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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЗНАМЕТО ГИ "РАЗМР    

Расправата за Предлог-
законот за употреба на 
симболите на етнич ки-

те заедници сè повеќе се ин-
тензивира. Опозиционите пар  -
тии, преку амандмани, се оби-
дуваат да го спречат до не су-
вањето на овој Закон до дека, 
пак, владејачките пар тии са ка-
ат и него да го про тур каат 
како дел од Рам ковниот до-
говор. И додека пратениците 
се надмудру ваат, експертите 
предупре дуваат: "Знамето на 
Репуб лика Албанија не може 
во исто време да биде знаме 
на албанската заедница во 
Ма   кедонија. Според меѓуна-
род ните стандарди, дури и 
во земјите со федеративно 
уре дување знамињата на кан -
тоните се нивни автентични, 
различни од знамињата на 
матичната држава".

Во една прилика и Гордана 
Силјановска, универзитетски 
професор, изјави дека нема 
ништо против употребата на 
симболите со кои се изразува 
идентитетот на заедницата 
на локално ниво, но тие не 
можат да бидат идентични со 
државните симболи. 

"Неодамна Уставниот суд 
на Република Словенија до-
несе одлука дека знамето на 
Италија и знамето на Ун га-
рија не можат да се веат во 
Република Словенија, таму 
каде што се истакнуваат сим-
болите на овие заедници", 

изјави Силјановска и додаде: 
"Власта на мала врата сака да 
протурка решение кое по 
правна аналогија е спро тив-
но со одредбите на систем-
скиот закон за локална са-
моуправа". 

Рената Дескоска, универ-
зитетски професор, вели: 

"Се определува дека зна-
мето ќе го определи заед-
ницата, но кој од заедницата, 
на кој начин, мислам дека во 
таа насока треба да се интер-
венира, така што ќе се воведе 

експлицитна одредба дека 
зна          мето на заедницата ќе би-
де определено во Собра ние-
то на Република Маке донија, 
со почитување на тој прин-
цип на изјаснување на прате-
ниците од малцинските за ед-
ници, на предлог на са мата 
заедница".

И според Македонското хе-
ралдичко здружение, на цио -
налностите не смеат да ко-
ристат знаме на туѓи др жави.

РАСПРАВА

Најмногу негодувања пре-
дизвика изјавата на пра те-
никот, Борис Кондарко, спо-
ред кој и Американците го 
поставиле знамето на Ме-
сечината, па не го нарушиле 
суверенитетот. Тој ја обвини 
опозицијата дека подметнува 
игра на предавници и пат-
риоти. При тоа, истакна дека 

СПАСОТ Е ВО ОДЛУКАТА СПАСОТ Е ВО ОДЛУКАТА 
НА УСТАВНИОТ СУДНА УСТАВНИОТ СУД

Каква држава ќе биде Македонија кога во неа ќе 
се веат знамиња на туѓи држави. Дали таа 
воопшто ќе биде држава?

ВО ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ЌЕ СЕ КРОИ СУДБИНАТА НА ДРЖАВАТАВО ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ЌЕ СЕ КРОИ СУДБИНАТА НА ДРЖАВАТА

"Тоа може да значи дека 
или тој дел, тие општини се 
дел од екстериторијалниот 
момент или нешто друго, кое 
на сите ни е јасно", потенцира 
Јован Јоновски, претседател 
на ова Здружение.

Откако се осамостоивме 
албанското знаме предизви-
кува тензии и ги подгрева 
страстите. И денес, ситуаци-
јата ни се повторува, но недај 
Боже да ни се случи она што 
се случи во Гостивар во 1997 
година. 

ова е Закон за употреба на 
знамињата и дека етничките 
заедници сами треба да из-
берат кое знаме ќе го веат. 

Љупчо Мешков од опо зи-
цијата праша: 

"Зошто Амери канците ко-
га отишле таму не го ставиле, 
на пример, маке донското или 
руското, туку токму амери-
кан ското знаме". 

