёsishme. Mё gёzon fakti qё ka 
numёr tё madh tё kryetarёve tё komunave qё fituan besueshmёrinё 
e qytetarёve  pёr herё tё dytё, por edhe kryetarёve tё komunave tё 
cilёt kryejnё funkcionin e kryetarit tё komunёs nё mandatin e tretё 
dhe tё katёrt, qё tregon punёn e tyre efektive dhe tё sinqertё. Ju 
dёshiroj tё gjithёve, qё me entuzijazmin me tё cilin i prezantuat 

programet tuaja nё zgjedhjet, tё vazhdojё nё 
periudhёn e ardhshme me aktivitete konkrete nё 
kryerjen e kompetencave lokale dhe nё drejtim tё 
implementimit tё decentralizimit tё pushtetit, re-
spektivisht realizimin e shёrbimeve mё kualitative 
dhe kushteve pёr jetё mё tё mirё tё qytetarёve 
tonё. 

BNJVL si asociacion i tё gjitha njёsive tё pushtetit 
lokal nё vend, nё tё cilin marrin pjesё tё gjitha 84 
komunat dhe qyteti i Shkupit, do tё vazhdojё si 
deri mё tani t’i pёrfaqёsojё interesat e pushteteve 
lokale para pushtetit qёndror dhe tё lobojё pёr 
ndёrtimin e sistemit tё vetёqeverisjes lokale sipas 
masёs sё qytetarёve, me njёsi tё vetёqeverisjes 
lokale tё cilat janё tё suksesshme, efikase dhe fi-
nanciarisht tё pavarura. BNJVL nёpёrmjet tё tru-
pave tё saja: Kuvendit gjeneral, Bordit drejtues, 
Bordit mbikёqyrёs dhe Kёshillit tё Komiteteve, do 

t’i sublimojё dhe sintetizojё tё gjitha problemet tё cilat dalin gjatё 
kryerjes sё kompetencave lokale dhe do tё propozojё qёndrime tё 
sjellura unanimisht. Nё periudhёn e kaluar pikёrisht uniteti nё BNJVL 
n’a mundёsoi tё hyjmё si partner i besueshёm i pushtetit qёndror dhe 
tё arrijmё suksese tё numёrta. 

Puna e BNJVL-sё edhe nё tё ardhmen do tё pёrqёndrohet nё sig-
urimin e kushteve pёr realizimin e shёrbimeve mё kualitative pёr 
tё gjithё qytetarёt, duke respektuar vlerat e apolitizimit, barazisё, 
qasjes, lojalitetit, pavarёsisё, standardet evropiane dhe puna profe-
sionale. 

Edhe njё herё ju dёshiroj sukses nё kryerjen e obligimeve dhe shpre-
soj nё bashkёpunim tё suksesshёm tё ndёrsjelltё. 

Me respekt, 

Dushica Perishiq
Drejtor ekzekutiv i BNJVL-sё 
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Заедницата на едини-
ците на локалната 
самоуправа на Репу-

блика Македонија - ЗЕЛС 
постои повеќе од 37 години. 
Мал е бројот на асоцијации 
во нашата земја што може 
да се ,,пофалат” со вак-
ва импозантна цифра на 
сопствено континуирано 
градење и развивање. ЗЕЛС 
триесет и седумгодишната 
работа неуморно ја посве-
ти на создавање на систем 
на локалната самоуправа 
по мерка на граѓанинот и 
прерасна во авторитативна, 
респектирана и моќна за-
едница.

 Основана е 1972 г., на 26 
април, кога било одржано 
Основачкото собрание 
на тогашната заедница 
на општини и градови на 
Македонија (ЗОГМ). Прет-
ставници на 34 македонски 
општини ја дале својата 
согласност за основање на 
доброволно пристапување 
во заедницата. Токму за-
тоа и денот на нејзиното 
основање, 26 Април, во Ста-
тутот на ЗЕЛС е прогласен 
за Ден на заедницата и ден 
на општините во Република 
Македонија. За прв претсе-
дател на ЗОГМ бил избран 
Драгољуб Ставрев, тогашен 
претседател на Собранието 
на Град Скопје, а за секре-
тар бил избран Љубомир 
Бабунски. 

Денес ЗЕЛС продолжува да 
дејствува како непрофитна 
организација и единствена 
национална асоцијација, во 
која на доброволна основа 
членуваат сите 84 општини 
и Градот Скопје. Основната 
улога на ЗЕЛС е постојано 
лобирање за интересите 
на општините во нашата 
земја. Како основна алка на 
поврзување на активности-
те на општините и прет-
ставник на нивните ставови 
пред централната власт, 
ЗЕЛС се етаблира во достоен 
репрезент на ЕЛС и знача-
ен партнер на Владата во 

спроведувањето и развојот 
на децентрализацијата на 
власта во земјава. На петти 
март, 2003 г. беше потпишан 
Меморандум за соработка 
меѓу Владата на РМ и ЗЕЛС. 
ЗЕЛС беше во фокусот на 
интересот и во периодот на 
градењето на регулативата 
за децентрализацијата на 
власта, наметнувајќи се 
како исклучително моќен и 
мобилизирачки фактор.

Улогата на ЗЕЛС не се 
намали и во процесот на 
имплементирањето на 
бројните надлежности на 
општините, како што се над-
лежностите од областа на 
финансиите, комуналните 
дејности, урбанизмот, обра-
зованието, локалниот еко-
номски развој, социјалната 
заштита, културата, спортот, 
здравствената заштита, по-
жарникарството и други.... 
ЗЕЛС во своето работење се 
посвети на градење на си-
стем на локална самоупра-
ва по мерка на граѓаните, 
со единици на локална 
самоуправа кои се успешни, 
ефикасни и финансиски не-
зависни. ЗЕЛС ги застапува 
и афирмира интересите на 
локалната власт, пред цен-
тралната власт и јавноста и 
претставува центар на услу-
ги на општините од сферата 
на локалната власт.

Единството во ЗЕЛС прет-
ставува огромна придобив-
ка на заедницата стекната 
во изминатиот период, како 
резултат на почитување и 
примена на вредностите на 
неполитизираност, рам-
ноправност, достапност, 
лојалност, независност, 
европски стандарди и про-
фесионално работење.

Преку градењето на 
единствени ставови за 
подобрување на одре-
дени законски решенија 
и нивно аргументирано 
презентирање во јавноста 
и пред централната власт, 
ЗЕЛС во периодот на 
имплементирањето на 

bashkёsia e njёsive tё 
vetёqeverisjes lokale 
tё Republikёs sё Maqe-

donisl – BNJVL ekziston mё 
shumё se 37 vjet. I vogёl 
ёshtё numri i asociacioneve 
nё vendin tonё qё mund 
tё ,,lavdёrohen” me kёsi 
shifre tё tillё impozante tё 
ndёrtimit tё vazhdueshёm 
personal dhe zhvillimit. 
BNJVL punёn tredhjetё e 
shtatё vjeqare pa mundim 
ja kushtoi krijimit tё sistemit 
tё vetёqeverisjes lokale sipas 
masёs sё qytetarit dhe u 
zhvillua nё bashkёsi autori-
tative, respektuese dhe tё 
fuqishme. 

 Ёshtё e themeluar nё 
vitin 1972, mё 26 prill, kur 
ka qenё e mbajtur Kuvendi 
themelues i bashkёsisё sё 
atёhershme tё komunave 
dhe qyteteve tё Maqedonisё 
(BKQM). Pёrfaqёsues tё 34 
komunave maqedonase 
e dhanё pajtueshmёrinё 
e tyre pёr themelimin e 
aderimit tё suksesshёm 
nё bashkёsi. Mu pёr kёtё 
edhe dita e themelimit tё 
saj, 26 prilli, nё Statutin e 
BNJVL-sё ёshtё shpallur pёr 
Ditё e bashkёsisё dhe ditё e 
komunave nё Republikёn e 
Maqedonisё. Pёr kryetar tё 
parё tё BKQM ishte zgjed-
hur Dragolub Stavrev, kry-
etar i atёhershёm i Kuvendit 
tё Qytetit tё Shkupit, dhe 
pёr sekretar ishte zgjedhur 
Lubomir Babunski. 

Sot BNJVL vazhdon 
tё vepron si organizatё 
joprofitabile dhe asocia-
cion i vetёm nacional, ku 
nё bazё vullnetare marrin 
pjesё tё gjitha 84 komu-
nat dhe Qyteti i Shkupit. 

Roli themelor i BNJVL-sё 
ёshtё lobimi i pёrhershёm 
pёr interesat e komunave 
nё vendin tonё. Si vegёl 
themelore ёshtё lidhja e ak-
tiviteteve tё komunave dhe 
pёrfaqёsues i qёndrimeve tё 
tyre para pushtetit qendror, 
BNJVL etablohet nё repr-
ezent kosekuent i NJVL-ve 
dhe partner i rёndёsishёm i 
Qeverisё nё implementimin 
dhe zvhillimin e decentral-
izimit tё pushtetit nё vend. 
Mё pesё mars, tё vitit 2003 
ishte firmosur Memorandum 
pёr bashkёpunim ndёrmjet 
Qeverisё sё R.M-sё dhe 
BNJVL-sё. BNJVL ishte nё 
fokusin e interesit dhe nё 
periudhёn e ndёrtimit nё 
rregullativёn pёr decen-
tralizim tё pushtetit, duke 
u vendosur si faktor tepёr i 
fuqishёm dhe mobilizues. 

 Roli i BNJVL-sё nuk u 
zvogёlua edhe nё procesin e 
implementimit tё kompeten-
cave tё shumta tё komu-
nave, siç janё kompetencat 
nga fusha e financave, 
veprimtaritё komunale, 
urbanizmi, arsimi, zhvillimi 
ekonomik lokal, mbrojtja 
sociale, kultura, sporti, 
mbrojtja shёndetёsore, 
zjarrfikёsit etj... BNJVL nё 
punёn e vet u pёrkushtua 
nё ndёrtimin e sistemit tё 
vetёqeverisjes lokale sipas 
masёs sё qytetarёve, me 
njёsitё e vetёqeverisjes 
lokale tё cilat janё tё suk-
sesshme, efikase dhe finan-
ciarisht tё pavarura. BNJVL 
i pёrfaqёson dhe afirmon 
interesat e pushtetit lokal, 
para pushtetit qendror dhe 
publikut, paraqet qendёr 
tё shёrbimeve tё komunave 
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децентрализацијата на 
власта успеа да ги детектира 
недостатоците, да донесе 
единствени системати-
зирани ставови во сите 
ообласти од доверените 
надлежности и да излобира 
за спроведување на кон-
кретни измени во одредени 
закони. Па така промени 
се направија во Законот за 
даноците на имот, Закон за 
комуналните такси, Зако-
нот за минерални сурови-
ни, Законот за Централен 
регистар, Закон за заштита 
и спасување, Законот за 
градежно земјиште и други. 
ЗЕЛС успеа да издејствува 
издвојување на повеќе 
средства од Буџетот на РМ 
да бидат насочни за об-
разованието, а во рамките 
на Собранието на РМ на 
иницијатива на ЗЕЛС е 
формирана Комисија за 
локална самоуправа, каде 
општините ќе може да ги 
изнесат своите забелешки 
на предложените закон-
ски решенија не само во 
фаза на изготвување како 
предлог-закони, туку и 
непосредно пред нивното 
изгласување.

ЗЕЛС беше иницијатор на 
процесот на јакнење на 
капацитетите на локалната 
власт, со цел тие да се оспо-
собат за извршување на над-
лежностите и да одговорат 
на потребите на граѓаните, 
во насока на обезбедување 
на квалитетен сервис на 
локалната заедница. Овие 
обуки ЗЕЛС продолжи да ги 
врши во континуитет. Освен 
испораката на основни 
услуги. ЗЕЛС утврди и листа 
на платени услуги кои ке им 
ги испорачува на општини-
те под поповолни услуви 
со цел обезбедување на 
самоодржливост. Всуш-
ност, вакви услови се 
создадоа со изградбата на 

административна зграда на 
ЗЕЛС, таканаречена ,,Куќа 
на општините“, (проект 
финансиски поддржан од 
Европската Унија) што беше 
пуштена во употреба на сед-
ми март, 2008 г.. Локацијата 
на ,.,Куќата на општините“ е 
на улица ,,Женевска“ бб, во 
населбата ,Тафталиџе 2“ во 
Скопје. 

Во интерес на своето 
членство ЗЕЛС се повеќе 
ја интензивира и зацвр-
стува вообичаено добрата 
практика на соработка 
со меѓународните дона-
торски организации и 
институции. Ја продолжува 
и меѓународната актив-
ност, особено како членка 
на НАЛАС-Мрежа на на-
ционални и асоцијации на 
локални власти на земјите 
од Југоисточна Европа, ( 
асоцијација чие седиште 
се наоѓа на приземјето, во 
зградата на ЗЕЛС во Скопје) 
на ЦЕМР - Совет на европ-
ски општини и градови, на 
АЛДА - Асоцијација на аген-
ции на локална демократија 
и ЦЛРАЕ - Конгрес на локал-
ните и регионалните власти 
на Европа. 

ЗЕЛС е силна организација 
со точно зацртани страте-
гиски цели, утврдени и во 
Стратегијата на ЗЕЛС за 
2006-2011 г. и има специфи-
цирано строго дефинирани 
чекори на дејствување. 
Затоа ЗЕЛС, како единствена 
национална асоцијација во 
земјава и натаму ќе продол-
жи да ги застапува интере-
сите на сите нејзини членки 
и ќе врши силен притисок 
пред централната власт 
за поуспешна реализација 
на децентрализацијата и 
создавањето на силни и 
финансиски независни 
општини.

nga sfera e pushtetit lokal. 
Uniteti nё BNJVL paraqet 

pёrfitim tё madh tё 
bashkёsisё e arritur nё 
periudhёn e kaluar, si 
rezultat i respektimit 
dhe zbatimin e vlerave tё 
apolitizimit, barazia, qasja, 
lojaliteti, pavarёsia, stan-
darde europiane dhe punё 
profesionale. 

Nёpёrmjet ndёrtimit tё 
qёndrimeve tё vetme pёr 
pёrmirёsimin e aktvendi-
meve tё caktuara ligjore dhe 
prezantimi i tyre argumen-
tues nё publik dhe para 
pushtetit qendror, BNJVL 
nё periudhёn e implemen-
timit tё decentralizimit tё 
pushtetit arriti t’i dedikton 
mangёsitё, tё sjell qёndrime 
tё vetme sistematizuese nё 
tё gjitha fushat nga kom-
petencat e dhёna dhe tё 
lobon pёr implementimin 
e ndryshimeve konkrete nё 
ligje tё caktuara. Dhe kёshtu 
ndryshime u bёnё nё Ligjin 
pёr pёrbёrёsit mineral, Ligjin 
pёr regjistrin qendror, Ligji 
pёr mbrojtje dhe shpёtim, 
Ligji pёr tokё ndёrtimore 
etj. BNJVL arriti tё ndikon 
ndarjen e mё shumё mjeteve 
nga Buxheti i R.M-sё tё jenё 
tё drejtuara pёr arsimin, 
dhe nё kuadёr tё Kuvendit 
tё R.M-sё me iniciativё tё 
BNJVL-sё ёshtё formuar 
Komisioni pёr vetёqeverisje 
lokale, ku komunat do tё 
mund t’i theksojnё vёrejtjet 
e tyre tё vendimeve tё 
propozuara ligjore jo vetёm 
nё fazёn e pёrgatitjes si 
propozim-ligj, por edhe 
direkt para votimit tё tyre. 

BNJVL ishte inicues i pro-
cesit tё forcimit tё kapac-
iteteve tё pushtetit lokal, 
me qёllim ata tё aftёsohen 
pёr kryerjen e kompeten-
cave dhe tё pёrgjigjen 
nё nevojat e qytetarёve, 
nё drejtim tё sigurimit tё 
shёrbimeve kualitative tё 
bashkёsisё lokale. Kёto 
trajnime BNJVL vazhdoi t’i 
kryen nё vazhdimёsi. Pёrveç 
se dёrgimin e shёrbimeve 
themelore. BNJVL caktoi 
listё tё shёrbimeve tё pa-
guara tё cilat do t’ua porosit 

komunave nёn kushte tё 
volitshme me qёllim sigu-
rimin e vetёqёndrushmёrisё. 
Nё tё vёrtetё, kushte tё tilla 
u krijuan me ndёrtimin e 
ndёrtesёs administrative tё 
BNJVL-sё, e ashtuquajtur 
,,Shtёpia e komunave”, 
(projekt i mbёshtetur 
financiarisht nga Bashkimi 
Europian) qё ishte i lёshuar 
nё pёrdorim mё shtatё mars, 
2008. Lokacioni i ,,Shtёpia e 
komunave” ёshtё nё rrugёn 
,,Zhenevska” pn, nё lagjen 
,,Taftalixhe 2” nё Shkup. 

Nё interes tё anёtarёve 
tё vet BNJVL akoma mё 
shumё e intensifikon dhe 
pёrforcon praktikёn e 
mirё tё bashkёpunimit me 
organizata dhe institu-
cione ndёrkombёtare tё 
donatorёve. E vazhdon edhe 
aktivitetin ndёrkombёtarё, 
veçanёrisht si anёtar i 
NALAS-it – Rrjeti i asociacio-
neve nacionale tё auto-
riteteve lokale tё vendeve 
nga Europa juglindore, 
(asociacion selia e tё cilit 
ёshtё nё ndёrtesёn e BNJVL-
sё nё Shkup) CEMR – Kёshilli 
i komunave dhe qyteteve 
tё Europёs, ALDA – Aso-
ciacioni i agjencioneve tё 
demokracisё lokale dhe 
CLRAE – Kongresi i push-
teteve lokale dhe regjionale 
tё Europёs.

BNJVL ёshtё organizatё 
e fortё me qёllime tё 
shёnuara strategjike. Tё 
caktuara edhe nё Strategjinё 
e BNJVL-sё pёr vitin 2006-
2011 dhe ka tё specifikuar 
hapa definues tё veprimit. 
Pёr kёtё BNJVL, si asociacion 
i vetёm nacional nё vend 
dhe mё tej do tё vazhdon 
t’i pёrfaqёson interesat e 
anёtarёve tё saj dhe do 
tё kryen shtypje tё fortё 
para pushtetit qendror pёr 
realizim mё tё suksesshёm tё 
decentralizimit dhe krijimin 
e komunave tё forta finan-
ciarisht.
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Ивица Коневски е роден на 
14 декември, 1978 г. во Скопје. 
Дипломирал на Правниот фа-
култет при Универзитетот „Све-
ти Кирил и Методиј” во Скопје. 
Положил правосуден испит. Во 
период од 2005 до 2006 г. бил 
член на Советот на Град Скопје. 
Во 2006 г. бил именуван за ге-
нерален директор на Јавното 
претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на 
РМ (ЈПССДП).

Бил претседател на Бордот на 
директори на Градскиот тргов-
ски центар. Ивица Коневски за 
себе вели дека е млад и динами-
чен менаџер со европски кодекс 
на однесување, перфекционист 
во работењето, креативен и 
флексибилен. На локалните из-
бори во 2009 г. ја доби доверба-
та на граѓаните на Општина Ае-
родром уште во првиот изборен 
круг, со својот јасен концепт за 
иднината на оваа општина.

Драги Наџински е роден на 17 
ноември, 1958 г., во Берово. По 
образование е дипломиран ин-
женер по шумарство и речиси 
целото негово работно искуство 
е во оваа областа. Од 1986 г. бил 
раководител за шуми во „Мале-
шево” во Берово, каде извесен 
период бил технички директор 
на претпријатието и директор - 
раководител на подружницата 

„Малешево”. Од 2002 до 2005 г. 
работел во Јавното претпријатие 
„Македонски шуми” во Беро-
во, потоа бил менаџер на ДОО 
„Малеш-бреза” а од 2007 г. 
до изборот за градоначалник 
во 2009 г., бил командир на 
шумско-полициската станица во 
истиот град.

Бастри Бајрами е роден на 
23 февруари, 1966 г. во село 
Мојанце, Општина Арачиново. 
Високо образование завршил 
на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј” во Скопје. Тој е долго-
годишен успешен бизнисмен, 
креативен, флексибилен и иску-

сен во менаџирањето, што прет-
ставува важен услов за успешно 
раководење со општината. 
Градоначалничката функција 
на Општина Арачиново ја пре-
земал на 17 април, 2009 г.. На 
Генералното Собрание на ЗЕЛС 
избран е за член на Управниот 
Одбор.

Ристо Ичков е роден на 10 
мај,1971 г. во Гевгелија. Во 1997 
г. дипломирал на Ветеринар-
ниот факултет во Белград и се 
стекнал со титулата - доктор по 
ветеринарна медицина. Во пе-
риодот 1997 - 1998 г. стажирал 
во ЗТД ,,Сточарство” од Богдан-
ци, а од 2000 до 2002 г. работел 

во Ветеринарна инспекција во 
Гевгелија. До изборот за гра-
доначалник на Општина Бог-
данци, на локалните избори во 
2009 г., работел во Ветеринарна 
станица ,,ПРИМА ДЕЛ ВЕТ„ од 
Богданци. Оженет е и татко на 
две деца.

Ivica Konevski u lind mё 14 dhje-
tor, viti 1978 nё Shkup. Diplomoi 
nё Fakultetin Juridik pranё Uni-
versitetit ,,Shёn Qirili dhe Metodi” 
nё Shkup. Ka dhёnё provimin 
e jurisprudencёs. Nё periudhё 
prej vitit 2005 deri mё 2006 ishte 
anёtar Kёshillit tё qytetit tё Shk-
upit. Mё vitin 2006 u emёrua si 
drejtor gjeneral i Ndёrmarrjes pёr 
ekonomizim me hapёsirё afariste 
dhe zyrtare tё RM. Ka qenё anёtar 
i Bordit tё drejtorёve tё Qendrёs 

Tregtare tё Qytetit. Ivica Konevski 
pёr vehte thotё se ёshtё menax-
her i ri dhe dinamik me kod ev-
ropian tё sjelljes, perfekcionist 
nё punё, kreativ dhe fleksibil. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 e 
fitoi besueshmёrinё e qytetarёve 
tё komunёs sё Aerodromit nё rre-
thin e parё zgjedhor, me koncep-
tin e tij tё qartё pёr ardhmёrinё e 
kёsaj komune.

Dragi Naxhiski, kryetari i 
komunёs sё Berovёs ёshtё lin-
dur mё 17 nёntor, viti 1958, nё 
Berovё. Me arsim ёshtё inxhen-
jer i diplomuar i pylltarisё dhe 
pothuaj se e tёrё pёrvoja e punёs 
sё tij ёshtё nё kёtё lёmi. Prej vi-
tit 1986 ka qenё udhёheqёs pёr 
pyje nё ,,Maleshevё” nё Berovё, 
ku njё periudhё tё caktuar ka 
qenё drejtor teknik i ndёrmarrjes 

dhe drejtor-udhёheqёs i repar-
tit ,,Maleshevё”. Prej vitit 2002 
deri mё vitin 2005 ka punuar nё 
ndёrmarrjen publike ,,Pyjet e 
Maqedonisё” nё Berovё, pastaj ka 
qenё menaxher i SHPK ,,Malesh 
– Breza” e prej vitit 2007 deri nё 
zgjedhjen si kryetar i komunёs 
i Berovёs nё vitin 2009, ka qenё 
komandant i stacionit tё policisё 
pyjore nё tё njejtin qytet. 

Bastri Bajrami u lind mё 23 
shkurt tё vitit 1966 nё fshatin 
Mojancё tё komunёs sё Haraçinёs. 
Arsimin e lartё e kreu nё Fakulte-
tin Pedagogjik pranё Univer-
sitetit ,,Shёn Qirili dhe Metodi” 
nё Shkup. Ai ёshtё biznesmen i 
suksesshёm, kreativ dhe fleksibil 
dhe ka pёrvojё nё menaxhim, gjё 

qё paraqet kusht tё rёndёsishёm 
pёr udhёheqje tё suksesshme me 
komunёn. Funkcionin e kryetarit 
tё komunёs sё Haraçinёs e ka 
fituar mё 17 prill, viti 2009. Nё 
Kuvendin Gjeneral tё BNJVL-sё 
ёshtё zgjedhur si anёtar i Bordit 
drejtues.

Risto Içkov u lind mё 10 maj, 
viti 1971 nё Gjevgjeli. Mё 1997 
ka diplomuar nё Fakultetin e 
Veterinarisё nё Beograd dhe 
ёshtё shquar me titullin – dok-
tor i medicinёs veterinare. Nё 
periudhёn 1997- 1998 ka stazhuar 
nё SHBT ,,Stoçarstvo” nga Bog-
danci, e prej 2000 deri mё vitin 

2002 ka punuar nё inspekcionin 
veterinar nё Gjevgjeli. Deri nё 
zgjedhjen si kryetar i komunёs sё 
Bogdancit nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2009, ka punuar nё stacionin 
veterinar ,,PRIMA DEL VET” nga 
Bogdanci. Ёshtё i martuar dhe 
ёshtё baba i dy fёmijёve.

општина аеродром
Градоначалник ивица конЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина берово
Градоначалник драГи наЏинСки (вмро-дпмнЕ)

општина арачиново
Градоначалник баСтри бајрами(нова демократија)

општина богданци
Градоначалник риСто иЧков (вмро-дпмнЕ)

komuna e aerodromit
kryetar i komunёs iviCa konevski ( vmro-dpmne)

komuna e berovёs
kryetar i komunёs draGi naXhiski (vmro-dpmne)

komuna e haraçinёs
kryetar i komunёs bastri bajrami
(demokracia e re)

komuna e bogdancit
kryetar i komunёs risto içkov (vmro-dpmne)
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Владимир Талевски е роден 
на седми март, 1959 г., во Ки-
чево. Бил апсолвент на Фило-
зофскиот факултет во Скопје, 
група-психологија, но љубовта 
кон актерството го насочила 
да се запише на Факултетот 
за драмски уметности-Скопје, 
каде во 1983 г. се стекнал со 
диплома -драмски актер. Од 
мај 2000 г. е специјализант по 
театарска режија при Нацио-
налната академија за театарска 
и филмска уметност во Софија, 
Р.Бугарија. Во својот професио-
нален ангажман играл повеќе 
насловни и главни улоги во 
дела од најголемите светски 
автори и учествувал на бројни 
театарски фестивали во земјава 
и странство. Исто така тој пишу-
вал текстови за театарски прет-

стави, сценарија за телевизиски 
емисии и режирал над десетина 
театарски претстави. За своето 
успешно ангажирање во драм-
ската уметност добил повеќе 
награди меѓу кои наградата за 
најдобро актерско остварување 
што ја доделува Градот Бито-
ла. Градоначалникот Талевски 
е член и на професионалните 
тела за мекадонско-италијанско 
и македонско-австралиско 
пријателство. Добро гово-
ри англиски и бугарски јазик. 
На локалните избори 2009 г., 
граѓаните по втор пат, во кон-
тинуитет, му ја доверија градо-
началничката функција. Како 
и во претходниот манад и сега 
Талевски повторно е избран за 
член на Управниот одбор на 
ЗЕЛС.

