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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

НАЈПОЗНАТИОТ СОБРАНИСКИ ДИ-ЏЕЈ ГОРДО ЗАМИНУВА ВО САД

ПЕТТЕ МИНУТИ НА 
ЈОРДАНОВСКИ ЗАВРШИЈА 

СО АМБАСАДОРСКА ПЕСНА

На дваесеттина дена 
пред парла ментар ни-
те избори, претсе да-

телот на Собранието, Љупчо 
Јордановски замина во ле-

Љупчо Јордановски посочи дека можеби 
бил политички противник со пратениците 
кои влегле во овој парламентарен состав, но 
сепак од нив се разделува како пријател или 
другар.

"Јас не ги пишував тезите со набројување 
на некои факти од типот, колку Америка е го-
лема, колку има жители, или да кажам дру ги 
познати факти, бидејќи таквиот пристап ме-
не ми е туѓ. Сакам мојата земја да ја прет ста-
вам преку поимот дипломатија човек на чо-
век. Имено, кога ќе сретнете човек, тогаш 
вие разговарате за многу работи, за вашите 
политички и национални интереси, за умет-
ност, култура, спорт или наука, но најважен е 
вашиот однос во градењето на таквите неш-
та", вели новопечениот дипломат.

бота на Собранието, тој ис-
такна дека пратениците би 
можеле и повеќе да сработат, 
но "денот траел 24, а не 48 
часа".  Според него, за четири-
те години од мандатот се 
одржале 136 седници, при 
што биле донесени 594 за ко-
ни, додека 47 закони не биле 
изгласани. 

"Ние ги одработивме сите 
клучни проекти кои беа за-
цртани. Останаа незавршени 
12 седници со 29 точки, меѓу 
кои нема многу закони, туку 
повеќе се информации", из-
јави Јордановски, нагласу-
вајќи дека за овој пар ла мен-
тарен состав најголем не ус-
пех претставувало тоа што 
не бил донесен нов Деловник 
за работа.

"На пратениците од ид-
ниот парламентарен состав 
им порачувам да го донесат 
Деловникот, но и да изгла са-
ат посебен закон за Собра-
нието, со кој ќе се зголеми 

неговата ефикасност и ќе се 
утврди посебен собраниски 
буџет".

Во наследство, Јорда нов-
ски им остава отворени со-
браниски денови за контакти 
со граѓаните, кои би требало 
да се одржуваат еднаш сед-
мично, потоа годишни из-
вештаи за работата на Со-
бранието, како и рекон струк-
ција на зградата, која како 
проект можеби се наоѓа во 
мирување, бидејќи во ова 
зда ние работат три ин сти ту-
ции, поради што се намалува 
комодитетот за работа на 
пратениците. Јорда новски 
од говори и на прашањето на 
експертите, кои забележу ва-
ат дека со неговото зами ну-
вање на амбасадорската 
функ ција во Вашингтон, ќе се 
создаде вакуум, ако не се 
именува нов претседател на 
Собранието.

значајни закони и прописи, 
тие си правеа "луфтеранција 
и земаа скапи дневници". 
Пр ед заминувањето во Аме-
ри ка, спикерот Јордановски 

оце ни дека овој парла мен-
тарен состав успешно ра бо-
тел и донел многу закони.

Презентирајќи го извеш-
тајот за четиригодишната ра-

гендите на македонската по-
литика, бидејќи е един стве-
ниот политичар кој даде ка-
ков-таков отчет за "беговата 
работа" во законодавниот 
дом. Сепак, тој ќе биде за пом-
нет како наивен и скромен 
политичар, кој се обиде да ги 
врати романтиката и другите 
морални или етички вред-
ности на македонската по-
литичка сцена. Но, тој не бе-
ше сфатен, затоа другите го 
"јадеа" - додека Јордановски 
ги бркаше пратениците по 
ходниците и бараше кворум 
за работа или за гласање за 
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"Собранието ни ту еден ден 
не треба да ос тане без прет-
седател, но не ма опасност од 
институ цио нален вакуум, би-
дејќи за ит ни потреби сед-
ница може да свикаат и двае-
сет пра те ници", оцени но ви от 
маке донски амбасадор во 
САД. 

БИЗАРНОСТИ И ФАКТИ

"Значи, во 2002 година во 
Собранието имавме при сут-
ни 7 политички партии,  а во 
2006 година завршуваме со 
претставници на 12 поли тич-
ки партии во законодавниот 
дом. Во контекст на ова, знае-
те дека пратеничка група се 
формира со 5 пратеници, но 
составот е ваков - имаме пет 
нови пратенички групи: ВМРО 
-НП, НСДП, ЗНПМ, потоа ДОМ 
со еден пратеник и прет став-
ник на НДС", информира Јор-
дановски. 

