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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Д И К  П О В Т О Р Н О  И З В И Р А  П О Д  П А Р Т И С К А  " К А Р П А "

ВМРО-ДПМ  
ИГРАТА НА   

Конечно може да се одр-
жат парла ментарните 
избори, Државната из-

борна комисија е во полн 
сос тав - сите играчи се пар-
тиски кадри, освен претсе да-
телот Јован Јосифовски, кој е 
близок до ВМРО-ДПМНЕ. 

Со тоа се затвора уште ед-
на страница од "Досието 
2002/2006 година", кое по 
многу нешта нè потсетува на 
претходните посни и тур бу-
лентни лета и зими. Деценија 
ипол играме пинг-понг со де-
мократијата, која постојано 
се враќа на изворот од про-
блемот.

Ако се земат предвид сите 
парламентарни, локални или 
претседателски избори, то-
гаш може да се донесе со-
одветен заклучок дека всуш-
ност никогаш не сме имале 
независна ДИК, туку Државна 
партиска комисија.

Според бројот на гласо ви-
те, и оваа Комисија е општо-
прифатлива, бидејќи ќе ја за-
врши својата мисија, но што 
потоа... Дилемата ќе биде уш-
те поголема, затоа што пра-

До вчера двата политички субјекта "очи си 
вадеа" за тоа кој е за професионализација на 
членовите на ДИК, а кој е за политичко на бљу-
дување на работата на Комисијата. На крај сè 
се сведе на едно, како почнаа разговорите, та-
ка и завршија. Имено, оној кој најмногу се 
залагаше за професионалци во ДИК, а тоа е 
позицијата, й ја украде идејата на опозицијата 
додека, пак, ВМРО-ДПМНЕ ја прифати су гес-
тијата на СДСМ. Така двете страни се по зи цио-
нираа пред почнувањето на изборните про-
цеси.

Најпаметни излегоа тие од ДПА, кои навреме 
ја осуетија играта и го сменија својот член во 
ДИК. Наместо Саити, сега таму е Ибиши. Пот-
претседателот на ДПА, Мендух Тачи, објасни 
дека ваквиот чекор го прават по сугестија на 
меѓународните пријатели за изборите да не-
маат ниту една црна дамка.

шањето за професионали за-
цијата на ДИК нема да биде 
затворено, туку закатанчено 
во сферата на политичките 
случувања. До тогаш "јанѕа" 
нема да нè јаде, туку ќе се ис-
пилат нови пиленца, кои ќе 
прават "ршум" пред, за вре-
ме на изборите и потоа. Так-
ва е нашата социјална и по-
литичка дијагноза.  

  
ЗОШТО СЕ 

"КУКУМЈАВЧЕШЕ"?

Составот на Државната из-
борна комисија беше изгла-
сан од СДСМ, ДУИ и од ЛДП, 
но за да не бидат покуси пра-
тениците од опозицијата, 
ВМРО- ДПМНЕ, ВМРО-НП и 
ЛП го поддржаа предлогот, 
кренаа два прста, односно 

остри и трагикомични. За вре-
ме на еднодневната расправа 
сите се исплашија од образло-
же нието да не дојде до про-
лон гирање на изборите. За-
тоа се "пишманеа" од изго-
вореното и монолитно ја по-
тврдија ма кедонската кауза. 
Инаку, во текот на расправата 
ВМРО-ДПМНЕ поднесе че ти-
ри аманд мани, кои не по-
минаа кај мнозинството. Пред-
ло зи те за нови членови на 
ДИК не добија "амин". Со тоа 
уште ед наш се покажа спре-
гата на релација ВМРО-На-
родна и вла дејачката гар ни-
тура, која постојано ја ури-
ваше кон цепцијата на најго-
лемата опо зициона партија. 
Пред ло жените имиња од 
страна на собраниската Ко-
мисија за пра шања на избо-
рите поми наа, иако обидот 
за трезвено расудување се 
темелеше на докажувањето 
дека канди датите не го ис-
полнуваат за конскиот услов 
за нечле ну вање во партиски 
тела и ор гани или, пак, не-
маат закон ски услов за ми ни-
мум осум годишно работно 
ис куство во политичкиот или 

лег наа на брашното иако до 
последен момент "кукумјав-
чеа" за стариот проблем - 
про фесионализација или 
пар  тиски џокери во телото 
на ДИК. 