Љупчо Колев е роден на први 
ноември, 1960 г. во Струмица, 
а живее во село Турново, Оп-
штина Босилово. Основно об-
разование завршил во родното 
село, а средно образование во 
ДСУ “Јане Сандански” Струми-
ца. Во 1985 г. завршил Економ-
ски факултет на Универзитетот 
“Св.Кирил и Методиј” - Скопје. 
Извршувал раководни функции 

во неколку приватни компании, 
јавни претпријатија и државни 
институции. Градоначалнич-
ката функција му ја доверија 
граѓаните на локалните избори 
во март 2009 г.. На Генералното 
Собрание на ЗЕЛС избран е за 
член на Управниот одбор. Оже-
нет е и татко на едно дете.

Хазби Идризи е роден на 21 
март, 1959 г. во Боговиње. 
Завршил основно училиште во 
родното место а средно еко-
номско училиште во Гостивар. 
Во 1985 г. дипломирал на Еко-
номскиот факултет во При-
штина. Работел како овластен 
сметководител од 1985 до 1995 
г.. Потоа до 2000 г. бил претсе-
дател на Советот на Општина 
Боговиње, а во периодот 1998 
до 200 г. бил директор на Фон-
дот за локални патишта и улици 
во Општина Тетово.Од 2000 до 

2005 г. бил градоначалник на 
Општина Боговиње, потоа од 
март 2005 бил раководител на 
Одделение за ЛЕР во Општина-
та, од 2007 до 2008 директор на 
ЈКП ,,Шари“. Зборува македон-
ски јазик , француски и српски. 
Ги употребува - MS Word, MS 
Excel, Internet . На локалните из-
бори во 2009 г. бил по втор пат 
избран за градоначалник на Оп-
штината Боговиње.

Vlladimir Talevski u lind mё 7 
mars, viti 1959 nё Kёrçovё. Ka qenё 
apsolvent nё fakultetin Filolozo-
fik nё Shkup, grupi- psikologji, 
por dashuria ndaj aktrimin e 
ka shtyer qё tё regjistrohet nё 
Fakultetin e Arteve tё Dramёs – 
Shkup, ku mё vitin 1983 ka marrё 
diplomёn – aktor i dramёs. Prej 
majit v.2000 ёshtё specializant i 
regjisё teatrale pranё Akademisё 
nacionale pёr art teatral dhe 
dhe filmik nё Sofi, Republika e 
Bullgarisё. Gjatё angazhimit tё 
tij profesional ka luajtur shumё 
role kryesore dhe titullare nё ve-
prat e autorёve mё tё mёdhenj 
botёror dhe ka marrё pjesё nё te-
atro dhe festivale tё numёrta nё 
vend dhe jashtё vёndit. Gjithashtu 
ai ka shkruar tekste pёr shfaqje 
teatrale , skenare pёr emisionet 

televizive e ka bёrё edhe regjinё 
e mbi 10 shfaqjeve teatrale. Pёr 
angazhimin e tij tё suksesshёm 
nё artin e dramёs ka fituar mё 
shumё çmime midis tё cilave edhe 
çmimin pёr realizim mё tё mirё 
pёr aktrim tё cilin e ndan qyteti i 
Manastirit. Kryetari Talevski ёshtё 
edhe anёtar i trupave profesional 
i miqёsisё maqedono-italiane dhe 
maqedono-australiane. Flet mirё 
gjuhёn angleze dhe bullgare. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009, 
qytetarёt pёr herё tё dytё nё kon-
tinuitet i ja besuan funkcionin e 
kryetarit tё komunёs. Si nё man-
datin e mёparshёm edhe tani Ta-
levski pёrsёri u zgjodh pёr anёtar 
tё Bordit drejtues tё BNJVL-sё

Ljupço Kolev u lind mё 1 nёntor, 
viti 1960 nё Strumicё, e jeton 
nё fshatin Turnovё , Komuna e 
Bosillovёs. Arsimin fillor e ka kryer 
nё fshatin e lindjes, nё SHMSH 
,,Jane Sandanski” Strumicё. Nё 
vitin 1985 e krez Fakultetin e 
Ekonomisё nё Universitetin ,,Shёn 
Qirili dhe Metodi” – Shkup. Ka 
kryer funkcione udhёheqёse nё 
disa kompani private, ndёrmarrje 

publike dhe disa institucione 
shtetёrore. Funkcionin e kryetarit 
tё komunёs i’a besuan qytetarёt 
nё zgjedhjet lokale nё mars tё vi-
tit 2009. Nё Kuvendin Gjeneral tё 
BNJVL-sё ёshtё zgjedhur si anёtar 
i Bordit drejtues. Ёshtё i martuar 
dhe ёshtё baba i njё fёmije.

U lind mё 21 mars, vitit 1959 
nё Bogovinё. Shkollёn fillore e 
kreu nё vendlindje e shkollёn e 
mesme tё ekonomisё nё Gostivar. 
Mё 1985 diplomoi nё Fakultetin 
Ekonomik nё Prishtinё. Ka punu-
ar si kontabilist i autorizuar prej 
1985 deri mё 1995. Pastaj deri 
mё vitin 2000 ka qenё kryetar i 
Kёshillit tё komunёs sё Bogovinёs, 
e gjatё periudhёs 1998 deri mё 
2000 ka qenё drejtor i Fondit 
pёr rrugё lokale nё komunёn e 
Tetovёs. Prej vitit 2000 deri mё 
2005 ka qenё kryetar i komunёs 

sё Bogovinёs, pastaj prej marsit 
tё vitit 2005 ka qenё udhёheqёs 
i seksionit pёr ZHEL nё komunё, 
prej vitit 2007 deri 2008 drejtor i 
NP ,,Shari”. Flet gjuhёn maqedo-
nase, frёnge dhe serbe. I pёrdor 
MS Word, MS Excel, Internet. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 pёr 
herё tё dytё u zgjodh kryetar i 
komunёs sё Bogovinёs.

општина битола
Градоначалник вЛадимир таЛЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина босилово
Градоначалник ЉупЧо коЛЕв (вмро-дпмнЕ)

општина боговиње
Градоначалник ХаЗби идриЗи (дуи)

komuna e manastirit
kryetar i komunёs vlladimir talevski
(vmro - dpmne)

komuna e bosillovёs
kryetar i komunёs ljupÇo kolev (vmro-dpmne)

komuna e bogovinёs ( bdi)
kryetar i komunёs haZbi idriZi

6
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Енвер Пајазити е роден на 
први февруари, 1962 г., во село 
Челопек. Дипломирал на Ве-
теринарниот факултет во Са-
раево. Работното искуство го 
стекнaл во своја сопствена фир-
ма за продажба на автомиоби-
ли, како застапнук на брендот 
на Volkswagen. Искуството со 

менаџирањето со фирмата, 
како што вели тој, претставува 
добра појдовна основа да биде 
успешен градоначалник. Збору-
ва германски јазик. Оженет е и 
татко на три деца. На локалните 
избори, жителите на Општина 
Брвеница му ја дадоа довербата 
за градоначалничката функција.

Николче Чурлиновски е роден 
на осми февруари, 1958 г. во 
Врање. Основно образование 
завршил во ОУ “Васил Глави-
нов”, а средно во гимназијата 
“Цветан Димов” во Скопје. 
Дипломирал на Медицински-
от факултет во Скопје, а по-
тоа специјализирал училишна 
медицина. Бил вработен во 
Здравствен дом - Валандово 
во 1998 г., каде ја извршувал и 

директорската функција. Бил 
претседател на месна заедница 
,,Пирава” од 2000 до 2004 г.. На 
локалните избори во 2005 г. бил 
избран за градоначалник на Оп-
штина Валандово, а сега во 2009 
г. граѓаните по втор пат му ја да-
ваат довербата. Како и во прет-
ходниот манад и сега повторно 
е избран за член на Управниот 
одбор на ЗЕЛС. Оженет е и татко 
на две полнолетни деца.

Петре Латиновски е роден на 29 
октомври, 1954 г.. Високо обра-
зование завршил на Природно-
математичкиот факултет во 
Скопје, отсек - географија.

Во периодот 1978-1999 г. 
работел како професор по 
географија во државното сред-
но училиште “Арсени Јовков”, 
каде во периодот од 1999 до 

2003 г. бил директор. На локал-
ните избори во 2005 г. бил из-
бран за градоначалник на Оп-
штина Бутел. Во тој период беше 
и член на Управниот Одбор на 
ЗЕЛС. На локалните избори во 
2009 г., граѓаните по втор пат му 
ја доверуваат градоначалничка-
та функција.

Ванчо Стојанов е роден на 
први јануари, 1967 г., во Стру-
мица. Основно училиште завр-
шил во ЦОУ “Гоце Делчев” во 
Василево, средно образование 
стекнал во Средното Медицин-
ско училиште во Скопје, насока 
- медицински лаборант, а потоа 
завршил Висока Медицинска 
школа. Три години работел како 
медицински техничар, во рено-
мирана Клиника во Германија. 

Од 2000 г. работел како лабо-
рант во Медицинскиот центар 
во Струмица, а до изборот за 
градоначалник бил раководи-
тел на Клиничко - Биохемиската 
лабораторија во Медицинскиот 
центар во Струмица. Оженет е 
и татко на две деца. Говори три 
странски јазици: англиски, гер-
мански и грчки. Има познавање 
од компјутери: ЊОРД, ЕЏЦЕЛ и 
ПОЊЕР ПОИНТ.

Enver Pajaziti u lind mё 1 shkurt 
tё viti 1962, nё fshatin çello-
pek. Ka diplomuar nё Fakulte-
tin e Veterinarisё nё Sarajevё. 
Pёrvojёn e punёs e ka fituar nё 
firmёn e tij private pёr shitjen 
e automobilёve si pёrfaqёsues i 
brendit Volkswagen. Pёrvoja me 
menaxhimin e firmёs, siç thekson 

ai, paraqet bazё tё mirё kalimtare 
pёr tё qenё kryetar i suksesshёm 
i komunёs. Flet gjuhёn gjermane. 
Ёshtё i martuar dhe ёshtё baba i 
tre fёmijёve. Nё zgjedhjet lokale 
banorёt e komunёs sё Bёrvenicёs i 
‘a dhanё besueshmёrinё pёr funk-
cionin e kryterait tё komunёs.

Nikollçe çurlinovski ёshtё lindur 
mё 8 shkurt, viti 1958, nё Vranje. 
Arsmin fillor e kreu nё SHF ,,Vasill 
Gllavinov”, e atё tё mesёm nё 
gjimnazin ,,Cvetan Dimov” nё 
Shkup. Ka diplomuar nё Fakulte-
tin e Mjekёsisё nё Shkup, e mё 
pas ka specializuar mjekёsinё 
shkollore. Ka punuar nё Shtёpinё 
e Shёndetit – Vallandovё nё vitin 
1998, ku e kreu edhe funkcionin 
e drejtorit. Ka qenё edhe kryetar 

i bashkёsisё vendore ,,Pirava” 
prej vitit 200 deri mё vitin 2004. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2005 
ka qenё i zgjedhur pёr kryetar tё 
komunёs sё Vallandovёs, e tani 
nё vitin 2009 qytetarёt pёr herё 
tё dytё i’a japin besueshmёrinё. Si 
edhe nё mandatin e kaluar edhe 
tani pёrsёri ёshtё zgjedhur pёr 
anёtar tё Bordit drejtues tё BNJVL-
sё. Ёshtё i martuar dhe ёshtё baba 
i dy fёmijёve tё moshёs madhore. 

Petre Llatinovski u lind mё 29 
tetor, viti 1954. Arsimin e lartё e 
kreu nё Fakultetin Matematiko-
natyror pranё Universitetit ,,Shёn 
Qirli dhe Metodi” nё Shkup, grupi 
– gjeografi.

Nё periudhёn 1978-1999 ka 
punuar si profesor i gjeografisё nё 
shkollёn e mesme shtetёrore ,,Ar-
seni Jovkov”, ku nё periudhё prej 

1999 deri mё 2003 ka qenё drejtor. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2005 
ka qenё i zgjedhur pёr kryetar tё 
komunёs sё Butelit. Gjatё asaj pe-
riudhe ka qenё edhe anёtar i Bor-
dit drejtues tё BNJVL-sё. Nё zgjed-
hjet lokale tё vitit 2009, qytetarёt 
pёr herё tё dytё nё kontinuitet i’a 
besuan funkcionin e kryetarit tё 
komunёs sё Butelit. 

Vanço Stojanov u lind mё 1 
janar tё vitit 1967 nё Strumicё. 
Shkollёn fillore e kreu nё SHFQ 
,,Goce Dellçev” nё Vasilevё, ar-
simin e mesёm e kreu nё shkollёn 
e mesme tё mjekёsisё nё Vasilevё, 
drejtimi- laborant i medicinёs, e 
mё pas e ka kryer shkollёn e lartё 
tё mjekёsisё. Tre vite ka punuar si 
teknik medicinal nё klinikё me re-
nome nё Gjermani. Prej vitit 2000 
ka punuar si laborant nё Qendrёn 

Mjekёsore nё Strumicё, e deri nё 
zgjedhje si kryetar komune ka 
qenё udhёheqёs i labaratorisё 
klinike- biokimike nё Qendrёn 
Medicinale tё Strumicёs. Ёshtё 
i martuar dhe ёshtё baba i dy 
fёmijёve. Flet tri gjuhё tё huaja: 
anglishten, gjermanishten dhe 
greqishten. Njeh kompjutorin: 
Word, Excel dhe Power Point.

општина брвеница
Градоначалник ЕнвЕр пајаЗити (дуи)

општина валандово
Градоначалник никоЛЧЕ ЧурЛиновСки

(вмро-дпмнЕ)

општина бутел
Градоначалник пЕтрЕ ЛатиновСки (вмро-дпмнЕ)

општина василево
Градоначалник ванЧо Стојанов (вмро-дпмнЕ)

komuna e bёrvenicёs
kryetar i komunёs enver pajaziti (bdi)

komuna e vallandovёs
kryetar i komunёs nikollÇe Çurlinovski
(vmro-dpmne)

komuna e butelit
kryetar i komunёs petre llatinvoski (vmro-dpmne)

komuna e vasilevёs
kryetar i komunёs vanÇo stojanov (vmro-dpmne)
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Перо Илиески е роден на 
петти јуни, 1968 г., во Вевча-
ни. Основното образование 
завршил во Вевчани, а сред-
но во Кавадарци во средното 
шумарско училиште. Завршил 
Шумарски факултет во Скопје 
и станал дипломиран шумар-
ски инжењер. Бил директор на 
С.Ш.,, Јабланица„ во Струга . Во 
периодот 2002-2003 г. е сектор-
ски директор за производство 

при Јавното Претпријатие ,,Ма-
кедонски шуми„ - Скопје. Во пе-
риодот 2003-2006 г. е самостоен 
референт по искористување. На 
локалните избори во 2000 г. бил 
избран за советник во Советот 
на Општина Вевчани, а на нео-
дамнешните локални избори ја 
доби довербата на граѓаните и 
стана градоначалник на Општи-
на Вевчани.

Ванчо Србаковски е роден 
на втори септември, 1968 г. во 
Скопје. Завршил виша економ-
ска школа во Прилеп на Универ-
зитетот ,,Св.Климент Охридски”. 
Се занимавал подолг период со 
земјоделски дејности. Од 1991 
г. отворил сопствен бизнис. Во 

2005 г. бил избран за градона-
чалник на Општина Вранешти-
ца, а на локалните избори во 
2009, по втор пат граѓаните од 
оваа општината му ја дадоа до-
вербата да ја извршува градона-
чалничката функција во општи-
ната. Женет, татко на две деца.

Горан Петров е роден 1962 г. 
во Велес. Тој е дипломиран гра-
дежен инженер. Добро го по-
знава рускиот јазик, се служи со 
англискиот јазик, а го изучува 
германскиот. На Парламентар-
ните избори одржани во 2006 г. е 
избран за пратеник во Собрани-
ето на Република Македонија, во 
третата изборна единица. На во-

нредните Парламентарни избо-
ри, одржани во 2008 г., повторно 
е избран за пратеник во Собра-
нието на Р.М. со втор мандат. На 
локалните избори во март, 2009 
е избран за градоначалник на 
Општина Велес. На конститутив-
ната седница на Генерално Со-
брание на ЗЕЛС е избран за член 
на Управниот одбор.

Бајрам Кадрија е роден на 14 
декември, 1975 година во Го-
стивар, а живее во село Врап-
чиште, каде завршил основното 
училиште. Гимназија завршил 
во Гостивар, а со високо обра-
зование се стекнал на ДУТ Фа-
култет за ликовни уметности, 
смер графика, во 2002 година. 
Првото вработување му било 
во основното училиште во село 
Врапчиште, како предметен 

наставник по ликовно. Потоа 
работел како професор по ли-
ковно образование во технич-
кото и во економското средно 
училиште во Гостивар. Негово-
то хоби е планинарење и про-
шетка во природата. Женет е и 
татко на две деца. На локалните 
избори мнозинството граѓани 
го избрале за градоначалник на 
општината.

Pero Ilieski ka lindur mё 5 qer-
shor tё vitit 1968, nё Vevçani. Ar-
simin fillor e ka kryer nё Vevçani, 
e tё mesmin nё Kavadarё nё 
shkollёn e mesme tё pylltarisё. 
Ka kryer Fakultetin e Pylltarisё 
nё Shkup dhe ёshtё bёrё inxhen-
jer i diplomuar i pylltarisё. Ka 
qenё drejtor i S.Sh. ,,Jabllanica” 
nё Strugё. Gjatё periudhёs 2002-
2003 ёshtё drejtor i sektorit pёr 
prodhim nё ndёrmarrjen publike 

,, Pyjet e Maqedonisё” – Shkup. 
Gjatё periudhёs 2003-2006 ёshtё 
referent i pavaruar pёr shfrytёzim. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2000 
ёshtё zgjedhur pёr kёshilltar nё 
Kёshillin e komunёs sё Vevçanit, 
e nё zgjedhjet lokale tё parado-
kohshme e fitoi besueshmёrinё 
e qytetarёve dhe u bё kryetar i 
komunёs sё Vevçanit.

Vanço Sёrbakovski i lind mё 2 
shtator, viti 1968 nё Shkup. Ka 
kryer shkollёn e lartё ekonomike 
nё Prilep nё Universitetin ,,Shёn 
Klimenti i Ohrit”. Njё periudhё 
tё gjatё ёshtё marrё me veprim-
tari bujqёsore. Prej vitit 1991 ka 
hapur biznes privat. Nё vitin 2005 

ёshtё zgjedhur kryetar i komunёs 
sё Vraneshticёs, e nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2009, pёr herё tё 
dytё qytetarёt e kёsaj kmune i’a 
dhanё besueshmёrinё t’a kryejё 
funkcionin e krytearit tё komunёs. 
Ёshtё i martuar dhe ёshtё baba i 
dy fёmijёve. 

Goran Petrov u lind mё vitin 
1962 nё Veles. Ai ёshtё inxhenjer i 
diplomuar i ndёrtimtarisё. E njeh 
mirё gjuhёn ruse, njeh gjuhёn 
angleze, e e mёson gjuhёn gjer-
mane. Nё zgjedhjet parlamentare 
tё mbajtura nё vitin 2006 ёshtё 
zgjedhur deputet nё Kuvendin 
e Republikёs sё Maqedonisё, nё 
njёsinё e tretё zgjedhore. Nё 

zgjedhjet e jashtёzakonshme par-
lamentare, pёrsёri ёshtё zgjedhur 
si deputet nё Kuvendin e RM me 
mandat tё dytё. Nё zgjedhjet 
lokale nё mars tё vitit 2009 ёshtё 
zgjedhur kryetar i komunёs sё 
Velesit. Nё seancёn konstitutive 
tё Kuvendit Gjeneral tё BNJVL-sё 
ёshtё zgjedhur pёr anёtar i Bordit 
drejtues tё BNJVL-sё. 

Bajram Kadrija u lind mё 14 dh-
jetor, viti 1975 nё Gostivar, e je-
ton nё fshatin Vrapçisht, ku e ka 
kryer shkollёn fillore. Gjimnazin 
e kreu nё Gostivar, e arsimin e 
mesёm nё USHT Fakulteti pёr arte 
figurative, drejtimi- grafikё, nё vi-
tin 2002. Punёsimi i parё i tij ka 
qenё nё shkollёn fillore nё fshatin 
Vrapçisht, si arsimtar i lёndёs sё 
artit. Pastaj ka punuar si profesor i 
artit nё shkollёn e mesme teknike 

dhe ekonomike nё Gostivar. Hobi 
i tij ёshtё alpinizmi dhe shёtitja nё 
natyrё. Ёshtё i martuar dhe ёshtё 
baba i dy fёmijёve. Nё zgjedh-
jet lokale shumica e qytetarёve 
e kanё zgjedhur pёr kryetar tё 
komunёs.

општина вевчани
Градоначалник пЕро иЛиЕСки (вмро-дпмнЕ)

општина вранештица 
Градоначалник ванЧо СрбаковСки (СдСм)

општина велес
Градоначалник Горан пЕтров (вмро-дпмнЕ)

општина врапчиште
Градоначалник бајрам кадрија (дуи)

komuna e vevçanit
kryetar i komunёs pero ilieski (vmro-dpmne)

komuna e vraneshticёs 
kryetar i komunёs vanÇo sЁrbakovski (lsdm)

komuna e velesit
kryetar i komunёs Goran petrov (vmro-dpmne)

komuna e vrapçishtit 
kryetar i komunёs bajram kadrija (bdi)
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Роден е на петти март, 1974 
год. во Штип. Основното обра-
зование завршил во Виница, а 
средно економско во Кочани. 
Дипломирал на Економскиот 
факултет во Скопје, во 1998 г. на 
отсекот менаџмент.

Во декември 2001 год. се вра-
ботил во ЈП Македонски шуми 
- подружница Виница, каде ра-
ботел како референт за план и 
анализа и бил раководител до 
2006 г.. Во октомври, 2006 г. бил 
именуван за Директор на Држав-
ниот комунален инспекторат во 
состав на Министерството за 

транспорт и врски. Во јануари 
2008 г. станал раководител на 
Даночното одделение во УЈП во 
Виница.

По локалните избори, во 
април 2009 г. е избран за градо-
началник на Општина Виница. 
Оженет е и татко на две мало-
летни деца. За себе вели дека е 
личност со добри организациски 
и комуникациски способности, 
одговорен, совесен и ефикасен 
во извршувањето на зададените 
задачите.

Иван Франгов е роден на 
девети декември, 1969 г. во 
Гевгелија. 

Основно училиште завршил 
во ОУ „Владо Кантарџиев” 
во Гевгелија, а средно во СОУ 
„Јосиф Јосифовски” Гевгелија. 
Дипломирал на Економскиот фа-
култет во Скопје, во мај, 1994 г. 
на насока Надворешна трговија 
и маркетинг. Веднаш се врабо-
тил во приватна фирма „Техно-
продукт” од Гевгелија, а потоа 
во „Солун 53” АД Гевгелија, како 
раководител на маркет, по што 
бил избран за член на одбор на 

директори. Од септември 2007 
г. работел во Управа за јавни 
приходи, како раководител на 
Даночно одделение -Гевгелија. 
На локалните избори во 2009 г. 
бил избран за градоначалник на 
Општина Гевгелија, а на консти-
тутивната седница на генерал-
ното Собрание на ЗЕЛС избран 
е за член е на Управниот Одбор 
. Оженет е и татко на две мало-
летни деца.

Тони Трајковски е роден 1973 
г. во Скопје. Дипломирал на Ма-
шинскиот Факултет во Скопје, 
2001 год. Од 2001-2003 г. рабо-
тел во АД „ЕСМ”- Скопје, на по-
зиции раководител и одговорен 
инженер. Во периодот од 2003-
2005 г. бил вработен во НДИ 
(Натионал Демоцратиц Институ-
те) како асистент во Собрание-
то на РМ, во канцеларијата за 
комуникација со граѓани. Во тој 
период активно учествувал на 
голем број обуки, семинари и 
работилници за подобрување на 
парламентарната демократија. 
Во 2007 г. се вработил во АД 

„ЕЛЕМ” - Подружница Енергети-
ка - Скопје, како одговорен ин-
женер за развој и инвестиции, а 
потоа бил директор на Подруж-
ницата. Во 2005 г. бил советник 
во Советот на Општина Гази 
Баба, каде бил назначен и за за-
меник градоначалник, а од јули 
2008 бил избран за претседател 
на Советот во оваа општина. 
Активно учествувал во спортски 
активности, најнапред во мла-
динската школа на ФК „Мета-
лург”, потоа во првата постава 
на ФК „Бетонка” од Колонија - 
Идризово.

U lind mё 5 maj v. 1974 nё Shtip. 
Arsimin fillor e kreu nё Vinicё, 
ndёrsa shkollёn e mesme ekono-
mike nё Koçani. Ka diplomuar nё 
Fakultetin Ekonomik nё Shkup, 
nё vitin 1998 nё grupin menaxh-
ment. 

Nё dhjetor tё vitit 2001, 
ёshtё punёsuar nё NP ,,Pyjet e 
Maqedonisё” nёndega Vinicё, ku 
ka punuar si referent pёr plan dhe 
analizё dhe ka qenё udhёheqёs 
deri nё vitin 2006. Nё tetor tё vitit 
2006 ёshtё emёruar pёr drejtor tё 
Inspektoratit Shtetёror Komunal 
nё pёrbёrjen e ministrisё pёr trans-

port dhe lidhje. Nё janar tё vitit 
2008 u bё udhёheqёs i seksionit 
pёr tatime nё DAP nё Vinicё. 

nё zgejdhjet lokale tё prillit tё 
vitit 2009 ёshtё zgjedhur kryetar 
i komunёs sё Vinicёs. Ёshtё i mar-
tuar dhe ёshtё baba i dy fёmijёve. 
Pёr vehte thotё se ёshtё person 
me aftёsi tё mira organizative dhe 
komunikative, i pёrgjegjshёm, i 
ndёrgjegjshmёm dhe efikas nё 
kryerjen e detyrave tё dhёna.