Пратеничката Марија Кој-
зеклиска им се обрати на ко-
легите Албанци дека е редно 
да почнат да ја сакаат и да ја 
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    ДА" ПРАТЕНИЦИТЕ

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  

почитуваат државата. "Ќе за-
вршам со Џими од Ни герија, 
кој порача дека тре ба да си ја 
сакаме Македонија оти дру   га 
Македонија нема ме. Џими дој-
ден од Нигерија разбрал, а 
некои граѓани не можат или 
не сакаат да го сфатат тоа. Ни-
каде во светот не сум видела 
некои толку да не си ја сакаат 
сопствената др жава", истакна 
Којзеклиска. 

 "Идните гене ра ции нема 
да ни простат за оваа грешка 
што овде сега ќе ја напра-
виме, и тоа свесно, стискајќи 
на копчето за една работа 
која на цел свет му е јасна - 
дека државно знаме во друга 
држава не може да се упо-
требува", рече Михајло Геор-
гиевски.

АПСУРД

Овој Закон предизвика ре-
акции и кај неколку пра те ни-
ци од владејачките пар тии.

Лилјана Поповска и Тито 
Петковски со заеднички аман-
дман ќе се борат во За конот 
да биде регулирано мес тото, 
големината и висо чината на 
поставувањето на државното 
знаме, во спро тивно нема да 
застанат зад Законот. 

Славица Станковска по-
тенцира дека Законот е ап-
сурден, бидејќи во реалноста 
тој нема да биде почитуван. 
Таа праша дали навистина 
онаму каде што живеат 20 от-
сто Албанци, нема да се упо-
требува албанското знаме. 

"Во одбраната на овој 
аман дман се јавив не заради 
тоа да покажам, на тоа всуш-
ност и немам право, дека сум 
наивен и не знам што значи 
политички договор, бидејќи 
Законот по дефиниција е по-
литички договор и дека мо-
жам многу тука нешто да из-
менам, но што би рекол на-
шиот народ, да ми олесни на 
душата и да ми е чиста со-

веста", вели Тито Петковски.
"Јас не сакам никаде да 

одам ако тој пат и цената за 
тој пат се условени со вна-
трешни граници, затоа што 
утре нема да имам со што да 
бидам дел од Европа", изјави 
Лилјана Поповска.

Албанските пратеници из-
легоа со свои аргументи зош-
то треба да се употребува ал-
банското знаме како знаме 
на оваа етничка заедница. 

Рафиз Алити праша: "Зош-
то знамето со орелот не ви 
пречеше Вам и на другите 
пред Вас, во текот на војните 
кои се одвиваа против Ото-
манската империја? Зошто не 
ви пречеше албанското зна-
ме во текот на Втората свет-
ска војна?

И додека трае ваквата рас-
права Љубчо Георгиевски 
предложи или Албанците со 
апликација да го издвојат 
етничкото знаме од држав-
ното на Албанија или да се 

постигне нов договор меѓу 
Македонците и Албанците, но 
овој пат за државното зна ме 
на Македонија. 

Сепак, експертите веќе на-
јавуваат дека овој Закон не-
ма да биде легален бидеј ќи 
Ус тавниот суд еднаш веќе по-
ништил сличен закон.

"Не можеме да изгубиме од 
предвид дека кога Ус тав ниот 
суд на РМ во 1998 го дина до-
несе одлука, во еден дел таа 
одлука е сè уште из вор на 
уставното право на РМ, би-
дејќи ние немаме Вр ховен 
суд на САД, па кога оценува 
уставност на закони еднаш да 
може да каже на еден начин а 
друг пат на друг начин", из ја-
ви Гордана Сил јановска.

Стручњаците предупре ду-
ваат и дека Законот е во су-
дир со Законот за употреба на 
грбот, знамето и химната, при 
што, велат тие, ако Ус тавниот 
суд одлучува тогаш треба да 
го поништи. 


