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ИНФУЗИЈА ЗА  

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА     

Кабинетот на 
Хари Кос тов 
успеа да ја 

аморти зира своја-
та прва ин тер пе-
лација, користејќи 
ја ноншалантноста 
на ВМРО-На родна, 

која се истрча со бара њето и 
затоа беше нокаути рана од 
страна на владе јач ка та коа-
лиција, која всушност ја избра 
нивната тактика, пр ви се при-
јавија, а потоа сите збо руваа 
на долго и на ши ро ко.

На тој начин, Владата може 
мирно да спие во следните 
деведесет дена, иако имаше 
многу аргументи за нејзино 
па ѓање. Собраниската дебата 
покажа дека владејачката ко-
алиција ја искористи интер-
пелацијата на 24 опозици о не-
ри, претежно приврзаници на 
Георгиевски, за да си ја по-
врати загубената самодо вер-
ба по референдумските нас-
тани, а опозицијата и на таму е 
разединета, јалова и немоќна 
во нејзините ини цијативи. По-
крај ова, рас пра вата покажа 
дека Љубчо Геор гиевски ги 
жртвуваше своите 'пајташи', а 
тој наводно мирно го прифати 
дебаклот на опо зицијата. 

ВЛАДЕЈАЧКОТО МНОЗИНСТВО       

За време на собраниската расправа опозицијата влета во сопствената 
пајакова мрежа. Име но, пратениците немаа можност да дојдат до 
собраниската говорница, бидејќи нивните ко леги од владејачкото 
мнозинство ги пре тркаа во пријавувањето за збор.

"Интерпелацијата за Владата беше во лошо из бран тајминг, бидејќи врвен 
приоритет од на ционален, државен и граѓански интерес е ре-
ферендумот", изјави потпретседателката на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка 
Самоиловска - Цве танова.

 

ОБВИНУВАЊА

Собраниската арена не до-
несе ништо ново за парла-
ментарната демократија, туку 
покажа дека земјава уште 
повеќе навлегува во поли-
тичка криза. Дискусиите се 
одвиваа по стариот терк, опо-

зицијата со многубројни об-
винувања на сметка на Вла-
дата, која не ги исполни избор-
ните ветувања: за решавање 
на проблемите со неврабо-
теноста, со криминалот и со 
корупцијата. Пратениците, 
пак, од позицијата, во одбрана 
на премиерот Костов и не-
говите министри, ги деман-
тираа ваквите наводи, вра-

ќајќи ги ударите со споредби 
од времето на владеењето на 
ВМРО-ДПМНЕ. 

Пратени кот на ВМРО-
ДПМНЕ, Жарко Караџоски збо-
руваше од името на ини ци-
јаторите, велејќи дека пр вата 
причина за поднесување на 
барањето е тоа што тие сме-
таат дека безбедноста на гра-
ѓаните е целосно загро зе на. 

"Кредибилитетот на Влада-
та - истакна Караџоски - го 
сруши Законот за терито ри-
јалната организација, со на-
чинот на кој се донесе, се 
предложи и се изгласа". 
Тој додаде дека "180.000 пот-
писи на граѓаните во ини-
цијативата за референдум 
значат дека со Законот нешто 
не е в ред". Караџоски се ос-
врна и на импровизацијата во 
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  ХАРИ КОСТОВ
       ЈА ОДБРАНИ ВЛАДАТА

одбележувањето на "Илин-
ден" и на главните историски 
настани за македонскиот на-
род, потоа на хаосот во 
здравството, што резултира 
со недостатоци на лекови. 
Пратеникот ја посочи и рас-
правата меѓу премиерот и ми-
нистерот за економија во 
врска со "Макпетрол", лега ли-
зирањето на Тетовскиот уни-
верзитет, како удоволу ва ње 
"на една етничка заедни ца". 

"Македонија се наоѓа на 
последното место по стран-
ски инвестиции на Балканот", 
истакна Караџоски, посебно 
осврнувајќи се на падот на 
индустриското производство. 
Според него, премиерот и 
неговите министри пробле-
мот го бараат во Заводот за 
статистика, а покрај ова нај-
горливиот проблем во др-
жавава е бројот на невра бо-
тените. Тој истакна дека не 
треба да се прават споредби 
со минатото, туку дека гра ѓа-
ните сакаат да видат што ги 
очекува. 