Ivan Frangov ёshtё lindur mё 
9 dhjetor, viti 1969 nё Gjevgjeli. 
Shkollёn fillore e ka kryer nё SHF 
,,Vllado Kantarxhiev” nё Gjevgjeli, 
e tё mesmen nё ,,Josif Josifo-
vski” Gjevgjeli. Ka diplomuar nё 
Fakultetin Ekonomik nё Shkup, 
nё maj tl vitit 1994 nё drejtimin 
Tregti e jashtme dhe marketing. 
Menjёherё ёshtё punёsuar nё 
firmё private ,,Tehnoprodukt” tё 
Gjevgjelisё, e pastaj nё ,,Sollun 53” 
SHA Gjevgjeli, si udhёheqёs i mar-
ketit, me çka u zgjodh si anёtar i 
bordit tё drejtorёve. Nga shtatori 
i 2007 ka punuar nё Drejtorinё pёr 

tё Ardhura Publike, si udhёheqёs 
i seksionit pёr tatime – Gjevgjeli. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009 
u zgjodh kryetar i komunёs sё 
Gjevgjelisё, e nё seancёn konstitu-
tive tё Kuvendit Gjeneral tё BNJVL-
sё ёshtё zgjedhur pёr anёtar tё 
Bordit drejtues. Ёshtё i martuar 
dhe ёshtё baba i dy fёmijёve tё 
moshёs jomadhore.

Toni Trajkovski ka lindur nё vitin 
1973 nё Shkup. Ka diplomuar nё 
fakultetin e Makinerisё nё Shkup 
mё v. 2001. Prej vitit 2001-2003 
ka punuar nё SHA ,,ESM”- Shkup, 
nё pozitё udhёheqёs dhe inxhen-
jer pёrgjegjёs. Gjatё peridhёs sё 
v. 2003-2005 ka qenё i punёsuar 
nё NDI (National Democratic In-
stitute) si asistent nё Kuvendin e 
RM nё zyren pёr komunikim me 
qytetarёt. Gjatё asaj periudhe nё 
mёnyrё aktive ka marrё pjesё nё 
trajnime tё numёrta, seminare 
dhe punёtori pёr pёrmirёsimin 
e demokracisё parlamentare. 
Nё vitin 2007 ёshtё punёsuar nё 

SHA ,,ELEM” – dega Energjetikё- 
Shkup, si inxhenjer pёrgjegjёs 
pёr zhvillim dhe investime, e mё 
pas ka qenё drejtor i saj. Nё vitin 
2005 ishte kёshilltar nё Kёshillin e 
komunёs sё Gazi Babёs, ku ёshtё 
emёruar edhe si zёvendёs kryetar 
i komunёs, e prej korrikut tё vi-
tit 2008 ёshtё zgjedhur kryetar 
i Kёshillit tё kёsaj komune. Nё 
mёnyrё aktive ka marrё pjesё nё 
aktivitetet sportive, fillimisht nё 
shkollёn e tё rinjёve tё KF ,,Met-
allurg”, e pastaj nё KF,,Betonika”  
nga Kolonia – Idrizovё.

општина виница
Градоначалник ЕмиЛ донЧЕв (вмро-дпмнЕ)

општина Гевгелија
Градоначалник иван ФранГов (вмро-дпмнЕ)

општина Гази баба
Градоначалник тони трајковСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e vinicёs
kryetar i komunёs emil donÇev (vmro-dpmne)

komuna e Gjevgjelisё
kryetar i ivan FranGov (vmro-dpmne)

komuna e Gazi babёs
kryetar i komunёs toni trajkovski (vmro-dpmne)
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Сокол Митровски, по втор пат 
ја доби довербата на граѓаните 
од својата Општина Ѓорче Пе-
тров. Тој е роден на 16 март, 1948 
г. во селото Кучково, во скопска-
та околија. Основно и средно 
образование завршил во Ѓорче 
Петров и е прва генерација 
од гимназијата “Кочо Рацин”. 
Натаму школувањето го про-
должил на Воената академија 
во Белград, каде ги завршил 
највисоките воени школи, а сво-
ето образование го заокружил 
со воен колеџ во Париз. Има 
успешна воена и дипломатска 
кариера. Денес е Генерал во 
пензија. Тој е еден од основа-
чите и меѓу првите професори 
на Факултетот за одбрана во 
Скопје, како и долгогодишен 
професор на Воената академија 
во Скопје. За својата работа и 

општесвено-политички актив-
ности добил бројни признанија. 
По осамостојувањето на Р.М. 
станал член на кабинетот и 
аѓутант на Претседателот на 
РМ - Киро Глигоров, а потоа и 
на Претседателот на РМ -Борис 
Трајковски, со кои учествувал во 
бројни работни посети ширум 
светот. Својата богата кариера 
ја надополнил со позицијата 
Воен аташе во Париз и Софија. 
Како истакнат и вреден работ-
ник, дисциплиниран, кому-
никативен и чесен жителите 
на Општина Ѓорче Петров на 
локалните избори во 2009 г. е 
избран за градоначалник на 
Општината. Женет е и татко на 
две полнолетни деца и дедо на 
три внучиња, сите жители на 
Општина Ѓорче Петров.

Глигур Коцев е роден на 4 
јануари 1965 г. во Градско. Ви-
соко образование завршил на 
Земјоделскиот факултет во 
Скопје, насока полјоделство. Во 
1989 г. се вработил во ЗИК Вар-
дар - Градско како приправник, 
а во 1990 г. станал раководител. 

Граѓаните му ја дале довербата 
на локалните избори во 2000, 
во 2005 и сега во 2009 г.,па така 
функција градоначалник ја из-
вршува по трет пат. Посетувал 
голем број стручни обуки и се-
минари во земјава и во стран-
ство.

Руфи Османи е роден на 20 
август, 1960 г. во село Чајле, 
Општина Гостивар . Во 1983 г. 
ги завршил студиите на Економ-
скиот Факултет во Приштина, а 
во 2002 г. се стекнал со титулата 
магистер на економски науки. 
Во 2005 г. успешно ја одрба-
нил докторската теза на тема: 
„Соработката на Албанија и 
Македонија со ММФ и Светска-
та банка-компаративна алаиза” 
и станал доктор по економски 
науки. Во 1994 г. е избран за 
пратеник во Собранието на РМ, 
а две години подоцна дал остав-
ка на оваа функција бидејќи се 
кандидирал за градоначалник 
на Општината Гостивар каде 
граѓаните му ја дале довербата. 

Градоначалничката функција со 
прекини ја вршел се до 1997 г.. 
Од основањето на Тетовскиот 
Универзитет во 1994 г. бил вклу-
чен во структурите на неговото 
финансирање и таму предавал 
до 2003 г.. До мартовските ло-
кални избори 2009 г., предавал 
на Универзитетот на Југоисточна 
Европа. Објавил повеќе научни 
и публицистички тудови во раз-
лични списанија од областа на 
економијата, политиката и обра-
зованието. „Менаџерско книго-
водство” е трудот што се користи 
како универзитетска литература. 
На последните локални избори 
во 2009 г. граѓаните на Општина 
Гостивар по втор пат му ја дадоа 
својата подршка.

Sokoll Mitrovski, pёr herё tё 
dytё e fitoi besueshmёrinё e 
qytetarёve tё komunёs sё Gjorqe 
Petrovit. Ai u lind mё 16 mars, 
v. 1948, nё fshatin Kuçkovё , nё 
rrethinёn e Shkupit. Arsimin fil-
lor dhe tё mesёm e ka kryer nё 
Gjorqe Petrov dhe ёshtё nga gjen-
erata e parё e gjimnazit ,,Koço 
Racin”. Mё tej shkollimin e ka va-
zhduar nё Akademinё Ushtarake 
nё Beograd, ku i ka kryer shkol-
limet mё tё larta ushtarake, e ar-
simin e tij e ka rrumbullakёsuar 
me kolegjin ushtarak nё Pariz. 
Ka karierё tё suksesshme ushtar-
ake dhe diplomatike. Sot ёshtё 
gjeneral i pensionuar. Ai ёshtё 
njёri ndёr themeluesit dhe ndёr 
profesorёt e parё tё Fakultetit tё 
Mbrojtjes nё Shkup, si dhe profe-
sor shumёvjeçar nё Akademinё 
Ushtarake nё Shkup. Pёr punёn 

e tij dhe aktivitetet shoqёrore-
politike, ka fituar njohje tё 
numёrta. Pas pavarёsisё sё RM 
ёshtё bёrё anёtar i kabinetit dhе 
agjutant i kryetarit tё RM – Kiro 
Gligorov, e pastaj edhe tё krye-
tarit tё RM, Boris Trajkovski, me tё 
cilёt ka marrё pjesё nё shumё viz-
ita tё punёs rreth botёs. Karierёn 
e tij tё pasur e ka plotёsuar me 
pozitёn Atashe Ushtarak nё Pariz 
dhe Sofi. Si punёtor i theksuar dhe 
i vyeshёm, i disciplinuar, komu-
nikativ dhe i ndershёm qytetarёt 
e komunёs sё Gjorqe Petrovit nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 e 
zgjodhёn pёr kryetar tё komunёs. 
Ёshtё i martuar dhe ёshtё baba i 
dy fёmijёve tё moshёs madhore 
dhe ёshtё gjysh i tre nipave, tё 
gjithё kёta banorё tё komunёs sё 
Gjorqe Petrovit.

Gligur Kocev u lind mё 4 janar tё 
vitit 1965 nё Gradsko.

Arsimin e lartё e kreu nё Fakulte-
tin e Bujqёsisё nё Shkup, drejtimi 
bujqёsi. Mё 1989 ёshtё punёsuar 
nё ZIK Vardar- tё Gradskos si 
pёrgatitёs, e mё 1990 ёshtё bёrё 
udhёheqёs. Qytetarёt i’a dhanё 

besueshmёrinё nё zgjedhjet 
lokale tё v. 2000, mё v.2005 dhe 
tani nё vitin 2009, e kёshtu funk-
cionin e kryetarit tё komunёs e 
kryen pёr herё tё tretё. Ka marrё 
pjesё nё numёr tё madh tё tra-
jnimeve dhe seminareve ne vend 
dhe jashtё vendit.

Rufi Osmani u lind mё 20 gusht 
tё vitit 1960 nё fshatin çajle tё 
komunёs sё Gostivarit. Mё vitin 
1983 i kreu studimet nё Fakulte-
tin Ekonomik nё Prishtinё, e 
mё vitin 2002 ka fituar titullin 
magjistёr i shkencave ekonomike. 
Mё 1994 ёshtё zgjedhur pёr de-
putet tё Kuvendit tё RM, e dy 
vite mё pas ka dhёnё dorёheqje 
nga ky funkcion sepse ёshtё kan-
diduar pёr kryetar tё komunёs sё 
Gostivarit ku qytetarёt i’a dhanё 
besueshmёrinё. Funkcionin e kry-
etarit tё komunёs me ndёrpreje 
e ka kryer deri mё vitin 1997. Prej 
themelimit tё Universitetit tё 
Tetovёs nё vitin 1994 ёshtё kyçur 
nё strukturat e financimit tё tij 
dhe aty ka ligjёruar deri nё vitin 

2003. Deri nё zgjedhjet lokale tё 
marsit tё vitit 2009, ka ligjёruar 
nё Universitetin e Evropёs Juglin-
dore. Botoi punime tё shumta 
shkencore dhe publicistike nё 
revista tё ndryshme nё sferёn e 
ekonomisё, politikёs dhe arsim-
it. ,,Kontabiliteti menaxherial” 
ёshtё vepёr e cila pёrdoret si 
literaturё universitare. Nё zgjed-
hjet e fundit lokale tё vitit 2009, 
qytetarёt e komunёs sё Gosti-
varit pёr herё tё dytё i’a dhanё 
pёrkrahjen e tyre.

општина Ѓорче петров
Градоначалник СокоЛ митровСки (вмро-дпмнЕ)

општина Градско
Градоначалник ГЛиГур коцЕв, ( вмро-дпмнЕ)

општина Гостивар
Градоначалник руФи оСмани (независен кандидат)

komuna e Gjorqe petrovit
kryetar i komunёs sokoll mitrovski (vmro-dpmne)

komuna Gradsko
kryetar i komunёs GliGur koCev (vmro-dpmne)

komuna e Gostivarit
kryetar i komunёs ruFi osmani (kandidat i pavarur)
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Коце Трајановски е роден во 
1956 г. во Скопје. Дипломирал 
на Машинскиот факултет во 
Скопје, во 1980 г.. Своето прво 
работно искуство го стекнал во 
МЗТ ,,Хепос” како раководител 
на компјутерскиот центар. Во 
1996 г. отворил сопствена фир-
ма за компјутерски софтвер 
на интегрирани компјутерски 
системи. Бил два мандати пра-
теник во Парламентот на РМ 
на изборите во 1998 и во 2002 
г.. На локалните избори во 2005 
г. бил избран за градоначалник 
на Општината Гази Баба, кога 
реализирал повеќе проекти кои 
придонеле за подобрување на 
условите за живот на населени-
ето од општината.Во овој пери-
од бил потпретседател на ЗЕЛС 
а, во август 2008 г. бил избран и 
за претседател на Заедницата. 
Во овој период станал претсе-
дател на Скопскиот плански ре-

гион и бил именуван за член на 
Националниот Совет за Рамно-
мерен Регионален Развој при 
Владата на РМ. Потоа член е и 
на Комисијата за исполнување 
на критериуми за 2 фаза од 
фискална децентрализација 
и на Комитетот за урбана 
експанзија и справување со от-
пад. Од меѓународните орга-
низации, член е на Генерално 
Собрание на Мрежата на на-
ционални и локални власти во 
Југоисточна Европа (НАЛАС) и 
на Комитетот на регионални и 
локални власти во Советот на 
Европа. На локалните избори 
2009 г. избран е за градоначал-
ник на Град Скопје, а на консти-
тутивната седница на Управни-
от Одбор на ЗЕЛС повторно е 
избран за претседател на ЗЕЛС.

Аргетим Фида е роден на 22 
јануари 1963 г. во Дебар. Основ-
но и средно образование завр-
шил во родниот град, а Медицин-
ски факултет на Приштинскиот 
универзитет. Специјализирал 
гинекологија на Медицинскиот 
факултет при Клиничкиот цен-
тар во Скопје. Добро ги познава 
англискиот, францускиот и гер-
манскиот јазик. Во текот на сво-
ето работење, стекнал работни 
искуства во Швајцарија, Соеди-
нетите американски држави, 
а повеќе години работел како 
лекар во Општата болница во 
Дебар. Од спортот најмногу ги 

сака спортовите на брзи води, а, 
особено бил успешен во кајак и 
кану на вода. Драги му се сите до-
биени награди како резултат на 
исклучителната посветеност кон 
она што го работи, но особено 
ја истакнува наградата од НВО 
,,Во светот на успехот“ кога бил 
прогласен за еден од петте гра-
доначалници на пет најуспешни 
општини во Македонија. Во 
2009 г., на локалните избори, 
граѓаните по втор пат му ја дале 
довербата за градоначалник на 
Општина Дебар, во континуитет 
по мандатот од 2005. Женет е и 
татко на две деца.

Koce Trajanovski u lind mё vitin 
1956 nё Shkup. Ka diplomuar nё 
Fakultetin e Makinerisё nё Shk-
up, mё vitin 1980. Pёrvojёn e tij 
tё parё profesionale e ka arritur 
nё MZT,,Hepos” si udhёheqёs 
i qendrёs kompjuteristike. Mё 
vitin 1996 ka hapur firmё pri-
vate pёr softver kompjutorёsh 
tё sistemev tё integruara komp-
jetueristike. Dy mandate ka 
qenё deputet nё Parlamentin 
e RM nё zgjedhjet e vitit 1998 
dhe vitit 2002. Nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2005 u zgjodh 
pёr kryetar tё komunёs sё Gazi 
Babёs, kur realizoi projekte tё 
shumta tё cilat kanё kontribuar 
nё pёrmirёsimin e kushetev pёr 
jetesё tё popullatёs sё kёsaj 
komune. Gjatё kёsaj periudhe 
ishte nёnkryetar i BNJVL-sё, e nё 
gusht tё vitit 2008 u zgjodh edhe 
kryetar i Bashkёsisё. Nё kёtё 
periudhё u bё edhe kryetar i Ra-

jonit Planifikues tё Shkupit dhe 
u emёrua pёr anёtar tё Kёshillit 
pёr Zhvillim tё Barabartё Rajonal 
pranё Qeverisё sё RM. Pastaj 
ёshtё edhe anёtar i Komisionit 
pёr plotёsimin e kritereve pёr 
fazёn e dytё tё decentralizimit 
fiskal dhe i Komitetit pёr ekspan-
zion urbanistik dhe menaxhim 
me mbeturinat. Nga organizatat 
ndёrkombёtare ёshtё anёtar i 
Kuvendit Gjeneral tё Rrjetit tё 
organizatave ndёrkombёtare tё 
pushteteve lokale dhe nacionale 
tё Evropёs Juglindore (NALAS) 
dhe i Komitetit tё pushteteve 
lokale dhe nacionale nё Kёshillin 
e Evropёs. Nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2009 u zgjodh pёr kryetar 
tё Qytetit tё Shkupit, ndёrsa nё 
seancёn konstitutive tё Bordit 
drejtues tё BNJVL-sё sёrish u zgj-
dodh kryetar i BNJVL-sё.

Argёtim Fida u lind mё 22 ja-
nar tё vitit 1963 nё Dibёr. Ar-
simin fillor dhe tё mesёm e 
kreu nё qytetin e lindjes, ndёrsa 
Fakultetin e Mjekёsisё nё Uni-
versitetin e Prishtinёs. Speciali-
zoi gjinekologjinё nё Fakultetin e 
Mjekёsisё pranё Qendrёs Klinike 
nё Shkup. E njeh mirё gjuhёn an-
gleze, frёnge dhe atё gjermane. 
Gjatё pёrvojёs sё tij profesionale 
ka arritur pёrvojё pune nё Zvicёr, 
Shtetet e Bashkuara tё Amerikёs 
e vite me rradhё ka punuar si 
mjek nё Spitalin e Pёrgjithshёm 
tё Dibrёs. Nga lёmia e sportit mё 
tepёr i preferon sportet nё ujёrat 

e shpejtё e veçanёrisht ёshtё i 
suksesshёm nё kajak dhe kanu. 
Ёshtё i kёnaqur pёr tё gjitha 
çmimet e fituara si rezultat i 
pёrkushtimit tё madh ndaj punёs 
tё cilёn e kryen, por veçanёrisht e 
thekson çmimin e OJQ ,,Nё botёn 
e suksesit” kur u shpall njё ndёr 
pesё kryetarёt e komunave mё 
tё suksesshme tё Maqedonisё. 
Mё v. 2009, nё zgjedhjet lokale, 
qytetarёt pёr herё tё dytё i’a 
dhanё besueshmёrinё pёr kryetar 
tё komunёs sё Dibrёs, nё konti-
nuitet pas mandatit tё v. 2005. 
Ёshtё i martuar dhe ёshtё baba i 
dy fёmijёve.

Град Скопје
Градоначалник коцЕ трајановСки (вмро-дпмнЕ)

општина дебар
Градоначалник арГЕтим Фида (дуи)

qyteti i shkupit
kryetar koCe trajanovski (vmro-dpmn)

komuna e dibrёs
kryetar u komunёs arGЁtim Fida (bdi)
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Љупчо Којчиноски е роден на 
15 август, 1961 г. во село Леша-
ни, Општина Дебарца. Дипло-
мирал на Градежниот факултет 
во Скопје. Работел во фабри-
ката ,, Херој Тоза Драговиќ”, 
некогашна подружница на ,,За-
става” . Потоа бил приватен 

стопанственик и сопственик на 
бензинска пумпа во село Ново 
Село. Од 1996 г. во континуитет 
е избиран за градоначалник на 
Општината. На локалните из-
бори 2009 г. граѓаните му го 
довериле четвртиот мандат на 
градоначалничката функција. 

Ljupço Kojçinoski u lind mё 
15 gusht tё vitit 1961 nё fshatin 
Leshani tё Komunёs sё Debarc-
es. Ka diplomuar nё Fakultetin 
e Ndёrtimtarisё nё Shkup. Ka 
punuar nё fabrikёn ,,Heroj Toza 
Dragoviq”, dega e atёhershme e 
,,Zastavёs”. Pastaj ka qenё edhe 

ekonomist privat dhe pronar i 
pompёs sё benzinёs nё fshatin 
Novo Sellё. Nga v. 1996 nё konti-
nuitet ёshtё zgjedhur pёr kryetar 
tё komunёs. Nё zgjedhjet lokale 
tё vitit 2009 qytetarёt i’a besuan 
edhe mandatin e katёrt pёr funk-
cionin kryetar komune. Ka zgjed-

општина дебарца
Градоначалник ЉупЧо којЧиноСки (СдСм)

komuna e debarces
kryetar i komunёs ljupÇo kojÇinoski (lsdm)
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Се определил за живот во Оп-
штина Дебарца и сите свои ак-
тивности во изминатиот период 
и периодот што следи, вели дека 
ги насочува кон подобрување 

на условите за живот на своите 
сограѓани и враќањето на до-
стоинството на животот на село. 
Женет е и татко на две полно-
летни деца.

hur jetesё nё komunёn e Debarc-
es dhe tё gjitha aktivitetet gjatё 
periudhёs sё kaluar dhe atё tё 
ardhshme , thotё se i drejton nё 
pёrmirёsim tё kushteve tё jetёs 

sё qytetarёve dhe nё kthimin e 
denjёsisё sё jetёs nё fshat. Ёshtё 
i martuar dhe ёshtё baba i dy 
fёmijёve tё moshёs madhore.

Горан Малешевски е роден во 
Делчево на 25 февруари 1977 
г.. Основно и средно училиш-
те завршил во родниот град. 
Дипломирал на Правниот Фа-
култет при Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје 
во 2000 г.. Положил Право-
суден испит. Своето работно 
искуство го започнал како во-
лонтер во Основниот суд во 
Делчево во периодот од 2001 
и 2002 г., а потоа бил секретар 
во ЈВП„Водостопанство на РМ”. 
Во 2007 г. станал раководител 
на Центарот за вработување 
- Делчево. Бил претседател на 

Надзорен Одбор на здружение 
на граѓани ,,Младински Совет 
на Делчево” од Делчево,член на 
УО на ФК ,,Брегалница” од Дел-
чево, има дозвола за фудбалски 
судија и член е на Извршен Од-
бор на здружение на граѓани 
,,Акција за Млади -Делчево” од 
Делчево. Одлично зборува ан-
глиски јазик и има познавања 
од напредни компјутерски веш-
тини. Женет е и татко на две 
малолетни деца. На локалните 
избори во 2009 г., жителите на 
Општина Делчево го изгласаа за 
градоначалник на општината.

Глигор Чабулев е роден на 
20 февруари, 1949 г. во Нов 
Дојран.

Средното образование завр-
шил во ДГСЦ “Здравко Цвет-
ковски” во Скопје. Подолг пе-
риод работел во градежното 
претпријатие “Пелагонија” во 

Струмица. Голем дел од работ-
но скуство го стекнал со работа 
во Чешка и Ирак каде раково-
дел со повеќе проекти. На ло-
калните избори во 2009 г. бил 
избран за градоначалник на 
Општина Дојран.

Goran Maleshevski u lind nё 
Dellçevё mё 25 shkurt tё vitit 
1977. Shkollёn fillore dhe tё 
mesme e kreu nё qytetin e lindjes. 
Ka diplomuar nё Fakultetin Ju-
ridik pranё Universitetit ,,Shёn 
Qirili dhe Metodi” nё Shkup nё 
v. 2000. Ka dhёnё provimin e 
jurisprudencёs. Pёrvojёn e tij tё 
punёs e ka filluar si vullnetar nё 
Gjykatёn Themelore nё Dellçevё 
nё periudhёn prej v. 2001 dhe 
2002, e pastaj ka qenё sekretar 
nё NSHU ,,Uji i RM”. Nё vitin 
2007 u bё udhёheqёs i Qendrёs 
pёr Punёsim – Dellçevё. Ka qenё 
anёtar i Bordit mbikёqyrёs sё 

Shoqatёs sё Qytetarёve ,,Kёshilli 
i tё rinjёve tё Dellçevёs”, 
anёtar i Bordit drejtues tё KF 
,,Bregallnicё” nga Dellçeva, ka 
leje pёr refer futbolli dhe ёshtё 
anёtar i Bordit ekzekutiv tё ,,Ak-
cionit pёr tё Rinjё – Dellçevё”. 
Zoton mirё gjuhёn angleze dhe 
ka aftёsi paraprake kompjuteris-
tike. Ёshtё i martuar dhe ёshtё 
baba i dy fёmijёve tё moshёs jo-
madhore. Nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2009, banorёt e komunёs sё 
Dellçevёs e votuan pёr kryetar tё 
komunёs.

Gligor çabulev u lind mё 20 
shkurt, 1949 nё Dojranin e Ri. 
Arsimin e mesёm e kreu nё gjim-
nazin “Zdravko Cvetkovski” nё 
Shkup. Periudhё mё tё gjatё 
punoi nё ndёrmarrjen ndёrtimore 
“Pellagonia” nё Strumicё. Pjesё 
tё madhe nga pёrvoja e punёs e 

fioti me punё nё çeki dhe Irak ku 
udhёheqi me mё shumё projek-
te. Nё zgjedhjet lokale nё vitin 
2009 ishte zgjedhur pёr kryetar 
tё Komunёs sё Dojranit. 

општина делчево
Градоначалник Горан маЛЕШЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина дојран
Градоначалник ГЛиГор ЧабуЛЕв (вмро-дпмнЕ) 

komuna e dellçevёs
kryetar i komunёs Goran maleshevski
(vmro-dpmne)

komuna e dojranit
kryetar GliGor Çabulev (vmro-dpmne)

Трајче Димитриев е роден во 
Скопје на 13 септември 1957 г..

Дипломирал на Економски-
от Факултет при Универзите-
тот ,,Св Кирил и Методиј “ во 
Скопје. Во периодот 1982-1990 
г. работел како комерцијалист 
во Фабриката за кабли - Него-
тино, потоа отворил сопстве-
но претпријатие „КОРАЛ” и е 
концесионер на околу 600 хек-
тари обработливо земјоделско 
земјиште на кое одгледува 
винова лоза, аспарагус, пчени-
ца и други житни култури. Во 

фирмата има вработено околу 
20 работници во редовен рабо-
тен однос и околу 150 сезонски 
работници. Во 2005 г. ја осно-
ва Винарската Визба „БАРОВО 
“ - производство на вино. Бил 
избран за градоначалник на 
Општина Демир Капија на ло-
калните избори во 1996 г., на 
изборите во 2005 г. и сега, по 
трет пат граѓаните му го дове-
руваат градоначалничкиот ман-
дат. Оженет е и татко е на две 
ќерки.