Според бројот на работни 
денови, најдолга седница на 
Собранието на РМ била 50-
тата седница, која траела 24 
работни дена, или 154 часа и 
45 минути.

"Според вкупен број ра-
ботни часови, најдолга сед-
ница на законодавниот дом 
била 72-тата, за која се по тро-
шени 164 часа, а доколку се 
земе за параметар нај дол га 
седница во континуитет, тоа е 
45-тата која траела 19 часа и 
15 минути", нагласи Јорда нов-
ски, кој укажа и на бизарноста 
на 100-тата сед ни ца, која трае-
ла само 5 ми нути. 

Во прилог на ова, пра те-
ниците се отепале од ра бо-
тење и кога биле во дилема 
со Владата, тие упатиле 1.385 
пратенички прашања. Од нив 
им биле одговорени 1.260, 
додека 9 проценти од пра-
шањата не им биле одго во-
рени.

Проблемот со кворумот 
за Јордановски бил вештачки 
создаден, бидејќи ако го има-
ло тогаш не би биле донесени 
многу значајни закони.

"Околу кворумот се соз-
дава погрешна концепција. 
Ние немавме проблем со кво-
румот. Ако имавме проблем 
немаше да донесеме толку 
многу закони. Деловникот 
ово зможува да се води рас-
права и со еден присутен 
пратеник, при што нормално 
е другите пратеници да би-
дат околу, додека јас бев 
должен или бев осуден да 

слушам дискусии, кои траеја 
по два или три часа. Секако 
пратениците не се должни 
тоа да го работат, а за гла са-
њето нам ни требаа околу 
10-15 минути за да се со бе-
реме. Можеби понекогаш ко-
ристев и некои закани или 
уцени, но тоа веќе влегува во 
стил на водење седници", ја 
ко ментираше Јордановски 
својата работа во Собра ние то.

Според него, пратениците 
работеле речиси двесте дена 
и тоа било "фул работа".

До својот наследник Јор-
дановски порача дека ако 
сака да биде на првата ст ра-
ница, тој треба да направи 
грешка иста како што тој де-

прашање што не е од вашиот 
домен. Моите родители ме 
учеа дека јавноста треба да 
те оценува по она што го 
работиш, но за да се најдеш 
на прва страница очигледно 
не било така. И затоа му 
препорачувам на следниот 
претседател да размисли ка-
ко сака да се најде на на слов-
ните страници. Би му пре по-
рачал никако да не смее да ја 
напушти насловната стра-
ница, но на крај да покаже 
1.230 страници изработена 
работа и добиено членство 
за ЕУ", нагласува Јордановски 
во врска со своето одне су-
вање и работење во зако но-
давниот дом.

(уставно) и да закажува сед-
ници, бидејќи никој освен 
него и 20 пратеници не може 
да свикува седници. Значи, 
оние кои го правеле Уставот 
мислеле и на ваква ситуа-
ција", одговори Јордановски. 

Инаку, Собранието не тре-
ба ниту еден ден да биде без 
претседател, смета спикерот 
Јордановски, кој заминува за 
Вашингтон. Тој ја чувствува 
потребата од продолжување 
на традицијата на издавање 
годишни извештаи, а новиот 
Деловник ќе помогне во ра-
ботата на Собранието. Сепак, 
главно прашање е да се до-
несе закон за Собрание.

"Сметам дека Собранието 
треба да има малку поголема 
независност од сите инсти-
туции - од извршната и од 
судската власт, бидејќи ако 
судиите ги направивме да 
бидат независни, тогаш и 
највисоката институција во 
оваа држава треба на таков 
начин да ја градиме. Не мис-
лам политички, бидејќи овој 
сегмент преку партиите е 
присутен, туку во однос на 
ра ботата и во однос на рас-
полагањето со свој собра-
ниски буџет", истакна Јор да-
новски, кој посочи дека мо-
жеби бил политички про тив-
ник со пратениците кои влег-
ле во овој парламентарен 
состав, но сепак од нив се 
разделува како пријател или 
другар.

ТЕЗИТЕ ЗА ПРЕКУ 
"БАРАТА"

Пред членовите на Ко ми-
сијата за надворешна поли-
тика, ексспикерот Љупчо 
Јордановски го полагаше 
последниот испит за да може 
да замине преку "барата".

