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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ЗНАМИЊА    

ДРЖАВА ВО ДР 
Општините Струга, Те-

тово, Гостивар, Дебар, 
Чаир, Сарај, Арачи но-

во, Брвеница, Врапчиште, Же-
лино, Зајас, Боговиње, Лип -
ково, Осломеј, Студеничани, 
Теарце, се населени со мно-
зинско албанско население. 
Тоа значи дека во овие сре-
дини, пред и во објектите на 
локалната власт, покрај ма-
кедонското знаме - сонцето, 
ќе се вее и албанскиот орел. 
Се разбира, доколку Пред-
лог-законот за употреба на 
знамињата добие зелено св-
етло од Законодавниот дом. 
Исто така, според овој Пр-
едлог, во Центар Жупа и Пла-
сница, општини во кои е до-
минантна турската заедница, 
ќе се вее турското знаме, а 
во Општина Шуто Оризари - 
ромското. Всушност, со За ко-
нот за симболите, на етнич-
ките заедници во државава 
им се овозможува да си из-
берат симбол кој го чув ству-

Етнички знамиња ќе се веат во 19 општини 
во Македонија. Во 16 единици на локал-
ната самоуправа, заедно со државното 
знаме ќе се истакнува и симболот на Ал-
банците, во две општини знамето на Тур-
ците, а во една знамето на Ромите.

За Лилјана Поповска, пратеник во Собра-
нието на РМ, во Предлог- законот за упо-
треба на знамињата на заедниците во 
РМ, спорни се три работи: употребата на 
знаме на друга држава, начинот на упо-
треба на знамињата на етничките заед-
ници и начинот на избор на знаме на ет-
ничката заедница.

"Тоа што албанското знаме ќе се вее во 16 
општини, каде Албанците се мнозинство, 
не значи екстериторијална загрозеност 
на РМ, бидејќи во Законот е регулирано 
покрај државното знаме на Република 
Македонија, да се вее и знаме на таа ет-
ничка припадност", вели Субхи Јакупи, 
за меник-министер за правда.

ваат како свој, без разлика 
дали станува збор за знаме 
на странска држава. За пот-
сетување, само пред некое 
време се тврдеше дека знаме 
на туѓа држава може да се 
истакне само на дипло мат-
ско-конзуларните прет став-
ништва и при официјални по-
сети на странски држав ници. 
Експертите комен ти раат де-
ка сè друго означува екс те-
риторијалност, а би деј ќи пок-
рај албанското ќе стои и зна-
мето на Македонија, тоа би 
значело земја во земја. Спо-
ред нив, ако станува зб ор за 
етничка група, таа тре ба да 
има симбол кој не е иден ти-
чен со симбол на др уга др-
жава. 

Претставниците на ДУИ 
успеаја да го истуркаат сво-
ето и велат дека знамето на 
Албанија е национално ал-
бан ско знаме, со кое се иден-
тификуваат сите Албанци. 
Всушност, државното и ет-

нич кото албанско знаме во 
општините со повеќе од пе-
десет отсто припадници на 
оваа заедница ќе бидат ис-
такнати и пред државните 
органи, јавните служби, пред 
правни лица основани од 
општините, на улиците, пло-
штадите. Законот прецизира 
дека такво нешто ќе се слу-
чува и во деновите на др жав-
ни и на општински празници, 
при пречек и испраќање на 
шефот на државата, преми-
ерот и на членовите на Вла-
дата, но и при официјално 
доаѓање на претседател или 
премиер на странска држава, 
на суверен или овластен 
прет  ставник на меѓународ-
ната заедница. Пред Собра-
нието, Владата и минис тер-
ствата ќе се истакнува само 
државното знаме. Опози ци-
оните партии на Албанците 
не се согласуваат со ваквото 
решение и бараат нивното 
знаме да се вее во општините 
во кои тие се застапени со 
најмалку 20 отсто. 

РЕАКЦИИ

Сè ова предизвика лавина 
реакции во јавноста, а ко мен-
тарите се движат во насока 
на тоа дека знамиња на туѓи 
држави означуваат терито-
ријални претензии. Прате-
ничката на ЛДП, Лилјана По-
повска, вели дека иако са-
миот Закон се однесува на 
употребата на симболите на 
етничките заедници, со кој 
тие треба да се иденти фи-
куваат, и е дел од Рамковниот 
договор, она што се пред ла-
га, односно употреба на др-
жавни знамиња како симбо-
ли на етничките заедници, е 
надвор од Законот. 

