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ИНТЕРВЈУ ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ, претседател на Собранието на Републик      

Господине Јордановски, 
на функцијата прв чо-
век на Собранието сте 
од 18 ноември ми на та-
та година. Колку сте за-
до волни од она што 
до сега го сра бо тив те, 
односно се при ла го див-
те ли на оваа функ ци ја?

ЈОРДАНОВСКИ: Искрено 
ка жано, јас лично сум за до-
волен. Можеби оваа моја 
конс татација на некој ќе му 
прозвучи арогантно, но тоа 
е прашање на сфаќање што 
Собранието треба да прет ста-
вува и која е неговата ос нов-
на задача и работа. За мене 
Собранието е место каде на-
родните избраници треба 
да ги спротивстават своите 
ар гументи и ги застапуваат 
ста вовите и барањата на 
оние граѓани кои гласале 
за нив, секако во рамките 
на една демократска про-
це дура, како и место каде 
се носат закони врз чија ос-
нова државата треба да функ-
ционира. Во изминатите 
два месеца овозможив нај-
транс парентно пред цела та 

Што се однесува до незадоволството на 
опозицијата поради временското 
огра ничување, сакам да потсе там 
де ка членот 83, односно Делов ни-
кот, е донесен во време на прет ход-
ни от состав, од страна на сегашната 
опо зиција.

Јас како пратеник повеќе од година де-
на барав оставка од господинот 
Трај ковски, но тоа не допираше до 
медиумите. Но, откако станав прет-
седател на Собранието, тоа стана 
актуелно и тоа само од аспект на 
кохабитацијата.

јавност, што порано не би ло 
така, без какви било итрош-
тини или други методи, да се 
реализира првата од погоре 
спомнатите функции на Со-
б ра нието, а со бројот на до-
не сените закони, особено 
Бу џетот за 2004 година, да 
би де исполнета и втората 
задача на Парламентот, која 
впрочем за мене е и најважна. 
Ваквата моја поставеност кон 
раководењето и работењето 
на Собранието доведе и до 
нови однесувања на пра-
 тениците, особено на оп о-
зи цијата, и како што ве ќе 
напомнав до ино ва ции на 
практицирање на де мо кра-
тијата во рас пра ва та.

Крајот на минатата го-
ди на измина во знакот 
на маратонските соб-
раниски седници за ос-
новање трет држа вен 
универзитет, а во за ко-
нодавниот дом се слу-
чи нешто што до сега 
се немаше случено - 
пратениците на ВМРО-
ДПМНЕ своето не за-
доволство од ог ра ни-

ченото право на дис-
ку сија за Буџетот го из-
разија со тропање по 
ма сите. Дали ваквата ат-
мосфера е соодветна за 
една ваква висока инс-
титуција?

ЈОРДАНОВСКИ: Иако пра-
шањето е долго, всушност во 
него се две кратки поенти 
и тоа: незадоволство од ог-
раниченото право на дис-
кусии и дали ваквата ат мо-
сфера е соодветна на една 
вак ва институција.

Како прво, имате пог ре-
шна информација дека на 
опо зицијата правото й  беше 
ограничено. Фамозниот 
член 83 ограничува само вре-
метраење на дискусијата, а 
ни како правото да се земе 
учество во расправата. 
Што се однесува до неза до-
волството на опозицијата 
по ра ди временското огра ни-
чување, сакам да потсетам 
де ка членот 83, односно Де-
ловникот, е донесен во време 
на претходниот состав, од 
страна на сегашната опо-
зиција. Претпоставувам дека 
за тоа имало причина. И ко га 
веќе тој член постои, не мо-
же некој да очекува дека ни-
когаш нема да се употреби. 
Секако, опозицијата може 
да биде незадоволна, но не 
може да го негира пра во-
то на позицијата да го упо-
треби членот 83 исто ка-
ко што опозицијата го ис-
користи деловничкото пра-
во за бескрајни и по не-
колку пати повторени дис-
кусии што резултираше со 
ма ратонска седница. Но, 
за разлика од опозицијата, 
позицијата сосема смирено, 
без правење врева или по-
пречување со тропање, за да 
се чуеме, тоа го истрпи. Јас 
тоа го нарекувам различно 
сфаќање на демократијата. 

