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ПОЛИТИКА НЕРВОЗА И ПАНИКА ВО ВЛАСТА

Граѓанската ини-
цијатива за од-
ржување на за-

дол жителен за коно-
давен референдум
против новата тери-
торијална органи за-
ција на локалната 

самоуправа во Република 
Ма кедонија, предложена 
од СМК и помогната од бло-
кот на опозициони партии, 
здруженија на граѓани, ја 
доби првата битка со аро-
гантната владејачка струк-
тура. Но, дури сега прет-
стои борба со власта, која 
се обидува со разни мани-
пулации и притисоци да ја 
уништи суштината на гра-
ѓанскиот отпор. Прет седа-
телот на СМК, Тодор Пет-
ров, вели дека очекува 
број ката од 180.000 пот-
писи на избирачи да биде 
надмината, а на 26 овој 
месец  овластените прет-
ставници од иницијаторот, 
ќе ги соберат обрасците со  
потписите од подрачните 
еди ници на Министер ст-
вото за правда. Во меѓу-

време, власта се обидува да ја 
амортизира инцијативата со 
правни сопки, паралелни 
референдуми итн., дури и со 
проверка на потписите на 
граѓаните.

УСТАВОТ Е ЈАСЕН

- "Уставниот цензус е испол-
нет - вели Петров - и рефе рен-
дум ќе има. Граѓаните упатија 
многу јасна порака дека го 
отфрлаат владиниот Закон за 
новата територијална подел-
ба на РМ. Ароганцијата на 
власта, односно на поединци 
во неа, во однос на гра ѓан-
ската иницијатива, зборува за 
нервозата и паниката која 
владее кај нив. Со изјавите - 
ако успее референдумот, то-
гаш оваа власт дефинитивно 
треба да си замине од поли-
тичката сцена во Македонија, 
сами си пресудија", истакнува 
Петров. 

Собранието не одлучува, 
туку само распишува рефе-
рендум, односно го одредува 
датумот на одржување на 
референдумот. Но, може ли 
да има некои правни изне-
надувања од власта?

- "Уставот е премногу јасен 
и прецизен. Според Законот, 
Собранието е должно само да 
го распише референдумот, 
односно да го определи денот 
на неговото одржување. Одлу-
ката донесена на ре ферендум 
е задолжителна, за тоа што тој 
е основен инст румент за ост-
варување на власта на гра ѓа-
ните наспроти претстав нич-
ката, законо дав на та и изврш-
ната власт", оце нува Петров. 

НАБЉУДУВАЧИ 
ОД ОБСЕ

Предлагачот потенцира де-
ка ова, пред сè, е граѓанска 
ини  цијатива која не произ ле-

"Граѓаните упатија многу јасна порака дека го отфрлаат вла-
диниот Закон за новата територијална поделба на РМ", вели 
Тодор Петров, претседател на Светскиот македонски 
конгрес, пред лагач на граѓанската иницијатива за одр жу-
вање референдум против новите локални меѓи.

"Ние секако ќе го контролираме процесот на одржување на ре-
ферендумот, иако од страна на власта се можни сценарија и 
опструкции", истакнува Петров.

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

СИМУЛИРАЊЕ ЕТНИЧКИ ТЕНЗИИ 

"Изјавите на Бучковски дека тие се про тив 
етнички референдум сами по себе се конт ра-
дикторни. Уште помалку, пак, станува збор за 
некакво српско сценарио. А, што, пак, толку 
Србија им легна на срце и таа им стана матрица 
за демократија - вели Петров - но, можно е да 
очекуваме дека ќе симулираат етнички тензии 
за да го одвлечат вниманието на јавноста, како 
што тоа го правеа и досега".

`
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гува од некоја фиктивна здру-
же на опозиција или коа лиција. 
На почетокот од акци јата тој 
упатил покана до сите пар ла-
мен тарни и вонпар ла ментар-
ни политички партии, здруже-
нија на граѓани и гра доначал-
ници за да се прик лучат во со-
би ра њето потписи. Голем дел 
од нив својата волја ја декла ри-
раа во т.н. Движење на отпорот 

времено, сите политички пар-
тии кои партиципираат во 
реализацијата на ре ферен-
думот ќе можат да делегираат 
по еден набљудувач за секое 
гласачко место. Очекуваме 
дека на секое избирачко 
место контролата ќе биде за-
јак ната со пет-шест набљу-
дувачи. Ние ќе го конт роли-
раме процесот на одржување 
на референдумот, иако се 
можни секакви сценарија и 
опструкции. Некои луѓе мо-
жат да се лажат одредено 
време, но сите не можат пос-
тојано да се лажат, бидејќи 
народот веќе виде сè. Зре-
лоста на нацијата се демонст-
рира со успешната граѓанска 
иницијатива. Тоа е доволна 
порака дека народот си ја 
зеде судбината за државата 
во свои раце", вели Петров.

Коментирајќи ги изјавите 
на одредени челници од 
СДСМ за референдумот, како 
етнички референдум или 
реприза на некакво си српско 
сценарио, Петров потенцира 
дека тие сами паднаа во 
својата контрадикција.

- "Референдумот го распи-
шува Собранието, за сите 
граѓани и на целата тери то-
рија на државата. Рефе ренду-
мот не се распишува само за 
припадниците на македон-
скиот народ или за припад-
ниците на една етничка заед-
ница. Затоа, изјавите на Буч-
ковски дека тие се против 
етнички референдум сами по 
себе се контрадикторни. Уште 
помалку, пак, станува збор за 
некакво српско сценарио. А, 
што, пак, толку Србија им 
легна на срце и таа им стана 
матрица за демократија - вели 
Петров - но, можно е да оче-
куваме дека ќе симулираат 
етнички тензии за да го одв-
лечат вниманието на јав носта, 
како што тоа го правеа и 
досега. Меѓутоа, не верувам 
дека ќе ги постигнат посаку-
ваните ефекти, бидејќи наро-
дот го совлада прагот на стра-
вот", истакнува Петров. 

против владината терито ри-
јална поделба на РМ. Затоа би-
ла добредојдена секоја помош 
за да се ани мираат граѓаните 
за успешно спроведување на 
ре ферен думот. Поучени од 
проб ле мите кои се појавија за 
време на парламентарните и 
локал ните избори, иниција то-
рот ќе побара присуство на 
меѓу народни набљудувачи.

- "Ние ќе побараме наб љу-
дувачи од ОБСЕ, се разбира 
ако прифатат да испратат. 
Според Законот, имаме право 
на членови во сите гласачки 
одбори, на сите 3.000 гласачки 
места. Имаме право на прет-
ставници и во општинските 
изборни комисии, како и во 
ДИК, задолжена за спроведу-
вање на референ думот. Исто-