Неговата сопартијка Ма-
рија Којзеклиска рече дека во 
Владата има комплетна кон-
фузија, а секој министер 
функционира сам за себе. 
"Министерот за економија 
Стевчо Јакимовски е во кон-
фликт со премиерот, а ми-
нистерот за транспорт и вр-
ски, Агрон Буџаку, сам кажа 
дека не одговара пред Костов, 
туку пред својот лидер Али 
Ахмети ", посочи Којзеклиска. 
Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Ѓорѓи Трендафилов, ја обвини 
Владата дека масовно вра-
ботувала припадници на ет-
ничките заедници, без кон-
курс и без соодветно обра-
зование. 

"Ако добиете понуда од 
НАСА и испратите тројца 
космонаути на обука, задол-
жително ќе најдете двајца 
припадници на некоја мал-
цинска заедница, независно 
дали тие се квалификувани", 
објасни Трендафилов.

Премиерот Хари Костов 
рече дека седницата е здо-

девна, непродуктивна, со па-
ушални, неаргументирани об-
винувања, и како иницијатива 
во која бадијала се потроше-
ни пари, зашто однапред се 
зна ело дека опозицијата нема 
шанси да стори нешто.

"На 15 септември 2002 го-
дина на Македонија не й  се 
случи 11 септември, туку гра-
ѓаните се ослободија од 
структура на луѓе која може-
ше да го осмисли, режира и 
да го спроведе сценариото 
'Раштански лозја'. Петнаесет-
ти септември беше катастро-
фален само за коалицијата 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, кога нив-
ното владеење се урна како 
кула од карти", се бра неше 
Костов. 

Спо ред премиерот, Влада-
та има слаба организација на 
министерствата при корис-
тењето на средствата.

"Ту ка опозицијата има пра-
во. Тоа е лошо планирање. 
Ако програмите добро се пла-
нираат, не може вина да се 
бара во Законот за јавните 
набавки", истакна Костов. 

БАДИЈАЛА

За време на собраниската 
расправа опозицијата влета 
во сопствената пајакова мре-
жа. Имено, пратениците кои 
бараа да се гласа за недо-
верба на Владата речиси и 
немаа можност да дојдат до 
собраниската говорница, би-
дејќи нивните колеги од вла-
дејачкото мнозинство ги 
претркаа во пријавувањето 
за збор. Од повеќето прија-
вени дискутираа само десе-
тина, а меѓу нив не беа ниту 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски, ниту ини ци-
јаторот за гласањето Љубчо 
Георгиевски, ниту, пак, прате-
ниците од ДПА. 

"Ова е смрт за демо кра ти ја-
та. Во договор меѓу Вла дата и 
парламентарното мно зин с-
тво играме квискотека, кој по-
брзо со прстот ќе сти сне на 
копчето. Немаме на мера да би  -
деме декор и затоа ја на пуш -
тивме седницата", ис такна ко-
ординаторот на пра тени ч ката 
група на ДПА, Замир Ди ка.

"КРЕДИБИЛИТЕТОТ НА ВЛАДАТА ГО СРУШИ ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИ ЈАЛ
НАТА ОРГАНИЗАЦИЈА", ИЗЈАВИ ЖАРКО КАРАЏОСКИ ОД ВМРОДПМНЕ



ПОЛИТИКА     
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Тој претходно побара да 
зборуваат само еден до 
двајца пратеници од една 
партија. Но, претседателот 
на Собранието, Љупчо Јор-
да новски, го одби неговиот 
предлог со образложение 
дека е спротивен на Де лов-
никот. 

Потпретседателот на ДПА, 
Мендух Тачи, најави дека ако 
власта и натаму им ги затвора 
устите во институциите, тие 
ќе најдат некои други места 
каде што ќе зборуваат. 

"Во Собранието имавме 
политичка и етничка мајо-
ризација. Ова води кон лошо. 
Не знам дали Албанците и 
натаму ќе треба вака мазо-
хистички да се борат за да 
учествуваат во системот на 
државата и за да се инте гри-
раат во институциите. Во 
спротивно, има многу начини 
опозицијата да го артикулира 
политичкото мислење", оцени 
Тачи. 

Во врска со редоследот на 
говорниците, пратениците од 
ВМРО-ДПМНЕ практично беа 
оневозможени да дискути-
раат, односно позицијата ги 
надмудри.

Прате никот Блаже Стоја-
новски се обиде да му овоз-
можи на Љубчо Георгиевски 
да зборува, но Јордановски 
образложи дека "за да се слу-

чи тоа, треба уште 30 пра те-
ници да се откажат од сво ите 
говори". 

Жар ко Караџоски од 
ВМРО-ДПМНЕ рече дека вак-
вата одлука е спротивна на 
Деловникот на Собранието. 
"Пратениците имаат право да 
се пријавуваат, одјавуваат и 
да го менуваат редоследот. Во 
Деловникот никаде не стои 
дека мора да се почитува не-
каква листа", истакна Ка ра-
џоски. 