Значи, и двата пристапа ги 
сметам за демократски сè 
додека не се засегне личниот 
дигнитет и интегритет на пра-
теникот или не стане на-
силнички. Кој пристап е по-
дос тоинствен е прашање на 
лично гледање и за тоа оцен-
ка можат да дадат граѓаните, 
чии претставници сме ние.

Коментирајќи ги овие 
случувања, Вие не о дам-
на изјавивте: "Про мо-
ви равме нов начин на 
из разување на де мо-
кра тијата и од мој ас-
пект јас немав ни как-
ви забелешки, би деј-
ќи се работеше спо-
ред Деловникот и опо-
зи цијата го иско ристи 
своето демо кратско 
пра   во". Зошто ги игно-
риравте свирежите од 
опозицијата и не ја пре-
кинавте таа седни ца?

ЈОРДАНОВСКИ: Ова пра-
шање е двосмислено, или 
по точно речено може да 
се интерпретира на два на-
чина. Прво, ако и вие се 
согласувате со мојата ци-
тирана изјава, тогаш зошто 
да ја прекинам седницата 
ко га демократијата не бе-
ше нарушена? А, ако мисли-
те дека условите за работа 
беа нарушени, сепак бла-
годарение на сегашните тех-
нички можности, секој пра-
теник, кој сакал, можеше да 
биде чуен, можел мене да 
ме чуе како и одговорите на 
министерот. Ако, пак, како 
второ, не се согласувате со 
мојата цитирана изјава, то-
гаш прашањето треба да го 
упатите до опозицијата и 
нив да ги прашате зошто ја 
игнорираа мојата молба да 
не тропаат и да не прават 
врева. Инаку, што се одне-
сува до прекинување на сед-
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ницата, не би сакал да го 
завршам својот мандат, како 
некои мои претходници, со 
десетици незавршени сед-
ници, односно да одам по 
ли  нијата на помал отпор. 
Но, ако се знае дека во про-
сек на една седница се но-
сат по десетина закони, тоа 
се вкупно над стотина не до-
несени закони, а работата на 
Собранието е да носи зако ни 
за да може државата да функ-
ционира. Тоа е мојата крајна 
и единствена цел.

За Предлог-законот за 
основање трет др жа-
 вен универзитет пов-
тор  но се расправа во 
Со  бранието. Но, исто 
та  ка во Парламентот 
тре ба да се расправа 
и за Предлог-законот 
за територијална ор-
га  низација на ло кал-
на та самоуправа. Как-
ви мерки ќе пре зе ме  те 
доколку во за ко но дав-
ни от дом се пов торат 
ма ратонските сед ници 
и тропањето по ма си те? 

ЈОРДАНОВСКИ: Се наде-
вам дека сите ние нешто нау-
чивме од претходните слу-
чувања. Се надевам дека си-
те пратенички групи ќе нај-
дат заеднички јазик за сите 
за кони, спомнати во вашето 
пра шање, во еден разумен 
вре менски период да бидат 
до несени. Јас сум убеден де-
ка и така ќе биде.

