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Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СЕ НАБЛИЖУВА КРАЈОТ НА     

ФРУСТРАЦИИ И ПЛ    АНОВИ ЗА НОВИТЕ ФРУСТРАЦИИ И ПЛ  
ПАРЛАМЕНТАРНИ    ИЗБОРИПАРЛАМЕНТАРНИ    Подготовките за новиот 

изборен модел во 2006 
го дина продолжуваат 

да се крч каат во Министер-
ството за правда, каде што 
суверено владее и ги држи 
конците в раце Бучковиот 
естаблиш мент. Оттаму се 
очекува по сериозната вари-
јанта на пар ламентарниот 
изборен мо дел, но засега на 
оваа тема мудро се молчи, 
освен што одвреме-навреме 
ќе се пуш тат во оптек од ре-
дени вари јации на новото 
по литичко-музичко дело, кое 
сè повеќе ја притиска вла де-
јачката гар нитура. Таа е под 
присмотра на Брисел, чие 
"око соко ло во" е вперено во 
Кабинетот на премирот Буч-
ковски, а од него се очекува 
да даде зелен сигнал да поч-
не бор бата за освојување на 
пар ламентарните гласови. 
Спо ред моментното распо-
ложе ние на електоратот, ни-
кој не ужива доволна гаран-
ција де ка ќе има можност да 
се на сладува со власта. Кар-
тите приближно им се поде-
лени "пата-пата". Затоа и по-
зици јата и опозицијата се 
крс тат во сојузниците, кои 
како ни когаш досега ста ну-
ваат се риозни фактори за 
освоју вање на поголем број 
пра тенички места. Тоа го зна-
ат и малите, но и албанскиот 
фак тор, кој се определи за 
про порционален изборен 
мо  дел и Македонија да прет-
ставува една изборна еди-
ница. Тие сметаат дека ако се 
прифати нивниот модел, то-
гаш можат да "трлаат раце". 
Зошто? Се очекува голема ап-
стиненција на македонското 
население, која е предиз ви-

Според соодносот на силите во Собранието на 
РМ, позиција-опозиција, кој со мали помес-
тувања на теренот како таков функционира 
од 2002 година, може да се констатира дека 
владејачката групација ќе го дочека крајот 
на овој парламентарен мандат без некои по-
сериозни турбуленции, ако во меѓувреме 
може така да се препознае Титовото "НЕ" за 
СДСМ. 

кана од ло шите економски и 
општес твени услови на жи-
веење и чувството на голема 
разоча раност од СДСМ и од 
ВМРО-ДПМНЕ, да овозможи 
допол нителен простор за ос-
воју вање на уште неколку 
прате нички места. На тој 
начин албанските партии 
сигурно ќе го делат колачот 
од вл ас та, но истовремено 
ќе бидат и "кочничари" до-
колку не би дат прифатени 
нивните пред лози за директ-
но учество во владеењето на 

државата. Нив ќе им се при-
дружат и пр етставниците на 
Ромите, Тур ците или Србите, 
кои сега можат да се коцкаат, 
бидејќи нивна гаранција ќе  
биде правото за правична и 
со одветна застапеност на ет-
нич ките заедници во струк-
турите на власта.

беше целата џева, ука и 
"галама" дека изборниот мо-
дел не чини итн. Но, доколку 
се изнајдат сериозни пречки 
за фер и демократски про-
мени, тогаш најверојатно мо-
делот ќе биде сменет. Во врс-
ка со ова прашање извори 
блиски до врвот на ВМРО-

 
ПРОФЕСИОНА-

ЛИЗАЦИЈА

Стариот Закон за избор на 
пратеници од 2002 година 
сигурно ќе се менува, но 
дали обемот на промените 
ќе биде мал или драстичен, 
не се знае. Во овој момент сè 
зависи од фрустрациите и од 
плановите во врвот на ма-
кедонската политика. До кол-
ку промените се сведат на 
т.н. шминкања, тогаш џабе ни 

ДПМНЕ велат дека во овој 
момент за нив најдобар е 
мнозинскиот из борен модел, 
кој би се од ви вал во два кру-
га. Според нив, по укину ва-
њето на два члена од Законот 
од страна на Ус тавниот суд 
на РМ, пропор ционалниот 
мо дел ја изгубил смислата. 
Со двете одредби се даде 
мож ност пратениците за вре-
ме на мандатот да мо жат да 
преминуваат од едни во дру-
ги политички партии. 

"Сметаме дека во овој слу-
чај мнозинскиот модел е 
многу подобар, поради тоа 
што ќе им овозможи на гра-
ѓаните да знаат точно за која 
личност го даваат својот глас 
и кој ќе ги застапува нивните 
интереси во наредниот ман-
дат", истакнува Оливер Шам-
бевски од ВМРО-ДПМНЕ. 