"За мене тоа е сосема не-
прифатливо, затоа што се 
знае што означува едно др-
жавно знаме - означува обе-
лежување, припадност на од-
редена територија. Која би 
била пораката ако се вее зна-
ме на друга држава на од ре-
дена територија - пораката 
би била сосема погрешна. 
Значи, тоа е нешто што е не-
прифатливо, а од друга ст ра-

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
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ЖАВА

на има и два други мо мента 
(вака како што пред лагаат ко-
алиционите парт нери), кои 
се неприфатливи, а се повр-
зани со употребата на зна ме-
то. Имено, проблем е и начи-
нот на истакнување знаме, 
затоа што се спомнува дека 
знамињата ќе се истак нуваат 
паралелно, државно знаме 
со знаме на етничка заед ни-
ца. Тоа е спротивно на Зако-
нот за знаме, грб, химна, од-
нос но спротивно со сим бо-
лите на Република Маке до-
нија, каде што точно се знае 
дека знамето на РМ се когаш 
се истакнува на рас тојание 
од 2 метра, повисоко и е по-
големо од било кое друго 
знаме. Се спомнува знаме на 
етничка заедница, а всуш-
ност според Законот за зна-
миња во Македонија и спо-
ред Законот за локална са-
моуправа се знае дека во 
една општина на јавни об-
јекти можат да се истакнуваат 
државното знаме и знамето 
на локалната самоуправа. 
Ова што сега се заговара ин-
директно кажува дека покрај 

ците на локалната самоуп-
рава. Тоа е предвидено и во 
законите. Таму каде што има 
мешан состав треба да биде 
применето Бадинтерово мно-
зинство, при што треба да се 
води сметка и за при ем чи-
воста кај малцинските заед-
ници, за македонските прет-
ставници. 

Претставниците на власта 
се обидуваат противниците 
на овој Предлог-закон да ги 
убедат во неговата корект-
ност преку примерот со Ро-
манија, каде што унгарското 
малцинство за свое обележје 
го имало знамето на Унга-
рија. Од друга страна, пак, се 
посочува дека овој пример 
треба да биде преседан, а не 
правило.... 

Лилјана Поповска пра шу-
ва зошто ние секогаш земаме 
еден пример во светот и тој 
пример го практикуваме. И 
според неа овој пример е 
преседан кој во одредени 
околности од одредени при-
чини бил прифатен. 

"Меѓутоа - додава таа - ако 
цел свет тоа не го применува, 

значи веројатно тоа не е 
нешто што е применливо и 
прифатливо".

Владата верува дека овој 
Закон нема да "падне" на Ус-
тавен суд, како што тоа се 
случи во 1997 година. Пре-
миерот тврди дека реше ни-
ето кое го понудиле не значи 
никакво нарушување на те-
ри торијалниот интегритет и 
дека се регулира употребата 
на етничките симболи на за-
едницата, а не на државата.

"Ако Уставниот суд работи 
според Законот, а јас верувам 
дека така ќе постапува, тогаш 
овој Закон секако дека ќе 
падне на Уставен суд. Ова 
уште еднаш покажува дека 
луѓето од Владата доаѓаат во 
одредени ситуации, примери 
на нови рамковни договори. 
Практично, Владата не знам 
по кој пат донесува предлози 
кои излегуваат далеку од 
Рамковниот договор и секој 
ваков предлог, закон, значи 
нова рамка, нов мини рам ко-
вен договор, кој нема врска 
со основниот", истакнува По-
повска.

БАРАЊА

Една од главните забе-
лешки на опозиционерите е 
и дека знамињата на етнич-
ките заедници во Македонија 
треба да се разликуваат од 
знамето кое го имаат во сво-
ите матични држави. Пос то-
јат најави дека владејачката 
ДУИ ќе бара да се сменат 
знамето, грбот и химната за-
што смета дека Албанците не 
можат да се идентификуваат 
со овие државни симболи, со 
коментар дека тоа се сим бо-
ли на друга држава и на дру-
го време.

"Сите ние - додава По пов-
ска - како политичари треба 
да бидеме сериозни и одго-
ворни пред своите изјави. 
Верувам дека ДУИ ќе си ги 
испочитува својата изјава и 
својот став, кои ги даде кога 
влегувавме во коалицијата 
"За Македонија заедно". То-
гаш услов за владината коа-
лиција беше потпишување 
официјален став, изјава, со 
која тие ги прифаќаат сите 
државни симболи. Тие из ја ви-
ја дека РМ ја прифаќаат како 
своја држава и тоа беше ус-
лов за да можеме да сора-
ботуваме и јас верувам дека 
колегите ќе го испочитуваат 
тој став и дека сè ова ќе ос-
тане на ниво на шпе ку ла-
ции".