Само народните избра ни-
ци на ДПА ја спасија честа и 
не учествуваа во "мангуп лу-
кот" во гласањето, бидејќи 
свое то "ЗА" го кажаа на поче-
токот од расправата, го жрт-
вуваа Џемаили Саити за да 
доведат нов човек, кој на бр-
зо ќе ги покаже забите и ќе 
ги трасира партиските инте-

реси, кои се кријат во не го-
вото именување за член на 
Комисијата.

Според тоа, и овците се на 
број, а и волкот остана сит, 
иако забелешките на ВМРО- 
ДПМНЕ и на ВМРО-НП беа 



7  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 618 / 5.5.2006

НЕ СЕ "НАМЕСТИ" НА 
СДСМ   

во из бор ниот систем во Ма-
ке до ни ја итн.

НА НОЖ ГИ ДОЧЕКАА

Државната изборна ко ми-
сија е составена од прет се-
дателот Јован Јосифовски, 
советник во Собранието на 
Македонија, а за пот прет се-
дател е избран Субхи Јакупи, 
кој во моментов се разделува 
од функцијата заменик-ми-
нистер за правда.

За членови на ДИК се из-
брани Александар Нова ко ски, 
ексгенерален секретар на 
Собранието; Тања Алтан џие-
ва, ексзаменик-министерка за 
локална самоуправа; Сне-
жана Калеска, адвокат од 
Скопје; правникот Иљаш Иби-

вови ги бранеа со образло-
жението дека биле партиски 
избор, кој не ги исполнувал 
ниту основните услови од 
конкурсот.

"Цело време се води не-
која дефокусација од глав ни-
от проблем. Нека се повлечат 
овие амандмани, не ни е по-
требен циркус и да преми не-
ме на одлуката, да ја гласаме, 
да се изјасниме за неа така 
како што е предложено", ко-
ментираше членот на ВМРО-
НП, Жарко Караџоски.

Најпаменти излегоа оние 
од ДПА, кои навреме ја осу-
ети ја играта и си го сменија 
својот член во ДИК. Наместо 
Саити сега таму е Ибиши. Пот-
претседателот на ДПА, Мен-
дух Тачи, објасни дека вак ви-

ДПМНЕ, затоа што таа нема 
свој член во ДИК. Меѓу шесте 
члена нема ниту еден сери-
озен непартиски профе сио-
налец - сите се партиски лу-
ѓе. Четворица се од власта, а 
двајца се од опозицијата. 

На списокот се: пора неш-
ната заменик-министерка за 
локална самоуправа, Тања 
Ал танџиева; поранешниот 
генерален секретар на Со-
бра нието, Александар Нова-
коски од СДСМ; Снежана Ка-
леска од ЛДП; Иљаш Ибиши, 
правник кој во последен мо-
мент влета како предлог на 
ДПА; Александар Даштевски 
од ВМРО-НП; и поранешниот 
заменик-министер за правда, 
Субхи Јакупи од ДУИ.

Во целиот случај Комиси-

"ВМРО-ДПМНЕ прва поч-
на да го партизира ДИК, со 
инсистирањето да го пред-
ложат претседателот на Ко-
мисијата. ВМРО-ДПМНЕ има-
ше толку многу противења 
државните службеници да 
бидат тие што ќе ги водат из-
борите", изјави Љупчо Бал-
ков ски од ВМРО-НП.

Додека партиските прет-
ставници се караа, се над муд-
руваа кој има повеќе пар-
тиски членови во ДИК, пр ви-
от човек на ДИК, Јован Јоси-
фовски, пред да биде избран 
изјави: "Ќе се справам со нив-
ната партиска припадност". 