Истиот извор наведува де-
ка во предложените измени 
на изборното законодавство 
има уште не колку спорни од-
редби.

"Предложивме членовите 
на ДИК да се избираат по пат 
на јавна ждрепка и тоа од 
редот на сите судии на Вр-
ховниот суд, а во однос на 
претседателот на ДИК пр ед-
лагаме тој да се избира на 
предлог на две партии од 
опозицијата, кои на послед-
ните парламентарни избори 
освоиле најмногу гласови. 
Но, за изборот да се добие и 
писмена согласност од две 
партии во власта, кои на по-
следните избори освоиле 

РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА, ПРАТЕНИЧКА ОД ЛПРИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА, ПРАТЕНИЧКА ОД ЛП
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       ОВОЈ СОБРАНИСКИ СОСТАВ

ФРУСТРАЦИИ И ПЛ    АНОВИ ЗА НОВИТЕ  АНОВИ ЗА НОВИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРНИ    ИЗБОРИ ИЗБОРИ    

нај многу гласови. Овој про-
цес би бил повторен и при 
изборот на заменик-прет се-
дател на ДИК, но во спро-
тивна насока, односно тој би 
бил избран на предлог на 
две партии од власта, а пис-
мена согласност би дале две-
те опозициони партии, кои 

та дека е потребна се ри озна 
јавна дебата за пред ло гот.

 

ПОЛЗА ЗА ИЗБОРИТЕ

"Ние сè уште велиме дека 
е потребна кодификација на 
изборното законодавство, 
професионализација на ДИК, 

Според неа, дел од за бе-
лешките кои се однесуваат 
на професионализацијата не-
како се вградени во пр ед-
логот, но зад тоа не стоела 
само Либерална партија, ту-
ку повеќе партии. Исто така, 
таа е за предлогот судиите 
кои треба да бидат членови 

не треба да биде во местото 
на живеење на членот. На 
пример, некој охриѓанец мо-
же да оди во Ресен итн.". 

Во однос на изборниот 
модел Либерална партија 
останува на ставот дека не е 
потребно сега да се менува 
изборниот модел, а ниту, пак, 
изборните единици.

"Ние сме имале и про пор-
ционален и мешовит и ком-
биниран модел, а некако ми 
се чини дека на секои пар-
ламентарни избори го мену-
ваме моделот. Тоа не е добро. 
Не можеме само со еден из-
борен циклус да процениме 
кои се 'фалинките', а кои се 
предностите. Значи, потреб-
ни се барем два до три из бор-
ни циклуси за да можеме со 
сигурност да потврдиме де-
ка ова е недостаток на мо де-
лот ".

"Како партија ние имаме 
став околу ова прашање, а ќе 
се залагаме за пропор цио-
налниот систем и Република 
Македонија да биде една из-
борна единица", смета ли де-
рот на новата албанска пар-
тија Нови демократски сили, 
Хисни Шаќири.

"Очекувам разговорите 
околу пакет законите за из-
борите или нивните измени, 
да не бидат фарса, туку треба 
да се во полза на почи ту ва-
њето на демократските про-
цеси. Ние треба да се зала-
гаме сите општински коми-
сии или комисиите на избор-
ните единици, како и чле но-
вите на изборните од бори да 
не бидат партиски војници. 
Треба да се најдат луѓе, кои 
прво ги заштитуваат општите 
интереси на граѓа ните, кои ја 
заштитуваат те жината на из-
борниот глас, а не интересите 
на партијата".

на претходните парламен тар -
ни избори освоиле нај многу 
гласови". 

Во врска со барањето на 
пар  тиите од етничките за ед-
ници за загарантирани пра   те-
нички места, оваа пар тија сме-

потоа имаме и некои други 
забелешки во однос на она 
што досега како предлог или 
варијанта го добивме од Ми-
нистерството за правда", ис-
такнува пратеничката Рис та-
на Лалчевска. 

во избирачките органи да се 
избираат преку ждрепка.

"Но, треба да постои и од-
редба која прво ќе го об вр-
зува судијата да ја прифати 
функцијата. Зошто? Затоа што 
ако постои можност да не 
прифати или да одбие, тогаш 
секогаш ќе постои можност 
за вршење притисок врз су-
дијата. Имено, за да не се вр-
ши притисок врз судиите, во 
правец предлогот да не е 
при фатлив за оваа или за он аа 
партија, треба да има од ред-
ба која ќе претставува за ш ти-
та на судскиот ин те гри тет".

За неа, најслаба точка во 
изборните процеси се изби-
рачките одбори. 

"Кај мене постои едно раз-
мислување за ротација на из-
бирачките одбори и доколку 
членовите би прифатиле да 
учествуваат во ИО, ден или 
два пред изборот треба да 
им се каже во кој избирачки 
одбор ќе учествуваат. Но, тоа 
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