Нејзин став во однос на 
барањето на ВМРО-ДПМНЕ, 
според кое Парламентот на 
Албанија треба да донесе од-
лука со која ќе забрани др-
жавното знаме да се ко ристи 
како малцинско, општинско 
или на било кој друг начин 
надвор од границите на зем-
јата, бидејќи на тој начин 
Албанија ќе докаже дека не-
ма територијални претензии 
кон соседите, е дека прате-
ниците во РМ треба да се за-
нимаваат со нашите закони.

Коментарите се однесу ва-
ат и на тоа дека со овој Пред-
лог-закон има кршење на од-
редбите на Рамковниот до-
говор, според кој знами њата 
на малцинствата треба да се 
користат за локални цели, а 
не да се истакнуваат на јар-
болите на државните инсти-
туции.

"Апсолутно - вели Попов-

овие две би имало и некакви 
дополнителни знамиња на 
етничките заедници. Тогаш 
на што ќе личат тие наши оп-
штини, на згради на ООН? Ги 
доведуваме работите до ап-
сурд", вели Поповска.

Според неа, етничките за-
едници националниот иден-
титет треба да го изразуваат 
преку знамињата на локал-
ните самоуправи, кои ќе се 
избираат таму каде што тие 
живеат. Тоа значи дека во тоа 
знаме на таа општина тие ќе 
го вградат и својот идентитет, 
на некој начин ќе изразат 
дел од својот бит. Но, во тој 
случај јасно е дека тоа ниту 
може да биде знаме на туѓа 
држава ниту, пак, може од-
напред да биде договорено 
едно знаме кое ќе се вее низ 
цела Македонија каде што 
припаѓа некоја заедница, за-
тоа што одлуките на ло кал-
ната самоуправа треба да се 
носат во советите на едини-

ПРЕДЛОГ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОН ЗА УПОТРЕБА НА 
ЗНАМИЊАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО 
ПРЕДЛОГ- ЗАКОН
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ска - децентрализацијата ја 
има таа функција, да ово-
зможи локални проблеми да 
се решаваат на локално ниво 
и граѓаните да имаат мож-
ност што поблиску на по нис-
ко, непосредно ниво да од-
лучуваат за работите кои се 
од нивен интерес во местото 
на нивното живеење. Целото 
ова политизирање околу ло-
калните прашања, сметам де-
ка е штетно и непотребно. 
Ние навистина имаме многу 
работи кои треба да ги ре-
шаваме, а секоја локална са-
моуправа најпрво треба да 
си ги исчисти дворовите, око-
лината, да обезбеди подобри 
услови за живеење, за учење 
на децата, здравствени ус-
луги, социјална заштита. Тоа 
се многу сериозни и важни 
работи од кои зависи ква-
литетот на живеење. Крајно 
време е да се насочиме кон 
животни прашања и про бле-
ми и да не се злоупотребува 
народот за политички цели 
на одредени политички ели-
ти од било која заедница. 

И покрај тоа што во Пред-
лог-законот се предвидени 
казни за оние кои нема да ги 
почитуваат одредбите од За-
конот, постои стравување де-
ка сè тоа ќе биде зло упо тре-
бено, односно нема да се ис-
такнува македонското знаме.

Поповска потенцира дека 
оваа материја толку многу се 
искомплицира, се прави не-
јасна, од едноставна се пра-
ви матна, така што човек мо-
же сешто да очекува. 

"Негативно ќе се изјаснам 
за овој Предлог- закон, и до-
полнително, доколку се из-
гласа, ќе бидам иницијатор 
за покренување постапка пр-
ед Уставен суд", заклучува По-
повска. 

ТОЛЕРАНЦИЈА

Со цел да бидеме што по-
објективни, нашиот недел-
ник за овој Предлог-закон по-
бара коментар и од заменик-
министерот за правда Субхи 
Јакупи.

Тој вели дека за овој Пр-
едлог-закон треба да се најде 
политички консензус. Спо-
ред него, тоа што албанското 
знаме ќе се вее во 16 оп-
штини, каде што Албанците 

се мнозинство, не значи ек-
стериторијална загрозеност 
на РМ, бидејќи во Законот е 
регулирано покрај држав-
ното знаме на Република Ма-
кедонија, да се вее и знаме 
на мнозинската етничка при-
падност. Исто така, во две 
општини ќе се вее турското 
знаме, а во една ромското.

 "Знамето на Албанците 
кои живеат овде - коментира 
Јакупи - е национално знаме 
на Албанија. Значи, тоа е и 
државно и национално зна-
ме, нема разлика во тоа".