Trajçe Dimitriev u lind nё Shk-
up mё 13 shtator v. 1957. 

ka diplomuar nё Fakultetin 
Ekonomik pranё Universitetit 
,,Shёn Kirili dhe Metodi” nё Shk-
up. Nё periudhёn e viteve 1982-
1990 ka punuar si komercialist nё 
Fabrikё tё Kabllove – Negotinё, 
pastaj ka hapur ndёrmarrje pri-
vate ,,KORAL” dhe ёshtё kon-
cesioner i rreth 600 hektarёve 
tё tokёs punuese bujqёsore, 
nё tё cilёn kultivon vrreshtё tё 
verёs, asparagus , grurё dhe 
kultura tjera drithёrore. Nё 

firmё ka rreth 20 tё punёsuar 
nё marrёdhёnie tё rregullt pune 
dhe rreth 150 punёtor sezonal. 
Nё vitin 2005 e themelon edhe 
Bodrumin e Verёs ,,BAROVЁ” – 
prodhimtari e verёs. U zgjodh 
kryetar i komunёs sё Demir 
Kapisё nё zgjedhjet lokale nё 
v. 1996, nё zgjedhjet e vitit 
2005 dhe tani pёr herё tё tretё 
qytetarёt i’a besuan mandatin 
e kryetarit tё komunёs. Ёshtё i 
martuar dhe ёshtё baba i dy va-
jzave.

општина демир капија
Градоначалник трајЧЕ димитриЕв (вмро-дпмнЕ) 

komuna e demir kapisё
kryetar i komunёs trajÇe dimitriev (vmro-dpmne)

12
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Тони Ангелевски е роден на 
9 ноември, 1966 г. во Битола. 
Основното образование завр-
шил во родниот град, а дипло-
мирал во 1989 г. на Градежниот 
факултет- отсек геодезија. Во 
моментов е на завршна г. на Ге-
одетскиот Факултет во Скопје. 
Своето работно искуство го за-
почнал во Одделението за пре-
мер и катастар во Битола, потоа 
станал раководител на одделе-
ние во Демир Хисар, каде рабо-
тел до 2007 г., по што бил анга-

жиран во приватна Агенција за 
недвижности, катастар и геодет-
ски работи. Учествувал во многу 
проекти од домашни и странски 
институции, а во 1996 г. работел 
како член на „ЕУРИФМАК” про-
ектот за сателитско мерење во 
Македонија. Посетувал бројни 
семинари во земјата и во стран-
ство. На локалните избори 2009 
г. е избран за градоначалник на 
Општина Демир Хисар.

Добре Никоски е роден на 
први јуни,1960 г. во село Долно 
Добреноец. Средното образова-
ние завршил во Кичево. Дипло-
мирал на Педагошка академија 
во Скопје -група македонски 
јазик. Има дваесет и пет годиш-
но работно искуство како на-
ставник по македонски јазик, 
а до изборот за градоначалник 

на Општина Другово работел 
во основното училиште ”Реџо 
Рушит Зајази” во село Зајас. Бил 
претседател на МК Добреноец. 
Користи делумно германски и 
албански јазик. Женет и татко 
на едно дете. На локалните из-
бори во 2009 г. е избран за гра-
доначалник на општината.

Toni Angelevski ёshtё lindur 
mё 9 nёntor, viti 1966 nё Mana-
stir. Arsimin fillor e ka kryer nё 
qytetin e lindjes, ka diplomuar 
nё vitin 1989 nё Fakultetin e 
Ndёrtimtarisё – grupi gjeodezi. 
Pёr momentin ёshtё nё vitin 
e fundit tё Fakultetin Gjeode-
tik nё Shkup. Pёrvojёn e tij tё 
punёs e ka filluar nё seksionin 
pёr matje dhe kadastёr nё Ma-
nastir, pastaj u bё udhёheqёs i 
seksionit nё Demir Hisar, ku ka 
punuar deri mё v. 2007, me çka 

ka qenё i angazhuar me agjen-
ci private tё patundshmёrive, 
kadastёr dhe punё gjeodetike. 
Ka marrё pjesё nё shumё pro-
jekte tё institucioneve vendore 
dhe tё huaja, e mё vitin 1996 ka 
punuar si anёtar i ,,EURIFMAK” 
projektit pёr matje satelitore nё 
Maqedoni. Ka vizituar seminare 
tё shumta nё vend dhe jashtё 
vёndit. Nё zgjedhjet lokale tё vi-
tit 2009 ёshtё zgjedhur pёr kry-
etar i komunёs sё Demir Hisarit.

Dobre Nikoski u lind mё njё 
qershor, tё vitit 1960 nё fshatin 
Dobrenoec tё Poshtёm. Arsimin 
e mesёm e mbaroi nё Kёrçovё. 
Ёshtё i diplomuar nё Akademinё 
pedagogjike nё Shkup-grupa 
gjuhё maqedone. Ka pёrvojё 
pune njёzet e pesё vjqare si ar-
simtar i gjuhёs maqedone, dhe 
deri te zgjedhja pёr kryetar tё 

Komunёs Drugovё ka punuar nё 
shkollёn e mesme “Rexho Rushit 
Zajazi” nё fshatin Zajaz. Ka qenё 
kryetar i MK Dobenoec. Pjesёrisht 
flet gjuhёn gjermane dhe shqipe. 
Ёshtё i martuar dhe baba i njё 
fёmije. Nё zgjedhjet lokale tё vitit 
2009 ёshtё zgjedhur pёr kryetar 
tё komunёs. 

општина демир Хисар
Градоначалник тони анГЕЛЕвСки ( вмро-дпмнЕ)

општина другово
Градоначалник добрЕ никоСки ( вмро-дпмнЕ)

komuna e demir hisarit
kryetar i komunёs toni anGelevski
( vmro-dpmne)

komuna e drugovёs 
kryetar dobre nikoski (vmro-dpmne) 
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Абдула Бајрамовски е роден 
на 24 март, 1967 г. во Прилеп. 
Основно образование завршил 
во село Дебрешта, а Гимназија 
во Прилеп. Со високо образова-
ние се стекнал на Земјоделскиот 
факултет во Скопје. Работел во 

Подрачната единица на Мини-
стерството за земјоделство, во-
достопанство и шумарство во 
Прилеп. Женет е и татко на две 
деца. На локалните избори во 
2009 г. е избран за градоначал-
ник на Општина Долнени.

Фатмир Изаири е роден на 22 
декември, 1961 г. во село Же-
лино, каде живее и ден денес. 
Основно училиште завршил во 
село Желино, а гимназија во Те-
тово. Дипломирал на Медицин-
ски факултет во Скопје, а потоа 
специјализирал педијатрија. Од 

1993 г. работел како доктор и 
управител на Поликлиниката 
,,Флоренс“ во чии рамки има 
четири дејности од примарна 
здравствена заштита и 30 вра-
ботени. Женет е и татко на два 
сина.

Abdulla Bajramovski u lind mё 
24 mars, 1967 nё Prilep. Arsimin 
fillor e kreu nё fshatin Debresh-
ta, si dhe gjimnazin nё Prilep. 
Mbaroi fakultetin e bujqёsisё 
nё Shkup. Punoi nё njёsinё ra-
jonale tё Ministrisё pёr bujqёsi, 

ujёsjellёs dhe pylltari nё Prilep. 
Ёshtё i martuar dhe baba i dy 
fёmijёve. Nё zgjedhjet lokale 
nё vitin 2009 ёshtё zgjedhur 
pёr kryetar tё Komunёs sё Doll-
nenit.

Fatmir Izairi u lind mё 22 dh-
jetor, 1961 nё fshatin Zhelinё, 
ku jeton edhe sot. Shkollёn fil-
lore e kreu nё fshatin Zhelinё, 
ndёrsa gjimnazin nё Tetovё. 
Ёshtё diplomuar nё fakultetin e 
mjeksisё nё Shkup, dhe mё pas 
ёshtё specializuar nё pediatri. 

Nga viti 1993 ka punuar si mjek 
dhe udhёheqёs nё Poliklinikёn 
,,Florens” nё suazat e tё cilit ka 
katёr veprimtari nga mbrojtja 
primare shёndetёsore dhe 30 tё 
punёsuar. Ёshtё i martuar dhe 
baba i dy fёmijёve. 

општина долнени
Градоначалник абдуЛа бајрамоСки (дуи)

општина Желино
Градоначалник Фатмир иЗаири ( дуи)

komuna e dollnenit 
kryetar abdulla bajramovski (bdi)

komuna e Zhelinёs 
kryetar Fatmir iZairi
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Бесим Велиу е роден на 27 
јануари, 1956 г. во Зајас. Дипло-
мирал на Економски факултет 
на Приштинскиот универзитет. 
Во тек е изработката на маги-
стерскиот труд по економски 
науки. Девет години работел 

во Општина Зајас, од кои чети-
ри како раководител на сектор 
за финансии и буџет. Женет е 
и татко на две деца. На локал-
ните избори во 2009 г. е избран 
за градоначалник на Општина 
Зајас.

Блаже Станков е роден 1959 
г. во село Мородвис. Живее и 
работи во село Зрновци. По 
професија е дипломиран ор-
ганизатор за туризам и угости-
телство (економист). Во перио-
дот 1999 - 2003 г. ја извршувал 
функцијата - началник на од-
делението за труд и социјална 
политика - Кочани. Со неговите 
лични заложби преку студиски 
проект, одделението за труд и 
социјална политика - Кочани 

доби грант од 1.000.000 долари 
преку Тајванската Амбасада. 
Финансиските средства беа ис-
користени за завршување на 
детска градинка и опремување 
на истата со сите потребни еле-
менти за успешно обавување на 
дејноста и реновирање на дет-
ското одмаралиште Пониква. 
До изборот за градоначалник на 
Општина Зрновце, на изборите 
во 2009 г., работел како прива-
тен угостител.

Веле Груевски е роден на 25 
април, 1970 г.. Средно училиште 
завршил во ГУЦ “Здравко Цвет-
ковски”, отсек геодетски тех-
ничар. Сега е вонреден студент 
на Факултетот за рударство на 
Универзитетот ,, Гоце Делчев“ 
во Штип. Во периодот 1992-2006 
г. работел во Републичката гео-
детска управа, во одделението 
за премер и катастар, како ре-
ферент за геодетски работи. 
Во 2006 г. работел во Општи-
на Кисела Вода, во секторот 
за урбанизам, додека во пе-
риодот 2006-2007 г. работел во 
Државниот завод за геодетски 

работи-Скопје, во секторот за 
внатрешна контрола. Од 2007 
г. до изборот за градоначалник 
работел во секторот за имотно-
правни работи при АД МЕПСО. 
На локалните избори во 2005 
г. е избран за советник во Оп-
штина Зелениково. Од 2006 г. е 
претседател на Управниот од-
бор при Државниот студентски 
центар - Скопје.

Има посетувано голем број на 
обуки. Оженет е и татко на две 
деца. На локалните избори во 
2009 г. е избран за градоначал-
ник на Општина Зелениково.

Besim Veliu u lind mё 27 ja-
nar, 1956 nё Zajaz. Ёshtё diplo-
muar nё Fakultetin ekonomik 
tё Universitetit tё Prishtinёs. Nё 
rrjedhё ёshtё hartimi i punёs 
sё magjistraturёs nё shkencat 
ekonomike. Nёntё vjet ka punuar 

nё komunёn e Zajazit, nga ku 
katёr vjet si udhёheqёs sektori 
pёr financa dhe buxhet. Ёshtё i 
martuar dhe baba i dy fёmijёve. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 
2009 ёshtё zgjedhur si kryetar i 
Komunёs sё Zajazit.

Blazhe Stankov u lind nё vitin 
1959 nё fshatin Morodvis. Jeton 
dhe punon nё fshatin Zrnovcё. Me 
profesion ёshtё i diplomuar nё or-
ganizues tё turizmit dhe hotelierisё 
(ekonomistё). Nё periudhёn 1999-
2003 e ka kryer funksionin – shef 
i seksionit pёr punё dhe politikё 
sociale – Koçanё. Me pёrpjekjet 
e tija personale nёpёrmjet pro-
jektit studimor, seksioni pёr punё 
dhe politikё sociale – Koçanё 
morri grant prej 1.000.000 dollarё 

nёpёrmjet Ambasadёs Taj-
vaneze. Mjetet financiare ishin 
tё shfrytёzuara pёr pёrfundimin 
e çerdhes pёr fёmijё dhe pajisjen 
e sё njejtёs me tё gjitha elemen-
tet e nevojshme pёr realizimin e 
suksesshёm tё veprimtarisё dhe 
renovimin e pushimores fёmijrore 
Ponikva. Deri nё zgjedhjen pёr 
kryetar tё Komunёs Zrnovci, nё 
zgjedhjet e vitit 2009, ka punuar 
si hotelier privat. 

Vele Gruevski u lind mё 25 prill, 
tё vitit 1970. Shkollёn e mesme e 
pёrfundoi nё gjimnazin “Zdravko 
Cvetkovski”, nё degёn e teknikut 
tё gjeodezisё. Tani ёshtё student 
me korespodencё nё Fakulte-
tin e xehtarisё nё Universitetin 
,,Goce Dellçev” nё Shtip. Nё 
periudhёn 1992-2006 ka punuar 
nё drejtorinё republikane pёr 
gjeodezi, nё seksionin pёr matje 
dhe kadastёr si referent pёr 
punё gjeodezike. Nё vitin 2006 
ka punuar nё komunёn e Kisella 
Vodёs, nё sektorin pёr urbanizёm, 
pёrderisa nё periudhёn 2006-2007 
ka punuar nё Entin shtetёror pёr 

punё gjeodike-Shkup, nё sekto-
rin pёr kontroll tё brendshёm. 
Nga viti 2007 e deri nё zgjedhjen 
pёr kryetar ka punuar nё sekto-
rin pёr punё pronёsoro-juridike 
pranё SHA MEPSO. Nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2005 ёshtё zgjed-
hur pёr kёshilltar nё Komunёn e 
Zelenikovёs. Nga viti 2006 ёshtё 
kryetar i Bordit drejtues pranё 
Qendrёs shtetёrore studentore 
– Shkup. Ka ndjekur numёr tё 
madh trajnimesh. Ёshtё i martuar 
dhe baba i dy fёmijёve. Nё zgjed-
hjet lokale tё vitit 2009 ёshtё 
zgjedhur pёr kryetar tё Komunёs 
Zelenikovё. 

општина Зајас
Градоначалник бЕСим вЕЛиу ( дуи)

општина Зрновци
Градоначалник бЛаЖЕ Станков (вмро-дпмнЕ)

општина Зелениково
Градоначалник вЕЛЕ ГруЕвСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e Zajazit 
kryetar besim veliu (bdi)

komuna e Zrnovcit 
kryetar blaZhe stankov (vmro-dpmne) 

komuna e Zelenikovёs 
kryetar vele Gruevski (vmro-dpmne)
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Жика Стојановски е роден 
09.11.1963 г. во Куманово.

Дипломирал на Машинскиот 
факултет во Скопје. 

Оженет, татко на две деца. 

На функција градоначалник 
дошол од позицијата директор 
на општинско Јавно комунал-
но претпријатие „Илинден”, 
со значително искуство во 

Zhika Stojanovski u lind mё 
09.11.1963 nё Kumanovё. Ka 
diplomuar nё fakultetin e 
mashinerisё nё Shkup. Ёshtё i 
martuar dhe baba i dy fёmijёve. 

Nё funksionin kryetar ka ardhur 
nga pozita drejtor i ndёrmarrjes 
publike komunale ,,Ilinden”, 
me pёrvojё tё rёndёsishme nё 
menaxhimin me projekte in-

општина илинден
Градоначалник Жика СтојановСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e ilindenit 
kryetar Zhika stojanovski (vmro-dpmne)
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управување со инфраструк-
турни проекти, менаџмент во 
подобрување на ефикасноста 
на јавните комунални услуги 
и стратешко планирање.Жика 
Стојановски е градоначалник на 
општина Илинден од април 2005 
г.,, а сега на локалните избори 

во 2009 г. граѓаните по втор пат 
во континуитет му ја доверија 
функцијата градоначалник. На 
конститутивната седница на Ге-
нералното Собрание на ЗЕЛС, 
избран е за член на Надзорниот 
одбор на ЗЕЛС.

frastrukturore, menaxhment 
nё pёrmirёsimin e efikasitetit 
tё shёrbimeve komunale pub-
like dhe planifikimit strategjik. 
Zhika Stojanovski ёshtё kryetar 
i komunёs sё Ilindenit nga prilli 
i vitit 2005, dhe tani nё zgjedh-
jet lokale tё vitit 2009 qytetarёt 

pёr herё tё dytё nё kontinuitet 
i’a dhanё funksionin kryetar ko-
mune. Nё seancёn konstitutive 
tё Kuvendit gjeneral tё BNJVL-
sё, ёshtё zgjedhur anёtar i Bor-
dit mbikёqyrёs tё BNJVL-sё.

Тони Коцески е роден први 
февруари, 1972 г.,во Тетово.

Завршил средно училиште во 
ММУЦ „Панче Арсовски” во 
Скопје.

Дипломирал на Машинскиот 
факултет во Скопје, на отсек 
заварување и заварени кон-
струкции и во 1998 г. станал - Ди-
пломиран машински инженер. 
Од дипломирањето до 2000 г. 
работел како проектант. На ло-
калните избори во 2000 г. бил 
избран за градоначалник на Оп-
штина Вратница. Оваа функција 
ја вршел до 2005 г., кога со нова-

та територијална организација 
општините Јегуновце и Вратни-
ца се спојуваат во една општи-
на Јегуновце , на која станува 
градоначалник по локалните 
избори во 2005 г.. Сега во 2009 
г. по трет пат граѓаните му ја 
доверуваат градоначалничката 
функција. Во минатиот мандат 
една г. беше член на Управниот 
одбор на ЗЕЛС.Оженет е и татко 
на две деца и живее во с. Рога-
чево, Општина Јегуновце.

Васил Богдански е роден на 
први август 1955 г. во с. Тарин-
ци. Завршил средно образова-
ние во Штип, струка метало- 
стругар.

Работел 15 години во МЗТ 
Штип, а потоа повеќе од 10 
години бил сопственик на при-

ватна фирма во с. Таринци. Од 
1997 г. до изборот за градона-
чалник на Општина Карбинци, 
2009 г., работел во ЈП Македон-
ски Шуми - Серта Штип. Член е 
на Управен Одбор во ЈП Пасиш-
те - Скопје.

Toni Koceski u lind mё njё 
shkurt, 1972, nё Tetotvё. Ka 
mbaruar shkollёn e mesme nё 
,,Pançe Arsovski” nё Shkup. 
Ёshtё diplomuar nё fakultetin e 
mashinerisё nё Shkup, nё grupin 
e zierjes dhe konstrukcioneve tё 
ziera dhe nё vitin 1998 u bё –inx-
hinier i diplomuar i mashinierisё. 
Nga diplomimi deri mё vitin 
2000 ishte zgjedhur pёr kryetar 
tё komunёs sё Vratnicёs. Kёtё 
funksion e kreu deri mё vitin 
2005, kur me ndarrjen e re terri-
toriale komunat Jegunovcё dhe 
Vratnicё ngjiten nё njё komunё 

Jegunovcё, ku bёhet kryetar pas 
zgjedhjeve lokale nё vitin 2005. 
Tani nё vitin 2009 pёr herё tё 
tretё qytetarёt i’a dhanё be-
simin pёr funksionin kryetar ko-
mune. Nё mandatin e kaluar njё 
vit ishte anёtarё i Bordit drejtues 
tё BNJVL-sё. Ёshtё i martuar dhe 
baba i dy fёmijёve dhe jeton nё f. 
Rogaçevo, Komuna Jegunovcё.

Vasil Bogdanski u lind mё njё 
gusht tё vitit 1955 nё fshatin 
Tarinci. Ka mbaruar shkollёn e 
mesme nё Shtip, dega metalurgji. 
Ka punuar 15 vjet nё MZT Shtip, 
dhe pastsaj mё shumё se 10 vjet 
ka qenё pronar i firmёs private 
nё f. Tarinci. Nga viti 1997 deri nё 

zgjedhjen pёr kryetar tё Komunёs 
Karbinci, 2009, ka punuar nё NP 
Pyjet e Maqedonisё – Serta Shtip. 
Ёshtё anёtarё i Bprdit drejtues nё 
NP Pasishte – Shkup. 

општина јегуновце
Градоначалник тони коцЕСки (вмро-дпмнЕ)

општина карбинци
Градоначалник, ваСиЛ боГданСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e jegunovces
kryetar toni koCeski (vmro-dpmne)

komuna e karbincit 
kryetar, vasil boGdanski (vmro-dpmne) 

Александар Панов е роден на 
11 август, 1969 г. во Кавадарци. 

Основно и средно образование 
(информатички техничар) завр-
шил во Кавадарци. Дипломирал 
во 1996 г. на Правниот факултет 
при Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј” во Скопје, а потоа 
веднаш почнува да стажира во 
адвокатската канцеларија на 
Елизабета Јосифова во Кавадар-
ци. Од 1999 до 2008 г. работел 
во Јавното Претпријатие “Ко-
муналец” во Кавадарци како 

референт, а потоа се вработил 
во Јавното Претпријатие “Ма-
кедонски пошти”-подружница 
Кавадарци како раководител. 
На локалните избори во 2005 г. 
бил избран за член во Советот 
на Општина Кавадарци, а на 
локалните избори во 2009 стана 
градоначалник на општината. 
На конституитивната седница 
на генералното собрание на 
ЗЕЛС е избран за член на над-
зорниот одбор на ЗЕЛС. 

Aleksandar Panov u lind mё 
11 gusht, tё vitit 1969 nё Ka-
vadar. Arsimin fillor dhe tё 
mesёm (teknik informator) e 
kreu nё Kavadar. Ka diplomuar 
nё vitin 1996 nё fakultetin ju-
ridik pranё Universitetit “Shёn. 
Kirili dhe Metodij” nё Shkup, 
dhe pastaj menjёherё filloi t’a 
bёj praktikёn nё zyre avokature 
tё Elizabeta Josifova nё Kava-
dar. Nga viti 1999 deri mё 2008 
punoi nё ndёrmarrjen publike 
“Komunalec” nё Kavadar si ref-

erent, dhe pastaj ёshtё punёsuar 
nё ndёrmarrjen publike “Postat 
e Maqedonisё”-nёndega Kava-
dar si udhёheqёs. Nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2005 ishte zgjed-
hur pёr anёtarё nё Kёshillin e 
Komunёs sё Kavadarit, dhe nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 
u bё kryetar i komunёs. Nё 
seancёn konstitutive tё kuven-
dit gjeneral tё BNJVL-sё ёshtё 
zgjedhur pёr anёtarё tё bordit 
mbikёqyrёs tё BNJVL-sё.

општина кавадарци
Градоначалник александар панов (вмро-дпмнЕ)

komuna e kavadarit
kryetar aleksandar panov (vmro-dpmne)
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Стевче Јанимовски е роден 
на 27 август, 1960 г.. Дипломи-
рал на Економскиот факултет 
во Скопје во 1987 г.. Бил нови-
нар во спортската редакција 
на Радио Скопје, потоа во 
информативно-политичката 
редакција на втората програ-
ма на Радио Скопје, а до мај 
1990 г., работел како стручно-
политички работник во Претсе-
дателството на југословенската 
младина. Од овој период, се 
до 2000 г., кога на локалните 
избори бил избран за градо-
началник на Општина Карпош 
прв пат, работел како прива-
тен стопанственик и директор 
на Катланово-Турс. Во ноември 
2003 г. е именуван за министер 
за економија во Владата на Ре-
публика Македонија, а од де-
кември 2004 г. бил именуван 

за министер за труд и социјална 
политика. По завршувањето на 
мандатот повторно се вратил 
во приватниот сектор, во соп-
ствена фирма. Активно го кори-
сти англиски јазик. За себе вели 
дека е изразено комуникативна 
личност, со одлични организа-
торски способности, а ,,слабост“ 
му е пишаниот збор, поради 
што често се јавува со свои ста-
вови во колумни во медиумите. 
Го сака спортот и е поранешен 
репрезентативец на нашата 
земја и петкратен републички 
првак во карате. Во 2009 г., на 
локалните избори е избран по 
втор пат за градоначалник на 
Општина Карпош. На Генерал-
ното собрание на ЗЕЛС е избран 
за член на Надзорниот одбор на 
ЗЕЛС.

Stevçe Jakimovski u lind mё 27 
gusht, 1960. Ёshtё diplomuar nё 
fakultetin ekonomik nё Shkup 
nё vitin 1987. Ka qenё gazetar 
nё redaksionin e sportit tё Radio 
Shkupit, pastaj nё redaksinё in-
formativo-politike nё programin 
e dytё tё Radio Shkupit, dhe deri 
mё maj tё vitit 1990, ka punuar 
si punёtorё profesional-politik 
nё Kryesinё e rinisё jugosllovene. 
Nga kjo periudhё, e deri mё vitin 
2000, kur nё zgjedhjet lokale ka 
qenё i zgjedhur pёr kryetarё tё 
Komunёs sё Karposhit herёn e 
parё, ka punuar si afarist privat 
nё Katllanovo-Turs. Nё nёntor 
tё vitit 2003 ёshtё emёruar pёr 
ministёr tё ekonimsё nё Qeverinё 
e Republikёs sё Maqedonis, 
dhe nga dhjetori i vitit 2004 ka 
qenё i emёruar pёr ministёr pёr 
punё dhe politikё sociale. Pas 

pёrfundimit tё mandatit pёrsёri 
ёshtё kthyer nё sektorin privat, 
nё firmёn e vet. Aktivisgt e pёrdor 
gjuhёn angleze. Pёr vete thotё se 
ёshtё person komunikativ, me 
aftёsi tё shkёlqyera organizative, 
dhe ,,dobёsi” e ka fjalёn e shkru-
ar, pёr shkak se shpesh paraqitet 
me qёndrime tё veta nё kolumne 
nё media. E don sportin dhe ёshtё 
reprezentues i vendit tonё dhe 
pesё herё i pari nё garat repub-
likane nё karate. Nё vitin 2009, 
nё zgjedhjet lokale ёsht zgjed-
hur pёr herё tё dytё pёr kryetar 
tё Komunёs sё Karposhit. Nё Ku-
vendin gjeneral tё BNJVL-sё ёshtё 
zgjedhur pёr anёtarё tё Bordit 
mbikёqyrёs tё BNJVL-sё. 

општина карпош
Градоначалник СтЕФЧЕ јакимовСки

(Лдп со поддршка од опозиционите партии)

komuna e karposhit 
kryetar steFÇe jakimovski
(ldp me pёrkrahje tё partive opozitare)
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Марјан Ѓорчев е роден на 4 
ноември,1956 г. во Кавадарци.