"Ќе барам од членовите 
на ДИК исклучително да ра-
ботат и да се однесуваат ка-
ко членови на ДИК, кои ги 

ши е новото лице кое ДПА го 
уфрли во барабанот и на-
место Џемаили Саити се от-
вора простор за мане ври ра-
ње; друштво ќе им прави и 
правникот од Куманово, Алек -
сандар Даштевски.

Со ова завршија момен-
тните надмудрувања на ре-
лација СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ. 
До вчера двата политички 
субјекта "очи си вадеа" кој е 
за професионализација на 
членовите на ДИК, а кој е за 
политичко набљудување на 
работата на Комисијата. На 
крај сè се сведе на едно, како 
почнаа разговорите, така и 
завршија. Имено, оној кој нај-
многу се залагаше за про фе-
сионалци во ДИК, а тоа е по-
зицијата й ја украде идејата 
на опозицијата додека, пак, 
ВМРО-ДПМНЕ ја прифати су-
гестијата на СДСМ. Така, две-
те страни се позиционираа 
пред почнувањето на избор-
ните процеси. Но, на ваквиот 
исход му претходеа жестоки 
полемики. Некои сметаа де-
ка треба да се сменат по ло-
вина од членовите на ДИК, 
до дека другите своите ста-

от чекор го прават по сугес-
тија на меѓународните при-
јатели за изборите да немаат 
ниту една црна дамка.

"Би сакал да апелирам и 
до другите политички пар-
тии, ако имаат истакнати чле-
нови на органи на партијата 
или на функции во држав ни-
те институции, да ги повле-
чат, тоа би било добро", из ја-
ви потпретседателот на ДПА, 
Тачи.

Според тоа, Државната из-
борна комисија ги пополни 
своите редови. Меѓутоа, на 
тој трнов пат извиси ВМРО-

јата за избори и именувања 
ја намести ВМРО-ДПМНЕ. 

"Дали оваа Комисија има 
друго помошно тело и да го 
видиме кое е тоа што го на-
правило овој избор на 5 чле-
на од 37 кандидати. Ние вооп-
што не сме ниту консул ти ра-
ни, ниту прашани", изјави 
Или ја Китановски, член на 
ВМРО-ДПМНЕ. 

"Од самиот почеток до-
бивме готов список и веднаш 
сомневања", оцени Љупчо 
Мешков од ЛП.

Тоа на нож го дочекаа 
ВМРО-НП и власта.

избрало Собранието на РМ, а 
партиските бои и определби 
да ги остават за по работното 
време", истакна Јосифовски.

За време на предиграта 
ДПА се предомисли, таа не 
се противеше на тоа што за-
меник-претседател на ДИК е 
висок функционер на ДУИ. 

"Јас лично му изразив под-
дршка на премиерот за ова 
име, само во насока за да до-
кажеме дека во моментов 
ние не сме заинтересирани 
да ги дестабилизираме рабо-
тите и да се ценкаме како на 
пазар", изјави Мендух Тачи.

 



8  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 618 / 5.5.2006

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Претседателот на ДИК, Јован Јосифовски, е роден 1948 
го дина во Тетово. По професија е правник, а студирал на 
Прав ниот факултет во Скопје. Зад себе има 30-годишно ра-
ботно искуство и тоа: 8 години во Републичкиот секре таријат 
за законодавство и организација, како советник за вршење 
на работите кои се однесуваат за следење и проучување на 
прав ниот систем, следење на состојбите и појавите во об-
ласта на организацијата и методот на работа на правата и 
прописите на органите на управата. Во 1983 година началник 
на Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај, каде 
работел на нормативната дејност од надлежност на Град 
Скоп је; во 1985 година работел како советник во Законо дав-
но-правната комисија на Собранието на РМ; во 1990 година 
советник во Собранието на РМ, а ги вршел и работите и за-
дачите на советник во Законодавно-правната комисија на 
Собранието; во 1992 година секретар на Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на РМ; во 1997 година само-
стоен советник во Секторот за работни тела на Службата на 
Собранието на РМ; во мај 1999 година Собранието на РМ го 
именувало на функцијата заменик на секретар на Собранието 
на РМ, која ја вршел до 4 декември 2002 година; од 2003 го-
дина се здобил со статус државен службеник и бил рас по-
реден на работно место - советник на Комисијата за поли-
тички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на 
РМ. Работно искуство во Државната изборна комисија: во 
2002 година е определен за лице кое ќе им дава логистичка 
поддршка на Регионалните изборни комисии; учесник во 
повеќе из борни циклуси во помошното работно тело на ДИК 
при спро ведувањето на парламентарните, претседателските 
и локал ните избори; соработка со IFES – Меѓународна фон-