Министерот за одбрана 
Владо Бучковски й  порача на 
опозицијата дека бадијала се 
буни, бидејќи тие цел ден го 
искористиле за дискусии.

"Со вашата тактика не им 
дозволивте на пратениците 

од ДПА да ги кажат забе-
лешките. Од власта зборуваа 
само двајца пратеници. Вие ги 
избркавте ДПА од седницата", 
изјави Бучковски.

"Можеби сме субјективни, 
но дискусијата која се водеше 
во Собранието не беше на 
штета на Владата. Опозици-
оните пратеници не понудија 
мегдан за сериозна дебата, а 
нивните напади адресирани 
до Владата беа неаргумен-
тирани и паушални. Единс-
твената вистинска критика, со 
соочување на аргументи и со 
понуда за поинаква визија во 
здравството од ВМРО-ДПМНЕ, 
беше дискусијата на Ѓорѓи 
Оровчанец", изјави потпрет-
седателот на СДСМ и минис-

НА РАСПРАВАТА, МИНИСТЕРОТ 
ЗА ЕКОНОМИЈА СТЕВЧО ЈАКИ
МОВСКИ МАВТАШЕ СО ДОКУМЕНТИ 
ЗА ОКТА И ГАСОВОДОТ, СО ШТО ГИ 
ОТФРЛАШЕ ОБВИНУВАЊАТА ЗА ПА
ДОТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗ
ВОДСТВО. ТОЈ ИСТОВРЕМЕНО И 
РЕПЛИЦИРАШЕ НА ОПОЗИЦИЈАТА, 
СО НЕКОНТРОЛИРАНО СМЕЕЊЕ.

"ПАДОТ НА ИНДУСТРИСКОТО 
ПРО ИЗВОДСТВО Е ПО ПАДОТ НА ВЛАДАТА НА ГЕОР ГИ
ЕВСКИ И ПРИЈАТЕЛИТЕ НА КАРАЏОСКИ. НИЕ НЕ ГИ БРКАМЕ 
СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ТОА ГО ПРАВЕВТЕ ВИЕ. НИЕ 
НЕМАМЕ НИТУ ЛАВОВИ, НИТУ ТИГРИ, НИТУ РОТВАЈЛЕРИ 
НА СИНЏИРИ", ИЗЈАВИ ЈАКИМОВСКИ.

тер за одбрана, Владо Буч-
ковски. 

Тој потенцира дека Владата 
и нејзините министри биле 
подготвени аргументирано 
да им реплицираат на пра-
тениците, доколку за тоа има-
ло потреба. 

"Со поднесувањето на 
интерпелацијата не изгуби 
Владата, туку најголемата опо-
зициона партија, која покажа 
дека во нејзините редови вла-
дее хаос", оцени Буч ков ски.

Пратениците кои му се ло-
јални на лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Груевски, беа 
резервирани околу интер-
пелацијата за доверба на Вла-
дата. Тие сметаат дека тај-
мингот бил погрешен и про-
машен, а поради тоа се изгу-
бени драгоцено време, вни-
мание и енергија кои требале 
да се пренасочат кон под-
готовките за претстојниот ре-
ферендум. 

"Стоиме на ставот дека 
интерпелацијата за Владата 
беше во лошо избран тајминг, 
бидејќи врвен приоритет од 
национален, државен и гра-
ѓански интерес е референ-
думот. Имајќи го предвид ло-
шиот Деловник за работа, те-
кот и исходот на седницата 
беше однапред предвидлив. 
Нашите ставови за Владата се 
познати, таа нема капацитет. 
Токму од овие причини не ја 
потпишавме интер пелаци ја-
та", изјави потпретседателка-
та на ВМРО-ДПМНЕ, Ганка Са-
мо иловска - Цветанова.

Според неа, по изгласу-
вањето на довербата, Владата 
ја зацврсти својата позиција, 
иако резултатите од нејзината 
работа директно ги чувству-
ваат граѓаните. 

Пратениците од ПДП оце-
нуваат дека опозицијата нас-
тапила неорганизирано и не-
подготвено, и затоа се очеку-
ваше дека Владата нема да 
падне.

"Владата помина многу 
лесно, иако јас лично и ПДП 
не сме задоволни од тоа што 
го прави. Сметаме дека носи-
телите на извршната власт сè 
уште се анемични и не можат 
да се носат со проблемите, 
особено во областа на безбед-
носта, економијата и социј-
алата", изјави пратеникот Ис-
мет Рамадани.

ВЛАДЕЈАЧКОТО МНОЗИНСТВО ЈА ОДБРАНИ ВЛАДАТА