Дипломирал на Економскиот 
факултет при Универзитетот 
“Кирил и Методиј” во Скопје. 
На локалните избори во 1996 
г. бил избран за градоначалник 
на Општина Кисела Вода, кога 
во рамките на оваа општи-
на беше и сегашната општина 
Аеродром. Бил основач и прв 
претседател на Синдикатот на 
финансиските организации 
во РМ, во 1989 г.. Долгогоди-
шен член, а потоа и претсе-
дател на Шаховскиот сојуз на 
РМ бил во периодот од 1993 
- 2006 г.. Бил претседател на 
Културно Уметничко друштво 
“Никола Јонков - Вапцаров” 
во периодот од 1995 до 2003 
годин Во периодот 1999-2002 
г. бил именуван за Министер 

за земјоделство, шумарство и 
водостопанство во Владата на 
РМ. На парламентарните избо-
ри во 2002 г. бил избран за пра-
теник во Собранието на РМ и 
оваа функција ја извршувал до 
2006 г.. Актуелен претседател 
е на Меѓународната граѓанска 
асоцијација “Паневропска Уни-
ја на Р.М”. Автор е на три кни-
ги, долгогодишен колумнист 
во повеќе пишани медиуми во 
земјава. На локалните избори, 
во март 2009 г., граѓаните по-
вторно му ја довериле градона-
чалничката функција за Општи-
на Кисела Вода. Актуелен член 
е на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

Благоја Деспотоски е роден 
на ден 21 јули, 1958 г. во Киче-
во.Основно образование завр-
шил во ОУ “Кузман Јосифоски 

- Питу”, а средно образование 
во УЦСО “Мирко Милески” во 
Кичево.Во 1984 г. дипломи-
ра на Електротехничкиот фа-

Marjan Gjorçev u lind mё 4 
nёntor 1956, nё Kavadar. Ёshtё 
diplomuar nё fakultetin ekono-
mik pranё Universitetit “Ki-
rili dhe Metodij” nё Shkup. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 1996 ka 
qenё i zgjedhur pёr kryetar tё 
Komunёs Kisella Vodё, kur nё 
kuadёr tё kёsaj komune ishte 
dhe komuna e tanishme e Aero-
dromit. Ka qenё themelues dhe 
kryetar i parё i Sindikatёs tё or-
ganizatave financiare nё RM, nё 
vitin 1989. Anёtarё shumёvjeqar, 
dhe pastaj edhe kryetar i lid-
hjes sё shahistёve tё RM-sё nё 
periudhёn nga viti 1993-2006. 
Ka qenё kryetar i shoqatёs kul-
turoro artistike “Nikolla Jankov 
– Vapcarov” nё periudhёn nga 
viti 1995 deri 2003. Nё periudhёn 
1999-2002 ka qenё i emёruar 
Ministёr i bujqёsisё, pylltarisё 

dhe ujit nё Qeverinё e RM-sё. Nё 
zgjedhjet parlamentare tё vitit 
2002 ka qenё deputet nё Kuven-
din e RM-sё dhe kёtё funksion 
e kreu deri nё vitin 2006. Ёshtё 
kryetar aktual i asociacionit 
ndёrkombёtarё tё qytetarёve 
“Unioni paneuopian i RM-sё”. 
Ёshtё autor i tre librave, kolum-
nist shumёvjeqar nё mё shumё 
media tё shkruara nё vend. Nё 
zgjedhjet lokale, nё mars tё vitit 
2009, qytetarёt pёrsёri i’a dhanё 
besimin nё funksionin kryetar 
komune pёr Komunёn e Kisella 
Vodёs. Ёshtё anёtarё aktual i 
Bordit drejtues tё BNJVL-sё. 

Bllagoja Despotoski u lind 
mё 21 korrik, tё vitit 1958 nё 
Kёrçovё. Arsimin fillor e ka mba-
ruar nё SHF “Kuzman Josifoski – 

Pitu”,ndёrsa arsimin e mesёm nё 
“Mirko Mileski” nё Kёrçovё. Nё 
vitin 1984 diplomon nё fakulte-
tin elektroteknik nё Shkup, nё 

општина кисела вода 
Градоначалник марјан ЃорЧЕв ( вмро-дпмнЕ)

општина кичево
Градоначалник бЛаГоја дЕСпотоСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e kisella vodёs 
kryetar marjan GjorÇev (vmro-dmpne)

komuna e kёrçovёs
kryetar bllaGoja despotoski (vmro-dpmne)
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Стојан Лазарев е роден на де-
вети јануари, 1964 г..

На Технолошкиот факултет 
при Универзитетот “Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје 
дипломирал во 1989 г.. Во пе-
риодот 1990-1998 г. работел 
како менаџер во приватна 
фирма во Конче, а потоа бил 
директор на Агенцијата за 
вработување во Радовиш. Гра-
доначалничката функција која 
му ја доверија граѓаните на ло-

калните избори во 2009 г. ќе ја 
извршува по трет пат, по ман-
датите добиени на локалните 
избори во 2000 г. и во 2005 г.. 
Посетувал голем број на струч-
ни усовршувања, семинари и 
обуки, а учествувал и во голем 
број студиски патувања од об-
ласта на руралниот развој. Во 
претходниот мандат беше член 
на Управниот одбор на ЗЕЛС и 
претседател на Комисијата за 
рурален развој. 

Stojan Llazarev u lind mё nёntё 
janar, 1964. Ka diplomuar nё vitin 
1989 nё fakultetin teknologjik nё 
“Kirili dhe Metodij” nё Shkup. Nё 
periudhёn 1990-1998 ka punuar 
si menaxher nё firmёn private 
nё Konçe, dhe mё pas ka qenё 
drejtor i Agjencionit pёr punёsim 
nё Radovish. Funksionin kryetar 
komune i’a dhanё qytetarёt nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 qё 
do t’a kryen pёr herё tё tretё, pas 
mandateve tё marra nё zgjedh-

jet lokale nё vitin 2000 dhe 2005. 
Ka vizituar numёr tё madh tra-
jnimesh, seminare, ndёrsa ka 
marr pjesё edhe nё shumё vizita 
studimore nё fushёn e zhvillimit 
rural. Nё mandatin paraprak 
ishte anёtar i Bordit drejtues tё 
BNJVL-sё dhe kryetar i Komision-
it pёr zhvillim rural. 

општина конче
Градоначалник Стојан ЛаЗарЕв (вмро-дпмнЕ)

komuna e konçes 
kryetar stojan llaZarev (vmro-dpmne)
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култет во Скопје, на насоката 
Енергетика - електростопан-
ство.Од 1985-1989 г. работел 
во Дистрибуција -Кичево, како 
раководител на инвестиции и 
развој, а потоабили управник 
на истата..Од 1989-1999 г. ра-
ботел во МВР Кичево, како ин-
спектор за заштита од пожари, 
кога бил и претседател на Про-
тивпожарниот Сојуз. Во перио-
дот од 1999 до 2002 г. бил гене-
рален директор на РЕК Осломеј, 

а до 2009 г. бил одговорен ин-
женер на БТО систем во Рудник 
Осломеј. Потпретседател е на 
Републичкиот Совет за безбед-
ност на сообраќајот на патиш-
тата на Република Македонија. 
На локалните избори во 2009 г. 
е избран за градоначалник на 
Општина Кичево. Актуеле член 
е на Управниот Одбор на ЗЕЛС.

drejtimin Energjetikё – elek-
troekonimi. Nga viti 1985-1989 
ka punuar nё MPB Kёrçovё, si 
udhёheqёs i investimeve dhe zh-
villimit, dhe mё pas edhe shef i 
sё njejtёs. Nga viti 1989-1999 ka 
punuar nё MPB Kёrovё, si inspek-
tor pёr mbrojtje nga zjarret, kur 
ka qenё edhe kryetarё i Lidhjes 
sё zjarrfikёsve. Nё periudhёn 
nga 1999 deri mё 2002 ka qenё 
drejtor general i REK Oslomejit, 
dhe deri mё vitin 2009 ka qenё 

inxhinier pёrgjegjёs nё BTO 
sistemi nё Xehёroren Osllomej. 
Ёshtё nёnkryetar i Kёshillit re-
publican pёr siguri tё komunika-
cionit tё rrugёve nё Republikёn e 
Maqedonisё. Nё zgjedhjet lokale 
tё vitit 2009 ёshtё zgjedhur pёr 
kryetar tё Komunёs sё Kёrçovёs. 
Ёshtё anёtarё aktual i Bordit 
drejtues tё BNJVL-sё. 

Ратко Димитровски е роден 
на 14 април, 1956 г. во Делче-
во. Своето основно и средно 
образование го завршил во 
родното место, додека студи-
ите ги продолжил надвор од 
границите на државата. Виша-
та и Високата стручна подго-
товка и именувањето дипло-
миран графички инженер го 
стекнал во Загреб и бил еден 
од првите графички инженери 
во Р М.. Во 1977 г. започнал да 
работи во печатницата “Мла-
дост” во Кочани, а од 1990 г. 
продолжил да работи во пе-
чатницата “Киро Дандаро” 
во Битола каде што стекнал 
големо искуство и знаења од 
графичката дејност. Во 1990 г. 
ја основал печатницата “Евро-
па 92” во Кочани, која на по-

четокот имала само линија за 
производство на компјутерски 
формулари, денес прет-
ставува една од технички 
најквалитетните печатници 
во земјава, која постојано ги 
следи најсовремените светски 
трендови во оваа област. На 
парламентарните изборите во 
2006 г. бил избран за пратеник 
во Собранието на Р.М. ,а оваа 
функција ја зивршувал и по до-
биената доверба од граѓаните 
и на вобредните парламентар-
ни избори во 2008 г.. Во 2009 г., 
на локалните избори е избран 
за градоначалник на Општина 
Кочани, а делегатите на Гене-
ралното собрание на ЗЕЛС го 
изгласаа за член на Управниот 
Одбор на ЗЕЛС.

Ratko Dimitrovski u lind mё 14 
prill 1956 nё Dellçevё. Arsimin 
e tij fillor dhe tё mesёm i kreu 
nё vendlindje, pёrderisa stu-
dimet i vazhdoi jashtё shtetit. 
Pёrgatitjet e larta dhe emёrimin 
inxhinier i diplomuar grafik i 
mbaroi nё Zagreb dhe ka qenё 
njё ndёr inxhinierёt e parё 
grafik nё RM. Nё vitin 1977 fil-
loi tё punon nё shtypshkronjёn 
“Mladost” nё Koçani, dhe nga 
viti 1990 vazhdoi tё punon nё 
shtypshkronjёn “Kiro Dandaro” 
nё Manastir ku fitoi pёrvojё dhe 
njohuri tё madhe nga veprim-
taria grafike. Nё vitin 1990 e 
themeloi shtypshkronjёn “Eu-
ropa 92” nё Koçani, e cila nё 
fillim ka pasur vetёm linja pёr 
prodhimtari tё formularёve 
kompjuterik, sot paraqet njё 

ndёr shtypshkronjat mё kuali-
tative nё vend, e cila vazh-
dimisht i pёrcjell trendet mё 
bashkёkohore botёrore nё kёtё 
fushё. Nё zgjedhjet parlamen-
tare tё vitit 2006 ishte zgjedhur 
pёr deputet nё Kuvendin e RM-
sё, dhe kёtё funksion e ka kryer 
edhe me besimin e marrё nga 
qytetarёt dhe nё zgjedhjet e 
jashtёzakonshme parlamentare 
nё vitin 2008. Nё vitin 2009, nё 
zgjedhjet lokale ёshtё zgjed-
hur pёr kryetarё tё Komunёs 
sё Koçanit, dhe delegatёt e 
Kuvendit gjeneral tё BNJVL-sё 
e votuan pёr anёtarё tё Bordit 
drejtues tё BNJVL-sё. 

општина кочани
Градоначалник ратко димитровСки, вмро-дпмнЕ

komuna e koçanit
kryetar ratko dimitrovski, vmro-dpmne
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Мите Андоновски е роден на 
17 септември,1956 г. во Скопје.

Основно образование завршил 
во ОУ,,Кочо Рацин,,-Кратово, а 
средно во гимназијата ,,Митко 
Пенџуклиски,, во истиот град. 
Дипломирал на Економски фа-
култет во Скопје, 1981 г.. Прво 
вработување имал во ,,РИК 
Силекс,,-Кратово во 1981 г. на 
местото раководител на про-
дажба. Постепено напредува во 
кариерата на повеќе позиции 

во периодот од 1992-2002 г. како 
претставник на фирмата ,,Си-
лекс,, во Белград и во Софија за 
во 2002 г. да биде назначен за 
комерцијален директор. Член е 
осум години на Управниот од-
бор на ФФМ. Оженет е и татко 
на две деца. На локалните избо-
ри во 2005 и сега во 2009 г., по 
втор пат, граѓаните го избираат 
за градоначалник на Општина 
Кратово.

Гоце Дуртаноски е роден на 14 
септември, 1950 г. во Прилеп.

Основно училиште завршил во 
Кривогаштани, а средното обра-
зование во земјоделското учи-
лиште во Куманово. Со високо 
образование се стекнал на Пе-
дагошка Академија во Битола, 
на група историја и географија. 
За време на неговите студии бил 
претседател на Сојуз на студенти 
при Педагошката Академија и 
член на Сојузот на студентите на 

Македонија. Како наставник за 
прв пат се вработил во 1977 г. во 
ОУ во село Лажани, а потоа про-
должил како наставник во ОУ во 
село Обршани. Последните 10 
години работел во ОУ “Манчу 
Матак” во Кривогаштани. На ло-
калните избори во 2009 г., жите-
лите ба Општина Кривогаштани 
го избраа на Градоначалник на 
Општината Оженет е и татко на 
две деца.

Арсенчо Алексовски е роден 
на 12 јануари, 1961 г., во Него-
тино. Дипломирал на Правниот 
факултет при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
во 1986 г., по што ја започнува 
својата кариера како раково-
дител на правната служба во 
Шумското стопанство „Осо-
гово” во Крива Паланка, каде 
што совесно и професионално 

ја вршел својата дејност се до 
1991 г., кога се вработил како 
инспектор во МВР. Од 1993 г. се 
вработил вработува во „Транш-
пед комерц”, како раководител 
на филијалата „Деве Баир”се до 
2006 г., кога основал сопствена 
компанија - „Траншпед Трејд” 
ДООЕЛ - Скопје, која успешно ра-
боти и има вработено околу 40 
лица. Оженет е и има три деца.

Mite Andonovski u lind mё 17 
shtator 1956, nё Shlup. Shkollёn 
e mesme e pёrfundoi nё SHF 
,,Koço Racin,,-Kratovё, ndёrsa 
tё mesmen nё gjimnazin ,,Mitko 
Penxhukliski,, nё qytetin e njejtё. 
Ёshtё i diplomuar nё fakulte-
tin ekonomik nё Shkup, nё vitin 
1981. Punёsimi i parё ka qenё nё 
,,RIK Sileks,,-Kratovё nё vitin 1981 
nё pozitёn udhёheqёs i shitjes. 
Gradualisht avancohet nё karierё 
nё mё shumё pozita nё periudhёn 

nga viti 1992-2002 si pёrfaqёsues 
i firmёs ,,Sileks,, nё Beograd 
dhe Sofje ku nё vitin 2002 ishte 
emёruar drejtor komercial. Ёshtё 
anёtarё prej tetё vitesh i Bordit 
drejtues tё FFM. Ёshtё i martuar 
dhe baba i dy fёmijёve. Nё zgjed-
hjet lokale nё vitin 2005 dhe tani 
nё vitin 2009, pёr herё tё dytё, 
qytetarёt e zgjedhin pёr kryetarё 
tё Komunёs sё Kratovёs. 

Goce Durtanoski u lind mё 14 
shtator 1950, nё Prilep. Shkollёn 
fillore e kreu nё Krivogashtanё, 
ndёrsa tё mesmen nё shkollёn 
bujqёsore nё Kumanovё. Mbaroi 
Akademinё pedagogjike nё Ma-
nastir, nё grupёn histori dhe 
gjeografi. Gjatё kohёs sё studi-
meve tё tija ka qenё kryetar i Lid-
hjes sё studentёve te Maqedonisё. 
Si arsimtarё pёr herё tё parё ёshtё 
punёsuar nё vitin 1977 nё SHF nё 
fshatin Lazhani, dhe mё pas vijoi 

si mёsimdhёnёs nё SHF nё fsha-
tin Obrshani. Dhjetё vitet e fundit 
punoi nё SHF “Mançu Matak” nё 
Krivogashtanё. Nё zgjedhjet lokale 
tё vitit 2009, banorёt e Komunёs 
Krivogashtani e zgjodhёn pёr Kry-
etar tё Komunёs. Ёshtё i martuar 
dhe baba i dy fёmijёve. 

Arsenço Aleksovski u lind mё 
12 janar, 1961 nё Negotinё. 
Ёshtё diplomuar nё fakultetin 
juridik pranё Universitetit ,,Kirili 
dhe Metodij” nё Shkup nё vitin 
1986, me çka filloi karierёn e tij 
si udhёheqёs i shёrbimit juridik 
nё ekonomizimin e pylltarisё 
,,Osogovё” nё Kriva Pallankё, ku 
me vetёdije dhe profesionalizёm 
e kreu veprimtarinё e tij deri mё 

vitin 1991, kur ёshtё punёsuar si 
inspektor nё MPB. Nga viti 1993 
ёshtё punёsuar nё ,,Transhperd 
komerc”, si udhёheqёs i filialёs 
,,Deeve Bair” deri mё vitin 2006, 
kur themeloi kompani person-
ale – Transhped Trejd” – Shkup, 
e cila me sukses punon dhe ka tё 
punёsuar rreth 40 persona. Ёshtё i 
martuar dhe ka tre fёmijё.

општина кратово
Градоначалник митЕ андоновСки (вмро-дпмнЕ) 

општина кривогаштани
Градоначалник ГоцЕ дуртаноСки (вмро-дпмнЕ)

општина крива паланка 
Градоначалник арСЕнЧо аЛЕкСовСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e kratovёs 
kryetar mite andonovski (vmro-dpmne) 

komuna e krivogashtanit 
kryetar GoCe durtanoski (vmro-dpmne)

komuna e kriva pallankёs 
kryetar arsenÇo aleksovski (vmro-dpmne) 
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Василчо Дамчески е роден на 
19 септември, 1973 г., во Кру-
шево.

Завршил високо образова-
ние и се стекнал со звање ди-
пломиран политиколог. За-

пишан е на постдипломски 
студии по Меѓународно право 
и меѓународна политика. Рабо-
тел во УНИ Банка- Крушево и 
во Балканска Банка - Крушево 
како раководител на експози-

Vasil Damçeski u lind mё 19 
shtator 1973, nё Krushevё. 
Mbaroi arsimin e lartё me titull 
politikolog. Ёshtё i regjistruar 
nё studimet postiplomike nё tё 
drejtёn ndёrkombёtare. Ka punu-

ar nё UNI BANKA – Krushevё dhe 
nё Ballkanska Banka – Krushevё 
si udhёheqёs i filijales si dhe nё 
NLB Tutunska Banka nё Shkup. 
Ka vizituar shumё seminare dhe 
trajnime nga lёmija e financave 

општина крушево
Градоначалник ваСиЛЧо дамЧЕСки ( вмро-дпмнЕ)

komuna e krushevёs 
kryetar vasilÇo damÇeski (vmro-dpmne)
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Зоран Дамјановски е роден 
на 5 јуни 1956 г. во Кумано-
во. Основно образование и 
гимназија завршил во родниот 
град, а дипломирал на Медицин-
скиот Факултет во Скопје во 1981 
г.. Магистрирал гинекологија 
во Загреб и Љубљана 1987 г., а 
специјализирал гинекологија 
и акушерство во Скопје 1991 г.. 
Потпретседател е на Кошаркар-
скиот клуб во Куманово од 1997 
г. и главен донатор на машката 
супер лига во 1997 г.. Бил до-
натор на повеќе културни и 
спортски манифестации, меѓу 
кои : Баскет лига во Кумано-
во, Меѓународен Фестивал на 

тамбурашки оркестри, театар-
ска манифестација Денови на 
Комедијата. Градоначалник на 
Општина Куманово станал на 
локалните избори во 2005 г., и 
сега по втор пат, на локалните 
избори во 2009 г., граѓаните му ја 
дадоа довербата да ја извршува 
градоначалничката функција во 
Општина Куманово. На генерал-
ното собрание на ЗЕЛС избран е 
за член на Управниот одбор , а 
потоа е изгласан и за потпрет-
седател на Управниот Одбор на 
ЗЕЛС. Женет е и има три деца, 
две ќерки студенти по медицина 
и син средношколец.

Садула Дураку е роден на 21 
jануари, во Липково, каде завр-
шил основно училиште. Средно 
образование завршил на Косо-
во, а високо на Приштинскиот 
универзитет, каде се стекнал со 
титулата дипломиран машински 
инженер. Работел како профе-
сор во средно стручно училиш-
те во Куманово. Добро зборува 
германски јазик. Бил заменик 
директор на Царинската управа 
на РМ, во периодот од 2002 до 
2004 г.. Во периодот од декем-
ври 2004 до мај 2006 г. бил мини-
стер за земјоделство, шумарство 

и водостопанство во Владата на 
РМ. На парламентарните избо-
ри станал пратеник во Собрани-
ето на РМ, а кон крајот на 2008 
г. бил директор на Агенција за 
развој и инвестиции. На локал-
ните избори во 2009 г. граѓаните 
го избрале за за градоначалник 
на Општина Липково. На гене-
ралното Собрание на ЗЕЛС е 
избран за член на Надзорниот 
одбор на ЗЕЛС.

Zoran Damjanovski u lind mё 5 
qershor tё vitit 1956 nё Kumanovё. 
Arsimin fillor dhe gjimnazin i 
mbaroi nё qytetin e lindjes, ndёrsa 
diplomoi nё Fakultetin e mjeksisё 
nё Shkup nё vitin 1981. Ka magjis-
truar pёr gjinekologji nё Zagreb 
dhe Lublanё nё vitin 1987, ndёrsa 
ka specializuar gjinekologji nё Shk-
up nё vitin 1991. Ёshtё nёnkryetar i 
klubit tё basketbollit nё Kumanovё 
nga viti 1997 dhe donator krye-
sor i super ligёs sё meshkujve 
nё vitin 1997. Ka qenё donator i 
shumё manifestimeve kulturore 
dhe sportive, ndёr tё cilat : Liga 
e basketit nё Kumanovё, Festivali 
ndёrkombёtarё i orkestrave, Ditёt 

e komedisё. Kryetar i komunёs 
sё Kumanovёs u bё nё zgjedhjet 
lokale nё vitin 2005, dhe tani pёr 
herё tё dytё, nё zgjedhjet lokale 
nё vitin 2009, qytetarёt i dhanё 
besimin qё t’a kryen funksionin 
kryetar i komunёs sё Kumanovёs. 
Nё Kuvendin gjeneral tё BNJVL-
sё ёshtё zgjedhur pёr anёtarё tё 
Bordit drejtues, dhe pastaj ёshtё 
zgjedhur edhe pёr nёnkryetar tё 
Bordit drejtues tё BNJVL-sё. Ёshtё 
i martuar dhe ka tre fёmijё, dy va-
jza studente tё medicinёs dhe djal 
gjimnazistё.

Sadulla Duraku u lind mё 21 ja-
nar, nё Lipkovё, ku kreu arsimin 
fillor. Arsimin e mesёm e mbaroi 
nё Kosovё, ndёrsa shkollimin e 
lartё nё Universitetin e Prishtinёs, 
ku morri titullin inxhinier i diplo-
muar i mashinerisё. Ka punuar 
si profesor nё shkollёn e mesme 
profesionale nё Kumanovё. Mirё 
flet gjuhёn gjermane. Ka qenё 
zёvendёs drejtor nё drejtorinё e 
doganёs tё RM-sё, nё periudhёn 
2002-2004. Nё periudhёn nga 
dhjetori 2004 e deri nё maj tё 
vitit 2006 ka qenё ministёr pёr 
bujqёsi, pylltari nё Qeverinё e 

Republikёs sё Maqedonisё. Nё 
zgjedhjet parlamentare u bё de-
putet nё Kuvendin e RM-sё, dhe 
kah fundi i vitit 2009 qytetarёt 
e zgjedhёn pёr kryetarё tё 
Komunёs sё Lipkovёs. Nё Kuven-
din gjeneral tё BNJVL-sё ёshtё 
zgjedhur pёr anёtarё tё Bordit 
mbikёqyrёs tё BNJVL-sё.

општина куманово
Градоначалник Зоран дамјановСки (СдСм)

општина Липково
Градоначалник СадуЛа дураки ( дуи)

komuna e kumanovёs 
kryetar Zoran damjanovski (lsdm) 

komuna e lipkovёs 
kryetar sadulla duraku (bdi) 

1919

тура и во НЛБ Тутунска Банка 
во Скопје. Посетувал голем број 
семинари и обуки од областа 
на финансиите и банкарството, 
но и од областа на политички-
те науки организирани од ИРИ, 
НДА. Говори англиски и влашки 
јазик. Користи компјутери и од-
лично се служи со апликации-
те и програмите: Мицрософт 

Њиндоњс, МС Оффице (Њорд, 
Еџцел, Поњер Поинт), Интернет, 
Оутлоок Еџпресс . До изборот за 
градоналлник на Општина Кру-
шево на локалните избори во 
2009 г. работел како референт 
во Јавното Претпријатие “Ма-
кедонски Шуми” во Скопје. Оже-
нет е и татко на едно дете.

dhe veprimtarive bankare, por 
edhe nga lёmia e shkencave poli-
tike tё organizuara nga IRI, NDA. 
Flet anglisht dhe gjuhёn vllehe. 
Pёrdor kompjutorё dhe shumё 
mirё shёrbehet me aplikacionet 
dhe programet: Microsoft Win-
dows, MC Office, Internet, Out-
lool Express. Deri nё zgjedhjen 
pёr kryetar tё Komunёs Krushevё 

nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009 ka 
punuar si referent nё ndёrmarrjen 
publike ,,Pyjet e Maqedonisё” nё 
Shkup. Ёshtё i martuar dhe baba 
i njё fёmije. 

Орце Цветковски е роден на 
осми декември, 1962 г. во село 
Каратманово. Дипломирал 

на Машинскиот факултет во 
Скопје, каде се здобил со титула-
та машински инженер. Работел 

Orce Cvetkovski u lind mё 
tetё dhjetor 1962, nё fshatin 
Karatmanovo. Ёshtё diplomuar 

nё fakultetin e mashinerisё nё 
Shkup, ku morri titullin inxhin-
ier i mashinerisё. Ka punuar nё 

општина Лозово
Градоначалник орцЕ цвЕтковСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e llozovёs 
kryetar orCe Cvetkovski (vmro-dpmne) 
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во фабриката за шински возила 
“Велес” како шеф на механич-
ка припрема и подготовка. По-
сетувал семинари и курсеви , 
меѓу кои курсот за политички 
вештини и кампањи.Оженет е и 

татко на две деца. На локалните 
избори во 2009 г. жителите на 
Општина Лозово му ја дале до-
вербата да ја извршува градона-
чалничката функција.

fabrikёn pёr atumjetet hekurud-
hore “Veles” si shef i pёrgatitjeve 
mekanike. Ka vizituar kurse dhe 
seminare, ndёr tё cilat kursin pёr 
aftёsi dhe fushata politike. Ёshtё 
i martuar baba i dy fёmijёve. 

Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009 
banorёt e komunёs Llozovё i’a 
dhanё besimin pёr t’a kryer funk-
sionin kryetar komune. 
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Дарко Митревски е роден на 
седми јуни, 1976 г. во Македон-
ска Каменица. Основно и сред-
но образование завршил во 
Македонска Каменица. Во 1999 
г. дипломира на Филозофски 
Факултет во Скопје и станал 
дипломиран педагог. Во 2007 г. 
магистрирал на Југозападниот 
Универзитет Неофит Рилски 
во Благоевград, (Република 
Бугарија) каде се стекнал со ти-
тулата магистер по образовен 
менаџмент.

Од 2009 г. е докторант при 
Универзитет „ Св. Климент 
Охридски “ во Битола. Во пе-
риодот од 1999-2007 г. работел 
како училишен педагог во ОУ 
“Кирил и Методиј” во Маке-
донска Каменица. Во периодот 
2007-2008 г. бил државен со-
ветник за образовни политики 
при Министерството за обра-
зование и наука. Во 2008 бил 
именуван за Државен секретар 

во Министерство за образова-
ние и наука. Учествувал на го-
лем број семинари и обуки во 
државата и надвор од неа на 
теми од областа на образова-
нието и науката и граѓанското 
општество. Одреден период 
бил претседател на Култур-
но уметничко друштво ,,Вера 
Јоциќ “ во Македонска Каме-
ница, каде реализирал голем 
број проекти и и имал голем 
број гостувања во странство. 
Говори англиски и го познава 
францускиот јазик. Работи со 
компјутери и се служи со алат-
ките - Њиндоњс ЏП Мицрософт 
Оффице ( Њорд, Еџцел, Поњер 
поинт ) и Интернет. На локал-
ните избори во 2009 бил избран 
за градоначалник на Општина 
македонска каменица, а на ге-
нералното Собрание на ЗЕЛС 
е избран за член на Управниот 
одбор на ЗЕЛС.

Мукрем Мехмеди е роден на 24 
јули, 1970 г., во село Скудриње.

Средно образование завршил 
во Гимназија „Панче Попо-
ски” во Гостивар. Се стекнал со 
звањето Дипломиран радио-
лошки технолог на Високата 
школа за Радиолошки техно-
логии на Универзитет „Св. 
Климент Охридски”во Битола. 
Работел од 1994 до 2001 г. во 
Медицински центар Гостивар, а 
потоа до 2009 г. во Здравствен 
дом „ Д-р Русе Бошковски” во 
Ростуше, каде бил и претседател 
на Управниот одбор на домот. 

Бил член на Советот на Општина 
Ростуше во периодот 2000 - 2005 
г.. Активно учествувал на повеќе 
конгреси, семинари, симпозиу-
ми и работилници на кои се об-
работувале теми од областа на 
неговата стручна определба, а 
активно соработувал во актив-
ности на повеќе невладини орга-
низации, граѓански здруженија и 
асоцијации. Оженет е и татко на 
три деца. На локалните избори 
во 2009 г. граѓаните му ја дале 
доверната за градоначалник на 
нивната општина -Маврово и 
Ростуше.

Darko Mitrevski u lind mё shtatё 
qershor, 1976 nё Makedonska 
Kamenicё. Arsimin fillor dhe tё 
mesёm i kreu nё Makednoska 
Kamenicё. Nё vitin 1999 diplo-
moi nё fakultetin filozofik nё 
Shkup dhe u bё pedagog i diplo-
muar. Nё vitin 2007 magjistroi 
nё Universitetin Jugperёndimor 
Neofit Rilski nё Bllagoevgrad 
(Republika e Bullgarisё) ku morri 
titullin magjistёr i menaxhmentit 
arsimor. Nga viti 2009 ёshtё dok-
torant pranё Universitetit ,,Shёn. 
Kliment Ohri” nё Manastir. Nё 
periudhёn nga viti 1999-2007 
ka punuar si pedagog shkol-
lor nё SHF “Kiril dhe Metodij” 
nё Makednoska Kamenicё. Nё 
periudhёn 2007-2008 ka qenё 
kёshilltarё shtetёror pёr politika 
arsimore pranё Ministrisё pёr ar-
sim dhe shkencё. Nё vitin 2008 u 
emёrua pёr sekretar shtetёror nё 
Ministrinё pёr arsim dhe shkencё. 
Ka marrё pjesё nё shumё sem-

inare dhe trajnime si ne vend 
poashtu edhe jasht tij me tema 
nga fusha e arsimit dhe shkencёs 
dhe shoqёria civile. Periudhё tё 
caktuar ka qenё kryetar i shoqatёs 
kulturoro artistike ,,Vera Jociq” 
nё Makedonska Kamenicё, ku 
realizoi shumё projekte dhe ka 
pasur vizita tё shumta jashtё. 
Flet anglisht dhe e njeh gjuhёn 
frenge. Punon me kompjutorё 
dhe shёrbehet me veglat – Win-
dows, Microsoft office, Internet. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009 
u zgjodh pёr kryetar tё Komunёs 
Makedonska Kamenicё, dhe nё 
Kuvendin gjeneral tё BNJVL-sё 
ёshtё zgjedhur anёtarё i Bordit 
drejtues tё BNJVL-sё. 

Mukrem Mehmedi u lind mё 24 
korrik 1970, nё fshatin Skudrinje. 
Arsimin e mesёm e kreu nё gjim-
nazin ,,Pançe Poposki” nё Gos-
tivar. Morri titullin teknolog i 
diplomuar radiologjik nё shkollёn 
e lartё pёr teknologji radi-
ologjike nё Universitetin ,,Shёn. 
Klimenti Ohri” nё Manastir. Ka 
punuar nga vitit 1994-2001 nё 
Qendrёn medicinale tё Gostivar-
it, dhe pastaj deri nё vitin 2009 
nё shtёpinё shёndetёsore ,,D-r 
Ruse Boshkovski” nё Rostushё, 
ku ka qenё edhe kryetar i Bor-
dit drejtues tё shtёpisё. Ka qenё 

anёtarё i Kёshillit tё komunёs sё 
Rostushes nё periudhёn 2000 – 
2005. Aktivisht ka marrё pjesё nё 
shumё kongrese, seminare, sim-
poziume dhe punёtori nё tё cilat 
janё pёrpunuar tema nga fusha 
e shpёrndarjes profesionale, dhe 
aktivisht ka bashkёpunuar nё ak-
tivitete nё mё shumё organizata 
joqeveritare, shoqata qytetare 
dhe asociacione. Ёshtё i martuar 
dhe baba i tre fёmijёve. Nё zgjed-
hjet lokale tё vitit 2009 qytetarёt 
i’a dhanё besimin pёr kryetarё tё 
komunёs sё Mavrovёs dhe Ros-
tushes. 

општина македонска каменица
Градоначалник дарко митрЕвСки (вмро- дпмнЕ)

општина маврово и ростуше 
Градоначалник мукрем мехмеди (вмро-дпмнЕ) 

komuna makedonska kamenica 
kryetar darko mitrevski (vmro-dpmne)

komuna e mavrovёs dhe rostushes 
kryetar mukrem mehmedi (vmro-dpmne) 
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Милосим Војнески е роден на 
28 ноември, 1959 г., во селото 
Русјаци, Општина Македонски 
Брод. Своето основно и средно 
образование ги завршува во 
градот Македонски Брод. Со 
високо образование се стек-
нал на Правниот Факултет, 
при Универзитетот ,,Св.Кирил 
и Методиј„ во Скопје и во 1984 
г. станал дипломиран правник. 
Повеќе од 17 години работел 

успешно како приватен бизнис-
мен од каде стекнал одлични 
менаџерски способности. Пет 
години бил директор на Биро-
то за вработување. Оженет е и 
татко на едно дете. Во 2005 г. на 
локалните избори бил избран 
за градоначалник на Општина 
Македонски Брод, а во 2009 г. 
граѓаните по втор пат му ја до-
веруваат оваа финкција.

Пане Трајков е роден на шести 
ноември, 1966 г., во Кавадарци. 

Основното и средното обра-
зование завршил во Неготино. 
Дипломирал на Филозофски-
от факултет при Универзите-
тот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, каде се здобил со титу-
лата - професор по историја. 
Во периодот 1999-2004 г. бил 
директор на Музеј на град Не-

готино. На Локалните избори во 
2005 бил избран за советник во 
Советот на Општина Неготино. 
До изборот за градоначалник 
работел во Регионалниот цен-
тар за управување со кризи - Не-
готино на работното место - ра-
ководител. Оженет е и татко на 
три деца. На локалните избори 
во 2009 г. граѓаните го избрале 
за градоначалник.

Славко Велевски е роден на 22 
март, 1961 г. во Битола. Основно 
образование завршил во Мо-
гила, а Гимназија во Битола. Во 
1986 г. дипломирал на Природно 
математичкиот факултет - група 
биологија, во Скопје. Во 1991 
г. работел како професор по 
биологија во основните училиш-

та во Дедебалци и Добрушево. 
Градоначалничкиот мандат на 
локалните избори во 2009 г. го 
добил по четврти пат, односно 
граѓаните во континуитет му ја 
доверуваат оваа функција уште 
од локалните избори во 1996 г.. 
Оженет е и татко на две деца. Со 
семејството живее во Могила. 

Лазар Котевски е роден на 14 
април, 1950 г., во селото Нова-
ци каде завршил основно обра-
зование, а средно образование 
завршил во Гимназија во Битола 
и потоа ВШС во Битола. Работ-
ното искуство го започнал уште 
во 1974 г. во ЗИК „Пелагонија” 
- трговија, како референт по 
малопродажба , а потоа станал 
и одговорен управител на двата 

дисконти во Битола. Од 1992 г. 
заминал во приватен бизнис со 
кој раководел до именувањето 
за градоначалник. Бил претсе-
дател на фудбалскиот клуб кој 
бил во втората македонска лига 
- ,,Новаци“ и често пати ги фи-
нансирал неговите активности. 
На локалните избори во 2009 г. е 
избран за градоначалник на Оп-
штина Новаци.

Milosim Vojneski u lind mё 28 
nёntor, 1959 nё fshatin Rusjaci, 
Komuna e Makedonski Brod. Ar-
simin fillor dhe tё mesёm i mbaroi 
nё vendin e tij. Arsimin e lartё nё 
fakultetin juridik, pranё Univer-
sitetit ,,Shёn. Kirili dhe Metodij,, 
nё Shkup dhe nё vitin 1984 u bё 
juristё i diplomuar. Mё shumё 
se 17 vjet ka punuar me sukses 
si biznismen privat nga ku fitoi 
aftёsi tё shkёlqyera menaxhimi. 

Pesё vjet ka qenё drejtor i Byrosё 
pёr punёsim. Ёshtё i martuar dhe 
baba i njё fёmije. Nё vitin 2005nё 
zgjedhjet lokale ka qenё i zgjed-
hur pёr kryetarё tё Komunёs 
Makedonski Brod, dhe nё vitin 
2009 qytetarёt pёr herё tё dytё e 
votuan dhe i’a besuan kёtё funk-
sion. 

Pane Trajkov u lind mё gjashtё 
nёntor, tё vitit 1966 nё Kavadar. 
Arsimin fillor dhe tё mesёm i kreu 
nё Negotinё. Ёshtё diplomuar nё 
fakultetin filozofik pranё Univer-
sitetit “Shёn Kirili dhe Metodij” 
nё Shkup, ku morri titullin – profe-
sor i historisё. Nё periudhёn 1999-
2004 ka qenё drejtor i Muzeut tё 
qytetit tё Negotinёs. Nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2005 ka qenё i zgjed-

hur pёr kёshilltarё nё Kёshillin e 
komunёs sё Negotinёs. Deri nё 
zgjedhjet pёr kryetarё ka punuar 
nё Qendrёn regjionale pёr menax-
him me kriza – Negotinё nё ven-
din e punёs – udhёheqёs. Ёshtё i 
martaur dhe baba i tre fёmijёve. 
Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009 
qytetarёt e zgjedhёn pёr kryetarё 
tё Komunёs sё Negotinёs. 

Sllavko Velevski u lind mё 22 
mars, tё vitit 1961nё Manastir. 
Arsimin fillor e kreu nё Mogillё, 
ndёrsa gjimnazin nё Manastir. 
Nё vitin 1986 ёshtё diplomuar nё 
fakultetin e shkencave matema-
tiko natyrore – grupi biologji, nё 
Shkup. Nё vitin 1991 ka punuar si 
profesor i biologjisё nё shkollat fil-

lore nё Dedeballci dhe Dobrushe-
vo. Mandatin e kryetarit nё zgjed-
hjet lokale tё vitit 2009 e morri 
pёr herё tё katёrt, respektivisht 
qytetarёt nё vazhdimsi i’a dhanё 
kёtё funksion qysh nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 1996. Ёshtё i martuar 
dhe baba i dy fёmijёve. Me familje 
jeton nё Mogillё. 

Lazar Kotevski u lind mё 14 prill, 
tё vitit 1950, nё fshatin Novaci, ku 
e kreu arsimin fillor, e tё mesmin e 
kreu nё gjimnazin nё Manastir dhe 
pastaj shkollёn e lartё nё Manastir. 
Pёrvojёn e punёs e filloi qysh nё 
vitin 1974 nё “Pellagoni”-tregёti, 
si referent i shitjes me pakicё, dhe 
pastaj u bё udhёheqёs pёrgjegjёs i 
dy diskonteve nё Manastir. Prej vi-
tit 1992 ka kaluar nё biznes privat 

me tё cilin ka udhёhequr deri nё 
emёrimin si kryetar i komunёs. 
Ka qenё kryetar i klubit futbol-
listik qё ka qenё nё ligёn e dytё 
tё Maqedonisё – “Novaci” dhe 
shpesh herё i financonte aktiv-
itetet e tija. Nё zgjedhjet lokale 
tё vitit 2009 u zgjodh kryetar i 
Komunёs sё Novacit. 

општина македонски брод
Градоначалник миЛоСим војнЕСки

(независен кандидат) 

општина неготино
Градоначалник панЕ трајков ( вмро-дпмнЕ)

општина могила
Градоначалник СЛавко вЕЛЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина новаци
Градоначалник ЛаЗар котЕвСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e makedonski brod
kryetar milosim vojneski (kandidat i pavarur)

komuna e negotinёs 
kryetar pane trajkov (vmro-dpmne) 

komuna e mogillёs 
kryetar sllavko velevski (vmro-dpmne) 

komuna e novacit 
kryetar llaZar kotevski (vmro-dpmne) 
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Фатмир Дехари е роден на 17 
септември, 1974 г., во Кичево. 
Основно училиште завршил во 
село Србица, а средно образо-
вание во Елбасан ( Р.Албанија). 
Со високо образование се стек-
нал на Факултетот за физичка 
култура на Приштинскиот Уни-
верзитет. Од 2002 до 2006 г. бил 
заменик министер во Мини-

стерството за внатрешни работи 
во Владата на ПМ, а од 2008 до 
2009 бил директор на ЈП,, Маке-
донски пошти“ во Кичево. Има 
познавања од англиски јазик. 
Женет е и татко на три деца. Во 
2009 г. на локалните избори жи-
телите на Општина Осломеј го 
избрале за градоначалник.

Борче Митевски е роден на на 
6 август, 1961 г..По професија 
е сообраќаен техничар. Бил 
вработен во АД-Аеродроми 
на Македонија како шеф 

на физичко обезбедување. 
Покрај завршеното образова-
ние, се здобил и со лиценца за 
обезбедување на лица и имот, 
лиценца против дивизиона 

Петар Спасов е роден на 
17 јули, 1969 г. во Ново Село. 
Основно образование завршил 
во ОУ “Григор Прличев“ а сред-
но во Гимназијата «Јане Сандан-
ски» во Струмица. Школувањето 
го продолжил на  Универзитетот 
“Климент Охридски“ во Битола. 
Има успешна  кариера во него-
вото работење во Медицински-

от центар во Струмица . Како 
истакнат и вреден  работник, 
дисциплиниран, комуникативен 
и чесен,  жителите на Општина 
Ново Село на последните ло-
кални избори во 2009 г. му ја  
доверија градоначалничката 
функција, која ќе ја извршува за 
прв пат. Женет е и татко на две 
малолетни деца

Александар Петрески, на ло-
калните избори во 2009 г. по 
втор пат во континуитет е из-
бран на градоначалничката 
функција во Општина охрид. Ро-
ден на први ноември, 964 г. во 
Охрид, каде завршил основно и 
средно образование. Со факул-
тетското образование се стекнал 
на Електротехничкиот Факултет 
во Битола, каде се стекнал со ти-
тулата дипломиран сообраќаен 
инженер. Работното искуство 
најпрво го започнал во охридски 
“ЕМО” , од каде што заминал на 
едногодишен ангажман во Баг-
дад (Ирак). По враќањето ста-

нал директор на “Транспорт и 
механизација” - ЕМО, функција 
што ја извршувал до 1999 г., кога 
ја основал приватната фирма во 
која бил ангажиран до 2003 г.. 
Од 2003-2005 г. бил прв човек на 
општинското Јавно претпријатие 
“Охридски комуналец”- Охрид.
Добитник е на највисокото оп-
штинско признание, наградата 
“Св.Климент Охридски” - патрон 
на градот, за 2004 г...По локал-
ните избори во 2005 г. и во 2009 
г. е избран за градоначалник. И 
сега, како и во претходниот ман-
дат е член на Управниот Одбор 
на ЗЕЛС.

Fatmir Dehar u lind mё 17 shta-
tor, tё vitit 1974 nё Kёrçovё. Ar-
simin fillor e kreu nё fshatin Sr-
bica, ndёrsa arsimin e mesёm nё 
Elbasan (R. e Shqipёrisё). Arsimin 
e lartё e mbaroi nё fakultetin 
e kulturёs fizike nё Universite-
tin e Prishtinёs. Nga viti 2002 e 
deri mё 2006 ka qenё zёvendёs 
ministёr nё Ministrinё e punёve 

tё brendshme nё Qeverinё e RM-
sё, dhe nga viti 2008 e deri mё 
2009 ka qenё drejtor i ND ,,Postat 
e Maqedonisё” nё Kёrçovё. Ka 
njohuri nё gjuhёn angleze. Ёshtё 
i martuar dhe baba i tre fёmijёve. 
Nё vitin 2009 nё zgjedhjet lokale 
banorёt e Komunёs Osllomej e 
zgjodhёn pёr kryetarё. 

Borçe Mitevski u lind mё gjashtё 
gusht, tё vitit 1961. Me profesion 
ёshtё teknik i komunikacionit. 
Ka qenё i punёsuar nё SHA – 
Aeroportet e Maqedonisё si shef 

i sigurimit fizik. Pёrveç arsimit tё 
mbaruar, ka marrё edhe liçencёn 
pёr sigurim tё personave dhe 
pronёs, liçencё kundёr mbrojtjes 
divizionare, dhe me sukses e 

Petar Spasov u lind mё 17 kor-
rik, tё vitit 1969 nё Novo Sellё. Ar-
simin fillor e kreu nё SHF “Grigor 
Prliçev” ndёrsa tё mesmen nё 
gjimnazin “Jane Sandanski” nё 
Strumicё. Shkollimin e vazhdoi 
nё Universitetin “Kliment Ohrid-
ski” nё Manastir. Ka karierё tё 
suksesshme nё punёn e tij nё 
qendrёn medicinale nё Strumicё. 

Si punёtor i vlerёsuar, i diciplinu-
ar, komunkiativ dhe i ndershёm, 
banorёt e komunёs sё Novo Sellёs 
nё zgjedhjet e fundit lokale tё 
vitit 2009 i’a dhanё besimin pёr 
funksionin kryetar komune, tё ci-
lin do t’a kryen pёr herё tё parё. 
Ёshtё i martuar dhe baba i dy 
fёmijёve.

Aleksandat Petreski, nё zgjed-
hjet lokale nё vitin 2009 pёr herё 
tё dytё nё vazhdimёsi ёshtё zgjed-
hur kryetar nё Komunёn e Ohrit. 
U lind mё njё nёntor, tё vitit 1964 
nё Ohёr, ku kreu shkollёn fillore 
dhe tё mesme. Arsimin e lartё e 
mbaroi nё Manastir nё fakultetin 
elektroteknik, ku morri titullin inx-
hinier i diplomuar i komunikacion-
it. Pёrvojёn e vet tё parё punuese 
e filloi nё “EMO”, nga ku shkoi nё 
angazhim njёvjeqar nё Bagdad 
(Irak). Pas kthimit u bё drejtor i 
“Transport dhe mekanizёm” – 
EMO, funksion tё cilin e ekzekutoi 
deri nё vitin 1999, kur e themeloi 

firmёn e parё private nё tё cilin 
ishte i angazhuar deri nё vitin 
2003. Nga viti 2003-2005 ka qenё 
njeriu i parё i ndёrmarrjes publike 
“Ohridski komunalec”- Ohёr. Ёshtё 
fitues i mirёnjohjes mё tё lartё ko-
munale, çmimin “Shёn.Kliment 
Ohridski” – padron i qytetit, pёr 
vitin 2004. Pas zgjedhjeve lokale 
tё vitit 2005 dhe 2009 ёshtё zgjed-
hur pёr kryetar. Dhe tani, si dhe nё 
mandatin paraprak ёshtё anёtarё i 
Bordit Drejtues tё BNJVL-sё. 

општина осломеј
Градоначалник Фатмир дЕХари ( дуи)

општина петровец
Градоначалник борЧЕ митЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина ново Село
Градоначалник пЕтар СпаСов, (СдСм)

општина охрид
Градоначалник аЛЕкСандар пЕтрЕСки (СдСм) 

komuna e osllomejit
kryetar Fatmir dehari (bdi) 

komuna e petrovecit 
kryetar borÇe mitevski (vmro-dpmne)

komuna e novo sellёs
kryetar petar spasov, (lsdm)  

komuna e ohrit
kryetar aleksandar petreski (lsdm)
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Исмаил Јахоски е роден на чет-
ври март,1963 г., во Пласница. 
Основно училиште завршил во 
Пласница, а потоа завршил сред-
но економско училиште. Работел 
во земјоделска задруга, а од 1988 
г. во приватна фирма. Од 1993 г. 
основал сопствена претпријатие 
,,Буцкопетрол“ кое располага со 
повеќе бензиски пумпи и се за-

нимава со промет на нафтени 
деривати, градежни материјали 
и други дејности. Во него има 
повеќе од 100 вработени. Женет 
е и има четири деца. Бил избран 
за градоначалник на локалните 
избори во 1996 г., потоа во 2000 
г. и сега во 2009 г. по трет пат 
ја извршува градоначалничката 
функција во Општина Пласница. 

Ismail Jahoski u lind mё katёr 
mars tё vitit 1963, nё Pllasnicё. 
Shkollёn fillore e kreu nё Pllasnicё, 
ndёrsa tё mesmen pёr ekonomi. 
Ka punuar nё dyqan bujqёsor, dhe 
nga viti 1988 nё firmё private. Nga 
viti 1993 ka themeluar nёrmarrjen 
e vet ,,Buckopetrol” e cila disponon 
me mё shumё pompa tё benzinёs 
dhe merret me tregёti tё derivative 

tё naftёs, materiale ndёrtimore 
dhe veprimtari tjera. Nё tё ka mё 
shumё se 100 tё punёsuar. Ёshtё i 
martuar dhe baba i katёr fёmijёve. 
Ka qenё i zgjedhur si kryetar nё 
zgjedhjet lokale nё vitin 1996, 
pastaj nё vitin 2000 dhe tani nё vi-
tin 2009 pёr here tё tretё e kryen 
funksionin kryetar tё komunёs nё 
Komunёn e Pllasnicёs. 

општина пласница
Градоначалник иСмаиЛ јаХоСки

(коалиција дуи и тмбХ)

komuna e pllasnicёs 
kryetar ismail jahoski (koalicioni bdi dhe tmbh)
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заштита(ПДЗ), а со успешно го 
завршил Курс за менаџмент на 
аеродромска безбедност. Го-
вори англиски јазик. Оженет е 

и татко на две деца. Во 2005 и 
повторно во 2009 г. ,граѓаните 
го избираат за градоначалник 
на општината.

mbaroi kursin pёr menaxhment 
tё sigurisё sё aeroporteve. Flet 
gjuhёn angleze. Ёshtё i mar-
tuar dhe baba i dy fёmijёve. 

Nё vitin 2005 dhe pёrsёri nё vi-
tin 2009, qytetarёt e Komunёs 
Petrovec e zgjedhin pёr kryetar 
tё komunёs. 

Јованчо Станоевски е роден 
на ден 24.02.1961 г. во Пехчево.
Основното образование го завр-
шува во Пехчево, додека сред-
ното образование го завршува 
во Берово. Дипломира на Меди-
цински факултет во Скопје. Во 
периодот 1985 - 1996 г. работи 
како општ лекар во Здравствен 
дом Пехчево. Во периодот 1996 

- 2005 г. работи како спецјалист 
- интернист во Здравствен дом 
Пехчево.

На локалните избори во 2005 
г. е избран за Градоначалник на 
Општина Пехчево и по послед-
ните избори продолжува да ја 
извршува оваа функција по до-
биената доверба од граѓаните. 

Марјан Ристески е роден на 20 
февруари, 1972 г.. Средно обра-
зование завршил во Гимназијата 
„Мирче Ацев” во Прилеп. 

По професија е дипломиран 
економист, а дипломата ја стек-
нал на Економскиот Факултет 
во Прилеп. Во текот на своето 
работно искуство бил и кому-
нален инспектор во локалната 
самоуправа, каде работел седум 
години. На локални избори во 

2005 г. ја добил довербата од 
граѓаните, а во 2009 г. по втор 
пат, во континуитет ќе ја извршу-
ва градоначалничката функција. 
Во претходниот состав беше член 
на Управникот одбор на ЗЕЛС,а 
на конститутивната седница на 
генералното Собрание на ЗЕЛС 
во мај, беше избран повторно за 
член на ова тело на ЗЕЛС. Оже-
нет е со сопругата Фанка, и тат-
ко е на едно дете.

Тони Тоневски роден е на вто-
ри август, 1971 г. во Пробиштип. 