дација за изборни системи за парламентарни претседателски 
и локал ни избори.

Потпретседателот на ДИК, Субхи Јакупи, е роден во 1966 
година во Гостивар. По професија е правник, а Правен фа-
култет завршил во Приштина во 1992 година. Во периодот 
1997/1998 година добил Сертификат за завршен курс за јав-
на администрација за менаџмент на локална јавна власт - 
организиран од Здружение на општините во Холандија. Во 
2002 година го положил правосудниот испит во Скопје. Во 
2004 година завршил курс за Висока административна обука 
(BAO), организиран од Агенцијата за државни службеници со 
помош на француската Амбасада. Во моментов е на пос туни-
верзитетски студии во Приштина, насока управно право, а 
работи на магистерска тема "Улога и функција на управната 
инспекција во РМ". Во 1994 година е општински инструктор 
за Пописи на насе лението, организирано од Заводот за ста-
тистика на РМ. Во 1996 година член на Општинската изборна 
комисија за Оп штина Маврови Анови (локални избори). Во 
1998 година член на Општинската изборна комисија, за Из-
борна единица број 17, Гостивар (парламентарни избори). 
Во периодот 1998 -2001 година претседател на Бордот на 
директори на про ек тот, кој го финансирала британската 
Влада "Know how found", Агенција за поддршка на мали и 
средни претпријатија "ЕСА" Гостивар. Во 2002 година член на 
Општинска пописна коми сија на Гостивар - организирано од 
Заводот за ста тис тика на РМ. Во 2004 година тренер за 
предметите "Јавен ме наџмент" и "Европска унија" со ЦМПС-
ПАЦЕ програма (курс за јавна ад министрација за 610 идни 
државни службеници од ет нички групи кои не се мнозинство 
во РМ, финансирано од Ев ропската агенција за рекон струк-
ција и развој). Ис то ријат на вработувања: 2 години при прав-
нички стаж на адво катура; 7 години раководител на уп рав-
ниот и админи стра тивен ор ган во Општина Гостивар; од 
14.11.2003 година до 24.12.2005 година директор на Управ-
ната инспекција Скопје, орган во состав на Министерството 
за правда; од 24.12.2004 година заменик-министер за правда.

Членот на ДИК, Александар Даштевски, е роден во 1962 
година во Белград. Правниот факултет во Скопје го завршил 
во 1988 година, а правосуден испит положил во 1992 година. 
Професионално искуство: во периодот 1989/1998 година е 
адвокат со своја канцеларија, член на Адвокатската комора 
на РМ; од 11.12.1998 година до 2.3.1999 година е советник во 
Владата на РМ; од 2.3.1999 година до 16.2.2000 година со вет-
ник во Царинската управа на РМ; од 16.2.2000 година до 
8.9.2003 година помошник директор на Царинската управа 
на РМ, задолжен за координирање со Одделението за меѓу-
народна соработка на Царинската управа, соработка со 
НАТО итн.; од 16.3.2004 година генерален извршен директор 
на А.Д. "Трготекстил малопродажба" - Скопје. Поседува Серти-
фикат од школо за француски јазик во Париз "Aliance Fran-
cois" (1989 година, шест месеци); Сертификат од школо по 
англиски јазик "St.Dail's school of English" во Лондон (но ем-
ври-декември 2002 година); едукација во Единбург-Шкотска 
за проучување на правниот систем на Шкотска во 1997 го-
дина итн.