На прашањето дали кога 
ќе се организираат спортски 
натпревари меѓу две албан-
ски екипи ќе се вее само ал-
банско, а не и македонско 
знаме, Јакупи објаснува дека 
треба да видиме како се ор-
ганизирани тие натпревари, 

никаква загриженост, зошто 
нема да има никаква злоупо-
треба на државата. Треба да 
сфатиме дека со тоа што ќе 
се вее албанското знаме не 
правиме никаква поделба. 
Мораме како мултиетничка 
држава да мислиме и да би-
деме потолерантни, да гле-
даме и на економскиот ас-
пект. Сега како мултиетничка 
држава имаме многу добра 
шанса и можеме да бидеме 
понапред од другите држави 
во регионот. И не само како 
заменик - министер за прав-
да, но и како граѓанин сме-
там дека работите одат во 
нагорна линија. Доаѓам од 
мешана средина со разни ен-
титети, од Гостивар, таму поч-
наа повеќе да се дружат Ма-
кедонците и Албанците. Гле-
дам многу Македонци сакаат 

дата ќе остане доследна на 
предложеното, односно ал-
банското знаме да се упо тре-
бува само во оние средини 
каде што Албанците се по-
веќе од 50 отсто, а не и како 
што бараат ПДП и ДПА и во 
оние со повеќе од 20 отсто, 
Јакупи вели:

 "Јас сум заменик-мини-
стер за правда, а во Собрание 
сум претставник на Владата. 
Во процедурите во Собра-
нието постои комисија, па 
има редовна собраниска сед-
ница на која ќе се дискутира 
за Предлог-законот. Мислам 
дека пратениците ги знаат 
своите права, дека можат да 
поднесуваат амандмани. Ме-
ѓутоа, ние како претставници 
на Владата опстојуваме на 
ставот на Предлог-законот 
така како што е поднесен. 
Сме там дека овој Закон про-
излегува од Рамковниот до-
говор, од уставните аман-
дмани, со поткрепа на нив-
ните акти и мислам дека 
треба да мислиме добро и за 
натаму. Меѓутоа, не само јас 
како Албанец да добијам, 
тре ба да гледаме да бидат 
задоволни и оние кои живеат 
во таа средина. Мислам дека 
ова е многу значаен Закон, а 
по Законот за употреба на 
симболите доаѓа Законот за 
јазиците. Треба да делуваме 
конструктивно, да мислиме 
за државата", коментира Ја-
купи. 

Тој не верува во шпеку-
лациите дека ДУИ ќе бара 
промена на грбот, знамето, 
химната, бидејќи наводно не 
се препознавале во тие сим-
боли.

"Не верувам во такво неш-
то и не е момент ние да ус-
ловуваме. Ова е договор, тоа 
што постои од тој Рамковен 
договор. Ние како коалиција 
треба да работиме да ги до-
несеме законите кои останаа 
и мислам дека во шпеку ла-
циите нема никаква реал-
ност. Ние не сме ортаци, ние 
се договараме.  Многумина не 
сакаат да бидат конструк тив-
ни, делуваат деструк тив но, за 
да можат да добијат поени, 
за тоа треба добро да раз-
мислиме и да го изгра диме 
она што нам како Ре публика 
Македонија ни тре ба", вели 
Јакупи.

односно дали се органи зи-
рани од општините или при-
ватно, дали станува збор за 
правно лице. На пример, ако 
станува збор за "Шкендија", на 
стадионите покрај држав но-
то треба да се вее и зна мето 
на етничката заедница која е 
мнозинство во таа средина. 

"Во Предлог-законот е пр-
едвидено во приватниот жи-
вот, на свадбите, при кул тур-
ните и спортските манифе-
стации, да се употребува са-
мо знамето на етничката за-
едница. Ние како носители 
на Законот мислиме дека на 
овој начин нема потреба од 

да го научат и албанскиот ја-
зик, а и ние како ентитети 
сакаме подобро да го со вла-
даме македонскиот јазик. Ве-
ќе не постојат некои бари-
ери. Затоа треба да бидеме 
потолерантни. Овој предлог 
го поздравија ЕУ и Стејт де-
партментот и, ако размис ли-
ме, можеме само да добиеме 
како мултиетничка држава и 
да им бидеме пример и на 
многу други држави кои има-
ле некои конфликти, а сега 
по стои друг дух, толеранција, 
и одиме напред", вели Ја-
купи.

На прашањето дали Вла-

СУБХИ ЈАКУПИ