Оженет е и тој е татко на две 
малолетни деца. Дипломирал на 

рударско - геолошкиот факултет 
во Штип во 1997 г., а посетува 
магестирски студии на Факул-
тетот за рударство, геологија и 

Jovanço Stanoevski u lind mё 
24.02.1961 nё Pehcevё. Arsimin 
fillor e kreu nё vendlindje, ndёrsa 
shkollёn e mesme nё Berovё. Ka 
diplimuar nё fakultetin e mjeksisё 
nё Shkup. Nё periudhёn 1985 – 
1996 punoi si mjek I pёrgjithshёm 
nё shtёpinё shёndetёsore nё 
Pehcevё. Nё periudhёn 1996 – 
2005 ka punuar si specialist – in-

ternist nё shtёpinё shёndetёsore 
Pehcevё. Nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2005 ёshtё zgjedhur pёr kry-
etar tё komunёs sё Pehcevёs dhe 
nё zgjedhjet e fundit vazhdon ta 
kryen kёtё funksion pas marrjes 
sё besimit tё qytetarёve. 

Marjan Risteski u lind mё 20 
shkurt tё vitit 1972. Arsimin e 
mesёm e kreu nё gjimnazin 
,,Mirce Acev” nё Prilep. Me pro-
fesion ёshtё ekonomist i diplo-
muar, ndёrsa fakultetin e mbaroi 
nё fakultetin ekonomik nё Prilep. 
Nё rrjedhim punoi si inspektor ko-
munal nё vetёqeverisjen lokale, 
ku punoi shtatё vjet. Nё zgjedhjet 
lokale nё vitin 2005 fitoi besimin 
e qytetarёve, dhe nё vitin 2009 

pёr herё tё dytё. Nё vazhdimёsi 
do ta kryen funksionin kryetar. 
Nё pёrbёrjen e kaluar ka qenё 
kryetarё i Bordit drejtues tё BNJVL-
sё, si dhe nё sçance constitutive tё 
Kuvendit gjeneral tё BNJVL-sё nё 
maj, u zgjedh pёrsёri pёr anёtarё 
tё kёtij trupi tё BNJVL-sё. Ёshtё i 
martuar me bashkёshorten Fanka, 
dhe ёshtё baba i njё fёmije. 

Toni Tonevski u lind mё dy gusht 
tё vitit 1971 nё Probishtip. Ёshtё i 
martuar dhe baba i dy fёmijёve. 
Ka diplomuar nё fakultetin e 

xehtarisё-gjeologjik nё Shtip nё vi-
tin 1997, ndёrkaq ёshtё nё studime 
postdiplomike nё fakultetin pёr 
xehtari, gjeologji dhe politeknikё 

општина пехчево
Градоначалник јованЧо СтаноЕвСки (вмро-дпмнЕ)

општина прилеп
Градоначалник марјан риСтЕСки (вмро-дпмнЕ)

општина пробиштип
Градоначалник тони тонЕвСки ( вмро-дпмнЕ) 

komuna e pehçevёs 
kryetar jovanÇo stanoevski (vmro-dpmne)

komuna e prilepit 
kryetar marjan risteski (vmro-dpmne) 

komuna e probishtipit
kryetar toni tonevski (vmro-dpmne) 
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политехника во Штип, насока 
индустриски менаџмент. Рабо-
тел како инженер во рудниците 
за олово и цинк „Злетово” во 
Пробиштип, а во 2002 г. станал 
генерален директор на рудни-
ците. Бил успешен приватен 
стопанственик и претприемач, а 
од 2006 г. претседател на упра-
вен одбор на Ј.П. Хидросистем 
Злетовица. Од 2007 г. работел 
на местото проект менаџер на 
проектот „Хидросистем Злето-
вица”, а од 2008 до стапување 
на функција Градоначалник 
на Општина Пробиштип бил 
директор на Управата за водо-
стопанство при Министерство-

то за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. Поетувал 
повеќе семинари од областа 
на менаџментот, индустриско-
то производство и претприем-
ништвото. Бил чесник на семи-
нар за високи брани во Франциј 
и на обука за менаџирање со 
води во Чешка. Активно збору-
ва англиски јазик. За себе вели 
дека е амбициозен, енергичен 
и решителен, со исклучителни 
менаџерски и организациски 
способности, како и одличен 
тимски работник. На локални-
те избори во 2009 г. е избран 
за градоначалник на Општина 
Пробиштип.

nё Shtip, drejtimi menaxhment 
financiar. Ka punuar si inxhinier 
nё xehroret pёr plumb dhe zing 
,,Zletovo” nё Probishtip, ndёrsa 
nё vitin 2002 u bё drejtor general 
i xehёroreve. Ka qenё afarist dhe 
sipёrmarrёs i suksesshёm privat, 
dhe nga viti 2006 kryetar i bordit 
drejtues tё N.P. Hidrosistem Zle-
tovica”, dhe nga 2008 deri nё hyr-
jen nё funksion Kryetar i Komunёs 
sё Probishtipit ka qenё drejtor 
i Drejtorisё pёr furnizim me ujё 
pranё Ministrisё pёr bujqёsi, pzyll-
tari. Ka vizituar mё shumё semin-
are nga lёmia e menaxhmentit, 
prodhimtarisё industrial dhe 
sipёrmarrjes. Ka qenё pjesёmarrёs 

i seminareve pёr mbrojtje tё larta 
nё Francё dhe nё trajnim pёr me-
naxhim me ujёra nё çeki. Aktiv-
isht flet gjuhёn angleze. Pёr veten 
thotё se ёshtё ambicioz, energ-
jetik dhe i vendosur, me aftёsi tё 
veçanta menaxhimi dhe organiza-
tive, si dhe punёtor i shkёlqyer nё 
grup. Nё zgjedhjet locale tё vitit 
2009 ёshtё zgjedhur pёr kryetar 
tё Komunёs sё Probishtipit. 
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Роберт Велков е роден во Ра-
довиш во 1956 г.. Основното и 
средното образование завршил 
во родниот град, а високото об-
разование завршил на Медицин-
скиот факултет во Скопје. Десет 
години работел како општ лекар 
во ЈЗУ ЗД - Радовиш, по што е ис-
пратен на специјализација по 
интерна медицина која успешно 
ја завршил. Потоа работел како 
интернист на подрачјето на Оп-
штина Радовиш и Општина Кон-

че. Во текот на своето работење 
во ЈЗУ ЗД Радовиш вршел голем 
број активности од професио-
налниот и општествениот живот. 
На локалните избори во 2005 г. 
бил избран за градоначалник на 
Општина Радовиш а на изборите 
во 2009 г. граѓаните по втор пат 
му ја доверуваат градоначалнич-
ката функција.Оженет е и татко 
на две деца.

Михаил Волкановски е роден 
на 28 јануари, 1959 г. во Ресен. 
Основно и средно образова-

ние завршил во родниот град. 
Дипломирал на Шумарски фа-
култет на Универзитетот “Св. 

Robert Vellkov u lind nё Radovish 
nё vitin 1956. Arsimin fillor dhe tё 
mesёm i kreu nё vendlindje, ndёrsa 
atё tё lartё nё fakultetin e mjeksisё 
nё Shkup. Dhjetё vjet ka punuar si 
mjek i pёrgjithshёm nё EPSH – Ra-
dovish, me çka u dёrgua nё special-
izim nё mjeksi interne tё cilёn me 
sukses e mbaroi. Mё pas ka punuar 
si internist nё rajonin e Komunёs 
sё Radovishit dhe Komunёs Konçe. 
Nё rrjedhat e punёs sё tij nё EPSH 
Radovish ka kryer aktivitete tё 

shumta nga jeta profesionale dhe 
shoqёrore. Nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2005 ka qenё i zgjedhur pёr 
kryetar tё Komunёs sё Radovishit 
dhe nё vitin 2009 qytetarёt pёr 
herё tё dytё i’a besuan funksionin 
e kryetarit. Ёshtё i martuar dhe 
baba i dy fёmijёve. 

Mihail Volkanovski u lind mё 
28 janar tё vitit 1959 nё Resnjё. 
Arsimin fillor dhe tё mesёm i 

kreu nё vendlindje. U diplomua 
nё fakultetin e pylltarisё nё 
Universitetin “Shёn Kirili dhe 

општина радовиш
Градоначалник роберт велков (вмро-дпмнЕ)

општина ресен
Градоначалник миХаиЛ воЛкановСки

(вмро-дпмнЕ)

komuna e radovishit 
kryetar robert vellkov (vmro-dpmne)

komuna e resnjёs 
kryetar mihail volkanovski (vmro-dpmne) 

Орце Тодоровски е роден на 
4 ноември, 1970 г. во село Ото-
шница. Од најраното детство 
неговото семејство се пресели-
ло во село Ранковце каде и де-
нес живее со своето семејство. 
Основното образование го 
завршил во ОУ ,,Х.Т. Карпош” во 
село Ранковце, а средно училиш-
те завршил во Куманово. Сега е 
апсолвент на Меѓународниот 
Славјански институт-Москва, 
факултет за Економија и 
организација на претприем-

ништво. Од 1990 до 2000 г. ра-
ботел во АД “Малина”. Од 2005 
г. работел во сопствена фирма 
за продажба и дистрибуција на 
кафе. Се кандидирал за градо-
началник на локалните избори 
во 2005 г. и во 2009 г., кога по 
втор пат граѓаните му ја дове-
руваат функцијата градоначал-
ник на oпштината. За себе вели 
дека е упорен, чесен, истраен, 
дружељубив и искрен со луѓето. 
Оженет е и татко на две деца.

Orce Todorovski u lind mё katёr 
nёntor tё vitit 1970 nё fshatin 
Otoshnica. Qysh nga fёmijёria e 
tij e hershme u zhvendos nё fsha-
tin Rankovce ku edhe sot jeton 
me familjen e tij. Arsimin fillor e 
mbaroi nё SHF ,,H.T. Karposh “ nё 
fshatin Rankovcё, ndёrsa shkollёn 
e mesme e mbaroi nё Kumanovё. 
Tash ёshtё apsolvent i institutit 
ndёrkombёtar tё sllavizmit-
Moskё, fakulteti pёr ekonomi 
dhe organizim tё sipёrmarrjes. 
Nga viti 1999 deri nё vitin 2000 

ka punuar nё SHA “Malina”. Nga 
viti 2005 ka punuar nё firmёn 
e tij pёr shitje dhe distribuim tё 
kafesё. U kandidua pёr kryetar 
nё zgjedhjet lokale tё vitit 2005 
dhe nё vitin 2009, kur pёr herё 
tё dytё qytetarёt i’a besuan funk-
sionin pёr kryetar tё Komunёs 
Rankvce. Pёr vete thotё se ёshtё 
i qёndrueshёm, i ndershёm, i 
shqёrueshёm dhe i sinqertё me 
njerёzit. Ёshtё i martuar dhe baba 
i dy fёmijёve. 

општина ранковце
Градоначалник орцЕ тодоровСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e rankvcit
kryetar orCe todorovski (vmro-dpmne)
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Блерим Беџети е роден на 16 
октомври, 1976 г.. Во 2001 г. 
завршил на Правниот факултет 
на Приштинскиот универзитет. 
Од 2002 г. до 2005 г. работел во 
Министерството за правда. До 
2006 вршел адвокатска дејност, 
потоа од 2006 до 2008 и повтор-
но по вонредните парламен-
тарни избори бил пратеник во 
Собранието на РМ. На 30 март 
стапил на функцијата градона-
чалник на Општина Сарај. Во 
рамки на Собранието на РМ 
имал повеќе финкции меѓу кои 
претседател на Комисијата за 
локални власти, потпретседа-
тел на Комисија за надворешна 

политика, потпретседател на 
Делегацијата на Собрание на РМ 
во Парламентраниот комитет 
за стабилизација и асоцијација, 
член на Законодавно-правната 
комисија и заменик член 
на Комисијата за европски 
прашања. Зборува македонски, 
англиски, чешки и хрватски. Ко-
ристи Microsoft Office literate 
(Word, Excel, Power point, access).
Оженет е и татко на три деца. 
Живее во Глумово-Сарај. На 
генералното Собрание на ЗЕЛС 
избран е за член на Управниот 
одбор на ЗЕЛС

Blerim Bexheti u lind mё 16 
tetor tё vitit 1976. Nё vitin 2001 
mbaroi fakultetin juridik nё 
Universitetin e Prishtinёs. Nga 
viti 2002 e deri mё vitin 2005 ka 
punuar nё Ministrinё pёr drejtёsi. 
Deri nё vitin 2006 ka ekzekutuar 
veprimtarinё e avokatit, pastaj 
nga viti 2006 e deri mё 2008 
dhe pёrsёri pas zgjedhjeve tё 
jashtёzakonshme ka qenё de-
putet nё Kuvendin e RM-sё. Mё 
30 mars u bё kryetar i Komunёs 
sё Sarajit. Nё kuadёr tё Kuven-
dit tё RM-sё ka pasur mё shumё 
funksione ndёr tё cilat kryetar i 
Komisionit pёr pushtete lokale, 
nёnkryetar i Komisionit pёr 

politikё tё jashtme, nёnkryetar i 
Delegacionit tё Kuvendit tё RM-
sё nё Komitetin parlamentar pёr 
stabilizim dhe asociim, anёtar i 
Komisionit juridiko-ligjdhёnёs 
dhe zёvendёs anёtar i Komi-
sionit pёr çёshtje europiane. Flet 
gjuhёt maqedone, angleze, çeke 
dhe kroate. Pёrdor Microsoft Of-
fice literate (Word, Excel, Power 
point, access).Ёshtё i martuar 
dhe baba i tre fёmijёve. Jeton 
nё Gllumovё-Saraj. Nё Kuvendin 
gjeneral tё BNJVL-sё u zgjodh 
pёr anёtarё tё Bordit drejtues tё 
BNJVL-sё.

општина Сарај
Градоначалник бЛЕрим бЕЏЕти (дуи)

komuna e sarajit 
kryetar blerim beXheti (bdi)
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Кирил и Методиј” во Скопје. По 
дипломирањето се вработил 
во Јавното Претпријатие “Ма-
кедонски шуми” -Преспа - дрво 
Ресен. На локалните избори во 
2009 бил избран за градона-

чалник на Општина Ресен . На 
Генералното собрание на ЗЕЛС 
избран е за член на Надзорниот 
Одбор на ЗЕЛС. Оженет е и тат-
ко на две полнолетни деца. 

Metodij” nё Shkup. Pas diplo-
mimit u punёsua nё NP “Pyjet 
e Maqedonisё” – Prespa – duri 
Resnjё. Nё zgjedhjet lokale tё vi-
tit 2009 ka qenё i zgjedhur pёr 
kryetar tё Komunёs sё Resnjёs. 

Nё Kuvendin gjeneral tё BNJVL-
sё ёshtё zgjedhur pёr anёtarё tё 
Bordit mbikёqyrёs tё BNJVL-sё. 
Ёshtё i martuar dhe baba i dy 
fёmijёve. 

Стојанче Лазов е роден на 
петти март, 1964 г. во Кавадар-
ци. Завршил средно улчилиште 
- електро техничар. Вработен 
бил во “Телеком” како раково-
дител. Одлично говори англиски 

јазик, а има основни познавање 
на германски јазик. На локални-
те избори во 2009 г. граѓаните 
го избрале за градоначалник на 
Општина Росоман.

Роберт Ѓоргиев е роден на 
13 февруари, 1973 г. во Свети 
Николе. 

Основно и средно образова-
ние завршил во родниот град, а 
со високо образование се стек-
нал на Земјоделскиот факул-
тет при Универзитетот “Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје, и 
станал дипломиран инжинер 
агроном. Од 1997 г. работел 
во основното училиште “Кочо 
Рацин” во Свети Николе, а во 

периодот 2006-2008 г. бил ди-
ректор на истото. Бил дирек-
тор на Државен просветен ин-
спекторат, кога се кандидирал 
за градоначалник на Општина 
Свети Николе, на локалните из-
бори во 2009 г., кога граѓаните 
ми ја дале довербата. Активно 
се служи со англискиот јазик и 
компјутерските технологии. 
Оженет е и татко на две мало-
летни деца.

Stojançe Llazov u lind mё pesё 
mars tё vitit 1964 nё Kavadar. 
Ka mbaruar shkollёn e mesme 
– teknik i elektrikёs. Ka qenё 
i punёsuar nё “Telekom” si 
udhёheqёs. Shkёlqyeshёm flet an-

glisht, dhe ka njohuri themelore 
nё gjuhёn gjermane. Nё zgjedh-
jet lokale tё vitit 2009 qytetarёt e 
zgjodhёn pёr kryetar tё Komunёs 
sё Rosomanit.

Robert Gjorgiev u lind mё 
13 shkurt tё vitit 1973 nё Shёn 
Nikoll. Arsimin fillor dhe tё 
mesёm i kreu nё vendlindje, 
ndёrsa arsimin e lartё nё fakulte-
tin e bujqёsisё nё Universitetin 
“Shёn Kirili dhe Metodij” nё 
Shkup, dhe u bё inxhinier i diplo-
muar agronom. Nga viti 1997 ka 
punuar nё shkollёn fillore “Koço 
Racin” nё Shёn Nikollё , ndёrsa 
nё periudhёn 2006-2008 ka 
qenё drejtor i sё njejtёs. Ka qenё 

drejtor i inspektoriatit arsimor 
shtetёror, kur u kandidua pёr 
kryetar tё Komunёs Shёn Nikoll, 
nё zgjedhjet lokale tё vitit 2009, 
kur qytetarёt i’a dhanё besimin. 
Aktivisht shёrbehet me gjuhёn 
angleze dhe tekonologji kompju-
terike. Ёshtё i martuar dhe baba 
i dy fёmijёve. 

општина росоман
Градоначалник СтојанЧЕ ЛаЗов (вмро-дпмнЕ)

општина Свети николе
Градоначалник робЕрт ЃорГиЕв ( вмро-дпмнЕ)

komuna e rosomanit 
kryetar stojanÇe lloZov (vmro-dpmne) 

komuna e shёn nikollёs 
kryetar robert GjorGiev (vmro-dpmne)
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Миодраг Јовановиќ е роден на 
23 ноември, 1959 г. во Кумано-
во. Во 1985 г. дипломирал на Ма-
шински факултет при Универ-
зитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје и станал дипломиран 
машински инжинер. Работел 18 
години во ФЗЦ ,, 11 Октомври,, 
Куманово како раководител на 
машинско одржување. Потоа 
работел 2,5 години како дирек-

тор на АД Македонска пошта - 
подружница Куманово.

Кога се кандидирал за градо-
началник на локалните избори 
во 2009 г. работел како дирек-
тор на АД Македонска пошта 
- подружница Куманово. Гово-
ри англиски јазик и работи со 
компјутери.

Јован Ѓоргијоски е роден 27 
март, 1963 г.. По струка е ди-
пломиран машински инжинер 
- смер машинско производство. 
Прв пат се вработил во 1983 во 
Металски Завод Тито - Опрема. 
Во 2001 г. е основач-управител 
на приватната компанија Метал 
Инженеринг - ДООЛ Скопје. 

Посетил голем број на обуки и 
семинари. Го познава англиски-
от јазик и работи со компјутери. 
На локалните избори во 2009 
бил избран за Градоначалник на 
Општина Сопиште .Оженет е и 
татко на три деца.

Рамиз Мерко е роден на 12 
април, 1957 г. во Струга. Основ-
но и средно образование завр-
шил во родниот град, а високо 
образование на Приштинскиот 
универзитет и тоа Земјоделски 
факултет, каде се стекнал со ти-
тулата дипломиран агроном. По 
завршување на студиите добил 
понуда да остане асистен на Фа-
култетот, но ја одбил понудата 
истакнувајќи дека знаењата што 
ги стекнал, повеќе им се потреб-
ни да им ги пренесе на луѓето 

од неговиот крај кои се зани-
маваат со оваа дејност. Првото 
вработување му било во Под-
рачната единица на Министер-
ството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство во Струга. 
Потоа отворил сопствен бизнис 
во оваа област. Оженет е и тат-
ко на четири деца. На локалните 
избори во 2009 г. бил изгласан 
за градоначалник и сега во 2009 
г. по втор пат граѓаните му ја 
доверуваат градоначалничката 
функција на Општина Струга.

Зоран Заев е роден во Стру-
мица, на 8 октомври, 1974 г.. 
Основно и средно образование 
завршил во родниот град. Во 
1997 г. дипломирал на Економ-
скиот факултет во Скопје, каде 
e и постдипломец  на студии по 
Монетарна економија и финан-

сии. Прво вработување имал 
во фирмата „Тргопродукт” од 
Струмица, каде во периодот 
2001- 2003 бил деректор. Од 
1998 до 2003 г. бил член на УО 
на Штеделница Пеон - Струми-
ца, а од 2001 до 2003 г. бил член 
на ОУ на ИГМ - Еленица - Стру-

Miodrag Jovanoviq u lind mё 23 
nёntor tё vitit 1959 nё Kumanovё. 
Nё vitin 1985 ka diplomuar nё 
fakultetin e mashinerisё pranё 
Universitetit “Shёn Kirili dhe 
Metodij” nё Shkup dhe u bё in-
xhinier i diplomuar i mashinerisё. 
Ka punuar 18 vjet nё ,,11 Teto-
ri” Kumanovё si udhёheqёs i 
mirёmbajtjes sё mashinerisё. 
Pastaj ka punuar 2,5 vjet si drej-

tor nё SHA Posta e Maqedonisё – 
dega Kumanovё. Kur u kandidua 
pёr kryetar nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2009 ka punuar si drejtor i 
SHA Posta e Maqedonisё – dega 
Kumanovё. Flet gjuhёn angleze 
dhe punon me kompjutorё.

Jovan Gjorgijoski u lind mё 
27 mars tё vitit 1963. Me profe-
sion ёshtё inxhinier i diplomuar 
i mashinerisё – drejtimi prodhim 
mashinerik. Pёr herё tё parё u 
punёsua nё vitin 1983 nё Entin 
e metaleve Tito – Pajisje. Nё vitin 
2001 ёshtё themelus-drejtues i 
kompanisё private Metal Inxhen-

ering – Shkup. Ka marrё pjesё nё 
shumё trajnime dhe seminare. E 
njeh gjuhёn angёeze dhe punon 
me kompjutorё. Nё zgjedhjet 
lokale tё vitit 2009 u zgjodh pёr 
Kryetar tё Komunёs Sopishte. 
Ёshtё i martuar dhe baba i tre 
fёmijёve. 

Ramiz Merko u lind mё 12 prill 
tё vitit 1957 nё Strugё. Arsimin 
fillor dhe tё mesёm i kreu nё 
vendlindje, ndёrsa arsimin e lartё 
nё Universitetin e Prishtinёs dhe 
atё nё fakultetin e bujqёsisё, ku 
morri titullin agronom i diplo-
muar. Pas pёrfundimit tё stu-
dimeve morri ofertё tё bёhet 
asistenё i fakultetit, por nuk e 
pranoi ofertёn duke theksuar 
se njohuritё qё i ka marrё, mё 
shumё u janё tё nevojshme t’ua 
pёrcjell njerёzve nga rrethi i tik 

tё cilёt merren me kёtё veprim-
tari. Punёsimi i parё ka qenё nё 
njёsinё regjionale tё Ministrisё 
pёr bujqёsi, pylltari dhe ujё nё 
Strugё. Pastaj hapi biznes per-
sonal nga kjo fushё. Ёshtё i mar-
tuar dhe baba i katёr fёmijёve. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 u zg-
jodh pёr kryetar dhe tani nё vitin 
2009 pёr herё tё dytё qytetarёt 
i’a besuan funksionin kryetar tё 
Komunёs sё Strugёs. 

Zoran Zaev u lind nё Strumicё 
mё 8 tetor v. 1974. Arsimin fillor 
dhe atё tё mesёm e kreu nё qyte-
tin e lindjes. Mё 1997 diplomoi nё 
Fakultetin Ekonomik nё Shkup, 
ku ёshtё edhe student postdiplo-
mik nё studimet e ekonomisё 
monetare dhe financim. Punёsimi 

i tij i parё ka qenё nё firmёn 
,,Tёrgoprodukt” nga Strumica, 
ku gjatё periudhёs prej sё viteve 
2001-2003 ka qenё drejtor.prej v. 
1998 deri mё 2003 ka qenё anёtar 
i Bordit drejtues nё Kursimoren 
Peon – Strumicё, e prej 2001 deri 
mё 2003 ka qenё anёtar i BD sё 

општина Старо нагоричане
Градоначалник миодраГ јовановиЌ

(демократската партија на Србите во македонија)

општина Сопиште
Градоначалник јован ЃорГијоСки (вмро-дпмнЕ)

општина Струга
Градоначалник рамиЗ мЕрко (дуи)

општина Струмица
Градоначалник Зоран ЗаЕв ( СдСм )

komuna e staro nagoriçanёs 
kryetar miodraG jovanoviq
(partia demokratike e serbёve nё maqedoni) 

komuna e sopishtes
kryetar jovan GjorGijoski (vmro-dpmne)

komuna e strugёs 
kryetar ramiZ merko (bdi) 

komuna e strumicёs
kryetar i komunёs Zoran Zaev (lsdm)
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Исен Асани е роден на 20 
јануари 1967 г. во село Добро-
ште. Основно образование 
завршил во родното село во ОУ 
,,Фаик Коница“ а потоа ССОУ 
во ,,Моша Пијаде“ во Тетово. 
Во 1994 г. завршил Филозофски 
факултет, отсек Историја, на 
Универзитетот во Приштина, а 
од 2008 г. е на магистерски сту-
дии на Државниот универзитет 
во Тетово. Од 1994 до 1995 г. 
бил професор по историја во 
ОУ ,,Фаик Конца“ а од 1998 до 
2009 професор по историја во 
ССОУ ,,Моша Пијаде“ во Те-
тово. На локалните избори во 
2009 г. жителите на Општина 
Теарце го избрале за градона-
чалник на општината. За себе 
вели дека е комуникативна 
личност со искуства стекна-

ти во земјава и во странство 
во областа на образованието 
и менаџирањето со човечки 
ресурси. Зборува италијански 
и македонски, a работи со 
Windows, XP, Microsoft of 
office package, Word, Excel, 
Power Point и Internet. Бил 
раководител на Месната За-
едница село Доброште и прет-
седател на Здружението на не-
зависни фармери за развој на 
земјоделството, како и прет-
седател на Независната водна 
заедница. Сака да слуша музи-
ка, да чита книги, да скија и да 
планинари. Оженет е и татко 
на две деца.