За да се биде добар спи-
кер, изјавивте Вие, тре-
ба да се биде чесен, од-
говорен и правичен. 
Кол  ку ги почитувате 
овие начела, кога на пра-
те   ниците треба да им се 
од земе правото на збор 
на собраниската го вор-
ни  ца?
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ЈОРДАНОВСКИ: Како го 
поставивте прашањето, про-
излегува дека претседателот 
на Собранието не е прв ме-
ѓу еднаквите, туку после-
ден меѓу еднаквите. Прет-
се дателот има право да го 
толкува Деловникот, да од-
земе или да не даде збор 
кога тоа ќе го процени, а 
посебно во случај кога се 
користат деловнички ак-
ро бации за да се одол го-
влекуваат седниците и но-
сење на законите, од нос-
но се злоупотребуваат де-
лов ничките празнини. Опо-
зицијата ме обвинува дека 
јас ја "гушам" демократијата. 
Но, прашајте кој било гра-
ѓа нин дали е за тоа да не 
се "гуши" демократијата и 
по цена да не се донесе за-
кон или е пак за "гушење" 
на демократијата, но да се 
до несе закон кој ќе отвори 
не која перспектива. Јас и 
понатаму се водам и работам 
по спомнатите начела, пра-
вичност, чесност, а над сè 
одговорност, и сметам де-
ка на секој пратеник не му 
е ускратено ниту едно де-
мократското право, но од 
друга страна нема да доз-
волам Собранието да биде 
са мо дебатен клуб без заврш-
ница, а тоа е носење на за-
ко ните. Тоа се нарекува од-
говорност.

Какво е чувството да се 
соработува со при пад-
ник на по ра неш ната 
ОНА, Хис ни Ша ќири, кој 
е пот прет се дател на за-
ко  но дав ни от дом?

ЈОРДАНОВСКИ: Корект но. 

Како пратеник бара-
вте оставка од прет се-
да телот Борис Трај ков-
ски. Каква е сега Ва ша-
та соработка со Прет се-
 дателот, бидејќи Вие и 
самите на денот на Ва-

шиот избор за прет се-
дател на Собра ни ето, 
из јавивте дека ста нува 
збор за две инс титуции 
и дека ќе сора бо тувате? 

ЈОРДАНОВСКИ: Прво, ќе 
одговорам на вашето пра-
шање кое е кратко и јасно. 
Нашата соработка е во рам-
ки те на Уставот, законите 
и Деловникот и тука не ма 
никакви проблеми. Всуш-
ност, двете институции и не-
ма ат одговорности кои се 
надополнуваат, како што 
е случај со релацијата Вла-
да - Претседател на др жава. 
Нашата соработка исклу чи-
во е процедурална. Во Пар-
ламентот вистинската ко-
хабитација е помеѓу Прет-
се дателот на државата и 
пратениците, односно пра-
  теничките групи, а со тоа 

индиректно со пар ла мен-
тарните политички пар тии. 
Пратениците гла са ат за пре-
длозите на Прет се да те лот 
на државата, а тој ги пот пи-
шу  ва или не ги пот пишува 
(суспензивно вето) законите 
кои ги носи Пар ла мен тот.

Но, прашањето е инте-
рес   но од друг аспект. Јас ка-
ко пратеник повеќе од го-
ди на дена барав оставка од 
господинот Трајковски, но 
тоа не допираше до ме ди у-
мите. Меѓутоа, откако ста    нав 
прет седател на Со бра  ние то, 
тоа стана ак ту ел   но и тоа само 
од аспект на ко хаби тација та. 
Јас не сум човек кој правам 
рабо ти од хир. Суштината 
на мо ето барање оставка бе-
ше и сè уште е многу подла-
бо  ка и фундаментална нас-
про ти проблемот на коха би-
та ци ја та.

Најавивте корекции во 
Деловникот зара ди по-
 ефикасно и пора ци о-
 нално работе ње на Со б-
ра   ни е то. Кога да ги оче-
ку ва ме и на што ќе се 
одне суваат?

ЈОРДАНОВСКИ: Точно е 
тоа и по овие последни слу-
 чувања на пленарните сед-
ници бројот на причините 
за да се пристапи кон измена 
на Деловникот станаа уш-
те поголеми, а моето убе-
дување за промени по-
цврс то. Но, тоа нема да го 
направам сега додека не 
завр шат седниците кои се 
во тек, а секако до крајот на 
оваа година ќе се обидам 
да го ставам во собраниска 
процедура текстот на новиот 
деловник.
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ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ, претседател на Собранието на РМИНТЕРВЈУ