СУБХИ ЈАКУПИ, ДО ВЧЕРА ЗАМЕНИК-МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА, 
А СЕГА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДИК
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Членот на ДИК, Александар Новакоски, довчерашен гене-
рален секретар на Собранието на РМ, е роден во 1965 година 
во Охрид. Во 1991 година дипломирал на Правниот факултет 
во Скопје. Во 1993 година положил правосуден испит. Про-
фесионално искуство: во периодот 1991/1993 адвокатски 
при правник во Адвокатската комора на РМ; во 1993/2002 го-
дина адвокат во Скопје. Во периодот 1997/2001 година член 
на Комисијата за надворешна соработка при Адвокатската 
комора на РМ. Во периодот 2001/2002 (до изборот за ге не-
рален секретар на Собранието на РМ) член на Управниот од-
бор на Адвокатската комора на РМ и претседател на Коми си-
јата за односи со судските и за правосудните органи. Во 
2002-2004 година заменик-член на Државната изборна коми-
сија. Од 12 ноевмри 2002 година именуван за генерален 
секретар на Собранието на РМ. Од 2005 година член на ДИК, 
а како нејзин член учествувал во подготовките на но виот Из-
борен законик. Професионален развој: Сертификат за за вр-
шена обука "Прописи од областа на ЕУ" во Центарот за ев-
ропско право во Солун, Република Грција; Сертификат од 
Boston University School of Law за завршена обука "По доб-
рување на вештините за пишување на закони"; Серти фи кат 
од УСАИД за "Ефективна законодавна работа".

Членот на ДИК, Тања Алтанџиева, е родена 1964 година. 
Во 1989 година завршила Правен факултет во Скопје. Во 1993 
година го положила правосудниот испит, а нотарскиот во 
1998 година. Во периодот 1990/1993 година адвокатски при-
правник. Од 1994 до 2002 година адвокат со своја кан це-
ларија и при тоа претседател на Основната адвокатска заед-
ница во Струмица. Во периодот 2002-2004 година заменик-
министер за локална самоуправа, а во перидот јуни-декем-
ври 2004 година заменик-министерка за правда. Поседува 
Сер тификат за практична примена на Европската конвенција 
за човекови права (информативен центар за граѓанско оп ш-
тество); Сертификат од Националното биро за вработување и 
програма за итен одговор, финансирано од УСАИД. Потоа 
обука за обучувачи, како и за подобрување на економската 
ефикасност на јавните локални услуги. Задолжена за спро-
ведување на изборните активности преку ангажман во из-
бирачките одбори и во Општинската изборна комисија. До 
изборот за член на ДИК заменик-министерка за локална са-
моуправа.

Членот на ДИК, Снежана Калеска, е родена во 1961 година. 
Во 1985 година дипломирала на Правниот факултет во Скоп-
је, правосудна насока. По дипломирањето работела како 
при правник волонтер во Општинскиот суд Скопје 1 Скопје. 
Во 1987 година го положила правосудниот испит, а во пери-
одот 1987/1992 година работела во тогашното претпријатие 
"ФАКОМ". Во април 1992 година се запишала во именикот на 
адвокати на РМ, а од 2001 година има партнерска адвокатска 
канцеларија. Во 1994 година положила специјалистички ис-
пит за застапник на права од индустриска сопственост. Од 
март 1999 година поседува Сертификат за успешно завршена 
специјалистичка обука од областа за човекови права: "По-
стап ките пред Европскиот суд за човекови права". Уче ству-
вала на многу семинари и трибини од областа на индус трис-
ката сопственост.   

ТАЊА АЛТАНЏИЕВА, ПОРАНЕШНА ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРКА 
ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ЧЛЕН НА ДИК

ЧЛЕНОВИТЕ НА ДИК ОД 2002 ГОДИНА, АЛЕКСАНДАР 
НОВАКОСКИ, КОЈ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 
СОБРАНИЕТО НА РМ СТАНА ЧЛЕН НА ДИК, И МИНИСТЕРКАТА ЗА 
ПРАВДА МЕРИ МЛАДЕНОВСКА-ЃОРЃИЕВСКА