Фати Исени е роден на 15 
јануари, 1976 г. во Скопје. Основ-
но училиште завршил во Студе-
ничани, а средно во Скопје. Во 
1998 дипломирал на Универ-
зитетот во Тетово, на Факулте-
тот по историја. Постипломски 
студии по Современа историја 
завршил во 2007 г. на Универзи-
тетот во Приштина. Од 2000-2002 
г. минал повеќе нивоа на курсе-

ви по англиски јазик. Од 2003 г. 
бил наставник по историја во 
Гимназијата ,,Зефљуш Марку“ 
во Скопје, а од октомври 2006 г.  
асистент на Државниот Универ-
зитет во Тетово. Професионал-
ните студиски истражувања ги 
објавувал редовно во дневните 
весници. Во 2009 на локалните 
избори е избран за градоначал-
ник на Општина Студеничани

Isen Asani u lind mё 20 janar 
v. 1967 nё fshatin Dobroshtё. 
Arsimin fillor e kreu nё fshatin 
e lindjes nё SHF ,,Faik Konica” e 
mё pas tё mesmen nё ,,Mosha 
Pijade” nё Tetovё. Mё 1994 
kreu Fakultetin Filozofik nё 
Universitetin e Prishtinёs e prej 
vitit 2008 ёshtё nё studimet 
postdiplomile nё Universitetin 
Shtetёror tё Tetovёs. Prej 1994 
deri mё 1995 ka qenё profesor 
i historisё nё SHF ,,Faik Konica” 
e prej 1998 deri mё v.2009 pro-
fesor i historisё nё SHM ,,Mosha 
Pijade” nё Tetovё. Nё zgjedhje 
lokale tё vitit 2009 banorёt e 
komunёs sё Tearces e zgjodhёn 
pёr kryetar tё komunёs sё tyre. 
Pёr vehte thotё se ёshtё person 
komunikativ me pёrvoja tё ar-
ritura nё vend dhe jashtё vёndit 

nё sferёn e arsimit dhe menax-
himit me resurset njerёzore. Flet 
gjuhёn italiane dhe maqedonase 
dhe pёrdor Windows, XP, Micro-
soft of office package, Word, Ex-
cel, Power Point dhe Internetit. 
Ka qenё udhёheqёs i Bashkёsisё 
Vendore tё fshatit Dobroshtё 
dhe kryetar i Shoqatёs sё 
fermerёve tё pavarur pёr zh-
villimin e bujqёsisё si dhe i 
Bashkёsisё sё pavarur ujore. 
Dёshiron tё dёgjojё muzikё, tё 
lexojё libra tё skijojё dhe tё mer-
ret me alpinizё. Ёshtё i martuar 
dhe ёshtё baba i dy fёmijёve. 

Fati Iseni u lind mё 15 janar, 
viti 1976 nё Shkup. Shkollёn fil-
lore e kreu nё Studeniçan, ndёrsa 
tё mesmen nё Shkup. Nё vitin 
1998 diplomoi nё Universitetin e 
Tetovёs, nё Fakultetin e Historisё. 
Studimet postdiplomike pёr His-
tori Bashkёkohore i kreu nё vitin 
2007 nё Universitetin e Prishtinёs. 
Prej v.2000-2002 ka kaluar nivele 
tё shumta tё kurseve tё gjuhёs an-

gleze. Prej 2003 ka qenё arsimtar 
i historisё nё gjimnazin ,,Zef Lush 
Marku” nё Shkup, e prej tetorit tё 
vitit 2006 asistent nё Universitetin 
Shtetёror tё Tetovёs. Hulumtimet 
profesionale studijuese i publikon 
rregullisht nё gazetat ditore. Mё 
v.2009 nё zgjedhjet lokale ёshtё 
zgjedhur kryetar i komunёs sё 
Studeniçanit. 

општина Студеничани
Градоначалник Фати исени ( дуи)

општина теарце 
Градоначалник иСЕн аСани (дуи)

komuna e studeniçanit
kryetar i komunёs Fati iseni (bdi)

komuna e tearces 
kryetar i komunёs isen asani (bdi)
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мица. Во периодот од 2000 до 
2003 г. бил претседател на УО 
на ЈПКД Комуналец - Струмица. 
Во 2003 г. на парламентарните 
избори бил избран за пратеник 
во Собранието на РМ, се до 
2005 г. кога на локалните из-
бори граѓаните му ја довериле 
функцијата градоначалник на 
Општина Струмица. Во текот на 
својот градоначалнички ман-
дат добил повеќе награди и 
признанија од разни домашни 
и меѓународни институции, а 

под негово водство, општината 
го добила највисокото призна-
ние во областа на екологијата, 
како и наградата за најдобри 
практики од Советот на Европа. 
Говори англиски и српски јазик. 
На недоамнешните избори, по 
втор пат е избран за градона-
чалник на оваа општина. Во 
претходниот мандат беше член 
на Управниот одбор на ЗЕЛС. 
Женет е и татко на две деца

IGM - Elenica – Strumicё. Gjatё 
periudhёs prej 2000 deri mё 2003 
ka qenё kryetar i BD tё Komunalec 
tё Strumicёs. Nё 2003 nё zgjedhjet 
parlamentare u zgjodh si deputet 
i Kuvendit tё RM, deir mё 2005 
kur nё zgjedhjet lokale qytetarёt 
i’a besuan funkcionin e kryetarit 
tё komunёs sё Strumicёs. Gjatё 
mandatit tё tij si kryetar komune 
ka fituar pmime dhe njohje tё 
shumta prej institucioneve ven-
dore dhe ndёrkombёtare, e ndёr 
udhёheqjen e tij komuna e fitoi 

njohjen mё tё lartё nё lёminё 
e ekologjisё, si dhe çmimin pёr 
praktikat mё tё mira tё Kёshillit 
tё Evropёs. Flet gjuhёn angleze 
dhe serbe. Nё zgjedhjet e parado-
kohshme, pёr herё tё dytё ёshtё 
zgjedhur kryetar i kёsaj komuneje. 
Nё mandatin e kaluar ishte anёtar 
i Bordit drejtues tё BNJVL-sё. Ёshtё 
i martuar dhe baba i dy fёmijёve.
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Д-р Сади Беџети е роден на 
први ноември, 1957 г. во село 
Лисец, тетовско. Основно обра-
зование завршил во село Речи-
ца, а потоа Гимназија во Тетово. 
Во 1981 г. дипломирал на Меди-
цинскиот факултет на Приштин-
скиот универзитет. Научната 
дејност на професор д-р Сади 
Беџети опфаќа широк спектар 
на  научна надоградба. Во 1985 
станал магистер на науки од 
облста на биологојата (биоме-
дицина), на природно матема-
тичкиот Факултет во загреб.,а 
во 1987 станал доктор на науки 
од облста на медицината , на 
универзитетот во Загреб, потоа 
долг период работел на Ме-
дицинскиот факултет во При-

штина и од 2000 до 2002 г. бил 
декан на Медицинскиот факул-
тет на Тетовскиот универзитет. . 
Од 200 до 2004 бил продекан за 
финасии на Медицинскиот фа-
култет во Приштина, а во 2006 г. 
бил именуван за  в.д. а следната 
г. станал ректор на Државниот 
универзитет во Тетово, . Пого-
лем дел од неговото работење 
го насочил на во истражување 
на изградбата и развојот на 
човечкиот мозок. Направил и 
објавил голем број на научни 
трудови од облста на медицина-
та и учествуивал на голем број 
на меѓународни конгреси ,каде 
ги презентирал своите научно 
истражени сознанија.

D-r Sadi Bexheti u lind me njё 
nёntor tё vitit 1957, nё Lisec tё 
Tetovёs. Arsimin fillor e mbaroi 
nё fshatin Reёicё, dhe pastaj 
gjimnazin nё Tetovё. Nё vitin 
1981 diplomoi nё Fakultetin 
e mjekёsisё nё Universitetin e 
Prishtinёs. Veprimtarinё shken-
core tё profesorit d-r Sadi Bex-
heti pёrfshin spektёr tё gjёrё tё 
rindёrtimit shkencor. Nё vitin 
1985 u bё magjistёr i shkencave 
nga fusha e biologjisё (biomjeksi), 
nё fakultetin matematiko natyror 
nё Zagreb, ndёrsa nё vitin 1987 
morri titullin doktor shkence nga 
fusha e mjekёsisё, nё Universite-
tin e Zagrebit, pastaj periudhё 
tё gjatё punoi nё Fakultetin e 
mjekёsisё nё Prishtinё, ndёrsa nё 

vitin 2006 u emёrua pёr u.d. si 
dhe vitin paraprak u bё rektor i 
Universitetit shtetёror tё Tetovёs. 
Pjesёn mё tё madhe nga puna 
e tij e drejtoi kah hulumtimi i 
ndёrtimit dhe zhvillimit tё trurit 
tё njeriut. Ka realizuar dhe ka 
shpallur shumё punime shken-
core nё kongrese ndёrkombёtare, 
ku i ka prezantuar njohuritё e tija 
hulumtuese shkencore.   

општина тетово
Градоначалник Сади бЕЏЕти  (дпа)

komuna e tetovёs 
kryetar sadi beXheti (pdsh) 

Владимир Тодоровиќ е роден 
на Божиќ на седми јануари, 
1957 г. во Скопје. Основното 
образование завршил во О.У. “ 
11 Октомври” во Скопје, средно 
во Г.У.Ц.” Здравко Цветковски 
“ во Скопје и дипломирал 1983 
г. на Градежниот факултет во 
Скопје. Првото вработување му 
било во Проектантското биро 
“Хидроелектропроект”, каде 
учествувал во проектирање 
на хидроцентралата на Козјак, 
Бошков Мост, Луковополе и др. 
По седум години навлегов во 
областа на трговијата - прво во 
големопродажба, во сопстве-
ната фирма ТИНЕКС и денес по 
15 години има 35 малопродаж-
ни објекти (од кои 19 само во 
Скопје), со 950 вработени. Тој 

е Претседател и Генерален Ди-
ректор на ТИНЕКС-МТ.

Покрај оваа функција тој е 
активен и во многу здруженија 
и сојузи меѓу кои Ротари -клуб 
Скопје. Член е на Сојуз на Сто-
пански Комори и поранешен 
Претседател на Трговска Ко-
мора. Донирал активности на 
спортски клубови и други орга-
низации, меѓу кои Р.К “ Пролет“ 
и е голем хуманист. На локал-
ните избори во 2009 г. е избран 
за градоначалник на Општина 
Центар, а на генерално Собра-
ние на ЗЕЛС ги добил гласовите 
за член на Управниот Одбор на 
ЗЕЛС.

Vlladimir Todoroviq u lind pёr 
Pashkё mё shtatё janar tё vitit 
1957 nё Shkup. Arsimin fillor 
e kreu nё SH.F. “11 Tetori” nё 
Shkup, tё mesmen nё “Zdravko 
Cvetkovski” nё Shkup si dhe dipl-
omoi nё vitin 1983 nё fakultetin 
ndёrtimor nё Shkup. Punёsimi i 
tij i parё ishte nё Byronё projek-
tuese “Hidroelektroprojekt”, ku 
morri pjesё nё projektimin dhe 
hidrocentralёn nё Kozjak, Bosh-
kov Most, Lukovopole etj. Pas 
shtatё viteve ka hyrё nё fushёn 
e tregёtisё – sё pari nё shitje me 
shumicё, nё firmёn personale 
TINEKS dhe sot pas 15 viteve ka 
35 objekte shitёse (nga tё cilat 
vetёm 19 nё Shkup), me 950 tё 
punёsuar. Ai ёshtё Kryetar dhe 
Drejtor gjeneral i TINEKS-MT. 

Pёrveç kёtij funksioni ai ёshtё ak-
tiv edhe nё snhumё shoqata dhe 
lidhje ndёr tё cilat Rotari –klub 
Shkup. Ёshtё anёtarё i Lidhjes sё 
Odave ekonomike dhe ish kryetar 
i Odёs tregёtare. Ka donuar aktiv-
itete nё klubet sportive dhe orga-
nizata tjera, ndёr tё cilat “Prolet” 
si dhe ёshtё humanist i madh. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 ёshtё 
zgjedhur pёr kryetar tё Komunёs 
sё Qendrёs, si dhe nё Kuvendin 
gjeneral tё BNJVL-sё i fitoi votat 
pёr anёtarё tё Bordit drejtues tё 
BNJVL-sё. 

општина центар
Градоначалник владимир тодоровиќ

(независен кандидат)

komuna e qendrёs 
kryetar vlladimir todoroviq
(kandidat i pavarur) 

Мазлум Хасан е роден на 
20 август, 1968 г. во село Но-
вак. Завршил средно градеж-
но училиште во Скопје. По-
тоа заминaл во Италија, каде 
повеќе од 15 години рабо-
ти во сопствената фирма за 
изведување на градежни рабо-

ти. Говори италијански, труски 
и македоски. Женет е и татко 
на три деца. Денес живее во 
село Коџаџик. На локалните из-
бори во 2009 е избран за градо-
началник на Општина Центар 
Жупа.

Mazlum Hasan u lind mё 20 
gusht, tё vitit 1968 nё fshatin 
Novak. Ka mbaruar shkollёn 
e mesme tё ndёrtimtarisё nё 
Shkup. Pastaj shkon nё Itali ku 
mё shumё se 15 vite punon nё 
kompaninё e tij personale pёr 
realizimin e punёve ndёrtimore. 

Flet italisht, turqisht dhe maqe-
donisht. Ёshtё i martuar dhe 
baba i tre fёmijёve. Sot jeton nё 
fshatin Koxhaxhik. Nё zgjedhjet 
lokale ёshtё zgjedhur pёr kryetar 
tё Komunёs sё Centar Zhupёs. 

општина центар Жупа
Градоначалник маЗЛум ХаСан

( демократска партија на tурците во mакедонија)

komuna e Centar Zhupёs 
kryetar maZlum hasan
(partia demokratike e turqёve nё maqedoni)
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Изет Меџити е роден на осми 
јануари,1977 г. во Скопје. Сред-
но образование завршил во 
Гимназијата ,,Зефљуш Марко“. 
Дипломирал на 

Економскиот факултет при 
Универзитетот ,,Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, каде сега 
е на постдипломски студии за 
јавен менаџмент. Своето про-
фесионално работење го за-
почнал во Средното економско 
училиште ,,Арсение Јовков“, а 
потоа работел во Македонски 
пошти. На локалните избори 
во 2005 г. бил избран за градо-
началник на новосоздадената 

Општина Чаир. Во овој период 
реализирал над 100 проекти, 
меѓу кои големи инфраструк-
турни зафати, осветлување 
и друго. Тој е промотор на 
идејата за засилена соработка 
на општината со невладиниот 
сектор и поддржувач на многу 
манифестации и културни на-
стани во општината и пошироко 
во градот. Во 2009 г. по втор пат 
граѓаните му ја дадоа довербата 
за градоначалник на Општината 
Чаир. Во претходниот мандат 
беше член на УО на ЗЕЛС, а сега 
е еден од двајцата потпретседа-
тели на ЗЕЛС.

Јорданчо Лефков е роден 
на 31 август, 1969 г.. Живее во 
с.Чешиново. По образование е 
ветеринар, оженет,татко на две 
деца.

Политички активен од 
1994 г.,основач на Де-
мократската партија во 
Чешиново,инспириран од 
плурализмот и придобивките 
од него за формирање демо-
кратско општество,засновано 
на почитување на чове-
ковите права,пазарна 

економија,повеќепартиски 
систем и градење на 
Македонија како економски 
силна,просперитетна и независ-
на држава. 

Бил член во Советот на Општи-
ната во два мандати и тоа од 
1996-2000 во општина Чешино-
во, и од 2005-2009 во општина 
Чешиново-Облешево.

Претседател на Општинска-
та организација на ДОМ во 
Чешиново-Облешево и нејзин 
основач.

Горанчо Пановски е роден на 
петти декември, 1970 г. во Ве-
лес.

Апсолвент е на Техничкиот фа-
култет во Битола. Во периодот 
1991-1996 г. работел како но-
винар и уредник во телевизија 
ТЕРА од Битола, додека од 1996-
1999 г. бил директор на Марке-
тинг во телевизијата ТЕРА. Од 
1999 до 2003 г. бил директор 
на претставништвото на МАТ 
во Берлин. Од 2004 г. бил соп-

ственик на текстилна фабрика 
во Прилеп. Поминал голем број 
на семинари и стручни обуки 
од областа на новинарството, 
производство и менаџмент. 
Во минатото активно се бавел 
со фудбал, а во еден период и 
професионално настапувал на 
ФК ,,Борец,, од Велес.Во 2009 г. 
е избран за градоначалник на 
Општина Чашка.

Izet Mexhiti u lind mё 8 janar 
tё vitit 1977 nё Shkup. Arsimin 
e mesёm e kreu nё gjimnazin 
,,Zef Lush Marku”. Diplomoi nё 
Fakultetin Ekonomik pranё Uni-
versitetit ,,Shёn Qirili dhe Meto-
di” nё Shkup, nё tё cilin tani ёshtё 
nё studimet postdiplomike pёr 
menaxhment publik. Punёn e tij 
profesionale e filloi nё shkollёn e 
mesme ekonomike ,,Arseni Jovk-
ov” e pastaj ka punuar nё Postat 
e Maqedonisё. 

Nё zgjedhjet lokale tё vitit 2005 
u zgjodh pёr kryetar tё komunёs 
sё posaformuar- komunёs sё 
çairit. Gjatё kёsaj periudhe ko-

hore ka arritur tё realizojё mbi 
100 projekte, midis tё cilave edhe 
suksese tё mёdha nё fushёn e 
infrastrukturёs, ndriçimin etj. Ai 
ёshtё promotor i bashkёpunimit 
intenziv tё komunёs me sektorin 
joqeveritar dhe ёshtё pёrkrahёs 
i shumё manifestimeve dhe ng-
jarjeve kulturore nё komunё dhe 
mё gjёrё qytetit. Mё vitin 2009 
pёr herё tё dytё qytetarёt i’a 
dhanё besueshmёrinё pёr kryetar 
tё komunёs sё çairit. Nё manda-
tin e kaluar ishte anёtar i BD tё 
BNJVL-sё, e tani ёshtё njёri ndёr 
dy nёnkrytearёt e BNJVL-sё. 

Jordanço Lefkov u lind mё 
31 gusht vitit 1969. Jeton nё 
f.çeshinovё. Me arsim ёshtё vet-
erinar, i martuar dhe baba i dy 
fёmijёve. 

Aktiv nё politikё ёshtё prej 
vitit 1994 , themelues i Partisё 
Demokratike nё çeshinovё, i 
inspiruar nga pluralizmi dhe 
pёrfitimet e tij pёr formimin e 
shoqёrisё demokratike, themeluar 
nё respektimin e tё drejtave tё nje-
riut, ekonomisё sё tregut, sistemit 
shumёpartiak dhe ndёrtimin e 

Maqedonisё si shtet ekonimikisht 
i fuqishёm, prosperues dhe i pa-
varur. Ka qenё anёtar i Kёshillit 
tё komunёs nё dy mandate dhe 
atё prej v. 1996-2000 nё komunёn 
e çeshinovёs, dhe prej 2005 deri 
mё 2009 nё çeshinovё-Obleshevё. 
Kryetar i organizatёs sё komunёs 
nё çeshinovё-Obleshevё dhe 
ёshtё themelues i saj.

Goranço Panovski u lind mё 5 
dhjetor, viti 1970 nё Veles. 

Ёshtё apsolvent nё Fakulte-
tin Teknik nё Manastir. Gjatё 
periudhёs 1991-1996 ka punuar 
si gazetar dhe redaktor i televiz-
ionit TERA nga Manastiri. Prej v. 
1999 deri mё 2003 ishte drejtor i 
pёrfaqёsisё sё MAT nё Berlin. Prej 
vitit 2004 ka qenё pronar i fabriёs 
sё tekstilit nё Prilep. Ka kaluar 
numёr tё madh tё seminarave dhe 
trajnimeve profesionale nё lёminё 

e gazetarisё, prodhimtarisё dhe 
menaxhmentit. Nё tё kaluarё nё 
mёnyrё aktive ёshtё marrё me 
futboll, e njё periudhё edhe nё 
mёnyrё profesionale ka luajtur 
nё KF ,,Borec” nga Velesi. Nё vitin 
2009 ёshtё zgjedhur pёr kryetar i 
komunёs sё çashkёs. 

општина Чаир 
Градоначалник иЗЕт мЕЏити (дуи)

општина Чешиново-облешево
Градоначалник јорданЧо ЛЕФков ( вмро-дпмнЕ)

општина Чашка
Градоначалник ГоранЧо пановСки (вмро-дпмнЕ)

komuna e Çairit 
kryetar i komunёs iZet meXhiti (bdi)

komuna Çeshinovё-obleshevё 
kryetar i komunёs jordanÇo leFkov
(vmro-dpmne)

komuna e Çashkёs
kryetar i komunёs GoranÇo panovski
(vmro-dpmne)
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Јован Пејковски е роден на 
25 јануари, 1969 во Скопје. 
Завршил средно сообраќајно 
училиште- АСУЦ. Повеќе од 
петнаесет години работел во 
приватна фирма која се зани-
мава со градежништво. Двата 
претходни мандата бил член на 
советот на Општина Чучер Сан-

дево. На локалните избори 2009 
г., како независен кандидат ја 
добил довербата на граѓаните 
да ја извршува градоначалнич-
ката функција во Општина Чу-
чер Сандево.Женет е и татко на 
две деца.

Jovan Pejkovski u lind mё 25 
janar, 1969 nё Shkup. Mbaroi 
shkollёn e meske tё komunika-
cionit –ASUC. Mё shumё se 
pesёmbёdhjetё vjet ka punuar 
nё firmё private e cila mer-
rej me ndёrtimtari. Dy manda-
tet e kaluara ka qenё anёtarё 
i kёshillit tё Komunёs çuçer 

Sandevё. Nё zgjedhjet lokale tё 
vitit 2009, si kandidat i pavarur 
morri mbёshtetjen e qytetarёve 
qё t’a kryen funksionin kryetar i 
komunёs sё çuçer Sandevёs. Ёshtё 
i martuar dhe baba i dy fёmijёve.

општина Чучер Сандево
Градоначалник јован пЕјковСки

(независен кандидат)

komuna e Çuçer sandevёs
kryetar jovan pejkovski
(kandidat i pavarur)

Зоранчо Алексов е роден на 26 
јули, 1964 г. во Штип. Основното 
и средното образование завр-
шил во Штип, а во 1988 г. ди-
пломирал на Електро-технички 
факултет при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј”, на насока ин-
форматика и автоматика. Маги-
стерските студии ги завршил во 
Мастрихт, Холандија во 1995 г. 
каде се стекнал со титулата ма-
гистер за деловен менаџмент. 
Во 2005 г. се стекнува со титу-
лата доктор на информатички 
науки на Југозападниот Универ-
зитет „Неофит Рилски” во Бла-
гоевград.Во периодот 1988-1996 
г. како професор по информа-
тика предавал во Гимназијата 
„Славчо Стојменски” во Штип, 

додека во периодот 1996-2004 
г. е асистент по предметот 
основи на информатиката при 
Педагошкиот факултет „Гоце 
Делчев” во Штип. Во септември 
2007 г. е избран за доцент по 
група предмети од областа на 
компјутерските науки на Уни-
верзитетот ,,Американ Колеџ,, 
во Скопје.Од 2006 г. бил дирек-
тор на Централниот Регистар на 
Република Македонија. Говори 
англиски и бугарски јазик.Оже-
нет, татко на две деца.На локал-
ните избори во 2009 г. е избран 
за градоначалник на Општина 
Штип. На Генералнното Собра-
ние на ЗЕЛС избран е за член на 
Управниот Одбор.

Елвис Бајрам е роден на 10 сеп-
тември, 1978 г.. Завршил средно 
трговско училиште. Работел во 
сопствена фирма за трговија и 
текстил ,,Трио пеле„, каде бил 
директор. Женет е и татко на 
три деца. Зборува германски 

јазик, а го познава и англискиот. 
Го сака спортот, особено фуд-
балот и боречкирте вештини. 
На локалните избори во 2009 г. 
е избран за градоначалник на 
Општина Шуто Оризари.

Zoranço Aleksov u lind mё 26 ko-
rrik, tё vitit 1964 nё Shtip. Arsimin 
fillor dhe tё mesёm e kreu nё 
Shtip, dhe nё vitin 1988 diplomoi 
nё fakultetin elektro-teknik pranё 
Universitetit ,,Shёn Kirili dhe Me-
todij”, nё drejtim tё informatikёs 
dhe automatikёs. Studimet e 
magjistraturёs i kreu nё Mastriht, 
Holandё nё vitin 1995 ku morri 
titullin magjistёr pёr menaxhment 
afarist. Nё vitin 2005 morri titullin 
doktor i shkencave informatike 
nё Universitetin Jugperёndimor 
,,Neofit Rilski” nё Bllagoevgrad. 
Nё periudhёn 1988-1996 si pro-
fesor i informatikёs ka dhёnё 
mёsim nё gjimnazin ,,Sllavço 
Stojmenski” nё Shtip, ndёrsa nё 
periudhёn 1996-2004 ёshtё asis-

tent i lёndёs bazat e informatikёs 
pranё fakultetit pedagogjik 
,,Goce Dellçev” nё Shtip. Nё shta-
tor tё vitit 2007 ёshtё i zgjedhur 
pёr docent i lindёve grupore nga 
fusha e shkencave kompjuterike i 
Universitetit ,,American College” 
nё Shkup. Nga viti 2006 ka qenё 
drejtor i Regjistrit qendror tё 
Republikёs sё Maqedonisё. Flet 
anglisht dhe bullgarisht. Ёshtё i 
martuar, baba i dy fёmijёve. Nё 
zgjedhjet lokale tё vitit 2009 ёshtё 
zgjedhur pёr kryetar tё Komunёs 
sё Shtipit. Nё Kuvendin Gjeneral 
tё BNJVL-sё ёshtё zgjedhur pёr 
anёtarё tё Bordit Drejtues. 

Elvis Bajram u lind mё 10 shta-
tor, 1978. Mbaroi shkollёn e 
mesme tregtare dhe tekstil ,,Trio 
pele,,, ku ka qenё drejtor. Ёshtё i 
martuar dhe baba i tre fёmijёve. 
Flet gjuhёn gjermane, dhe e njeh 
edhe gjuhёn angleze. E don spor-

tin. Veçanёrisht futbollin dhe 
shkathtёsitё luftarake. Nё zgjed-
hjet lokale tё vitit 2009 ёshtё 
zgjedhur pёr kryetar tё komunёs 
sё Shuto Orizares.

општина Штип
Градоначалник ЗоранЧо аЛЕкСов (вмро-дпмнЕ)

општина Шуто оризари
Градоначалник ЕЛвиС бајрам

(Сојуз на ромите од македонија )

komuna e shtipit 
kryetar ZoranÇo aleksov (vmro-dpmne)

komuna e shuto orizarit 
kryetar elvis bajram
(lidhja e romёve nga maqedonia)
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