"За моето тригодишно ис-
куство на оваа функција, при 
што се среќавав со голем 
број видни државници и по-
литичари од меѓународната 
заедница, сфатив дека не е 
доволно само концепциски 
да ги искажувате стратешките 
цели на државата која ја пр ет-
ставувате, бидејќи горе-долу 
тие веќе им се познати. Но, 
често се среќавате со разни 
личности, пред кои во еден 
неврзан разговор треба да 
го искажете својот став. Тоа 
никаде не го пишува, тоа 
произлегува од вашиот од-
нос кон нештата. Ова го на-
рекувам ваш морално-ет ич-

новиве ненамерно сторил. 
Но, сепак Јордановски пре-
ферира работа и отчет за 
сработеното. 

"Сакам да кажам дека ако 
сум направил некоја грешка, 
законска, или ова што го 
направив не беше намерно, 
бидејќи не знаев дека 'copy-
righted' како такво право го 
бараат наследниците на Мо-
царт, на Чајковски, на Бе то-
вен итн. Тоа можеби е шега. 
Но, од друга страна, пак, ра-
ботата беше во тоа што околу 
10 до 15 пратеници ми по ба-
раа цедиња со песните кои 
ги слушам. Меѓутоа, позна-
вајќи ги повеќето колеги, ако 
направев само 15 цедиња, 
тогаш и другите 105 ќе по-
бараа. И тоа го направив, 
чисто онака, што би се рекло 
сите сме една фамилија. Но, 
ова излезе сосема друго и 
затоа ја преземам одговор-
носта. Сепак, ова ме научи на 
нешто друго, без разлика што 
4 години сум во Собранието, 
прв пат се јавувам на на-
словна страница и тоа за 

На прашањето дали Со-
бранието треба да биде ос-
тавено без претседател, би-
дејќи без него не може да се 
свикува седница, и затоа што 
во случај на отсуство на ше-
фот на државата тој го заме-
нува, Јордановски истакна:

"Ако работите се случу-
ваат во една секунда - да, но 
генерално сметам дека не-
кои работи не можат да се 
случат, иако колегите прав-
ници во принцип се во пра-
во. Имено, нема уставна бло-
када, затоа што по Делов ни-
кот секогаш 20 пратеници 
можат да свикаат седница. 
Тоа значи ако има потреба 
од претседател, може вед-
наш да се свика седница - 
три часа е доволно да се дој-
де од било кој крај во Ма-
кедонија и да се заврши таа 
работа. Значи, Собранието 
може да функционира и тоа е 
факт, прашањето повеќе бе-
ше околу тоа за ингеренциите 
на претседателот кои, глав-
но, се во тоа да го заменува 
претседателот на државата 

ЈОРДАНОВСКИ ПРЕФЕРИРА ОТЧЕТ ЗА СВОЈАТА РАБОТАЈОРДАНОВСКИ ПРЕФЕРИРА ОТЧЕТ ЗА СВОЈАТА РАБОТА
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ки и политички хабитус, кој 
ви помага да ја претставите 
земјата, но и да градите од-
носи и пријателства. Зна чи, 
не ги пишував тезите со на-
бројување на некои факти од 
типот, колку Америка е го ле-
ма, колку има жители, или да 
кажам други познати факти, 
бидејќи таквиот пристап ме-
не ми е туѓ. Сакам да ја прет-
ставам мојата земја преку 
поимот дипломатија човек 
на човек. Имено, кога ќе се 
сретнете со некој човек, то-
гаш разговарате за многу 
работи, за вашите политички 
и национални интереси, за 
уметност, култура, спорт или 
наука, но најважен е вашиот 
однос во градењето на так-
вите нешта. Затоа, поинаку ја 
конципирав содржината на 
мојата дипломатија, која е 
составена од два дела, а во 
нив се вклучени односите на 
САД и меѓународната заед-
ница, САД и ЕУ - РМ. Сметам 
дека со новата Национална 
стратегија на САД за 2006 
година, администрацијата на 
Буш повторно воспоставува 
мост меѓу ЕУ и САД, бидејќи 
постојат заеднички инте ре-
си. Мислам дека трендот кој 
сега го прифаќа новата Бу-
шова администрација води 
кон отстранување на уни-
тарната политика или ин-
тервенција, при што вред-
носните принципи - правда, 
држава, демократија, чо ве-
кови права; се единствени 
критериуми за да се развие 
некое општество и прет ста-
вуваат оценка за состојбите 
во некоја држава", вели Јор-
дановски бранејќи ги своите 
тези за идната македонска 
дипломатија во Вашингтон.

Во контекст на ова, тој по-

сочува на нашата поранешна 
надворешна политика, која 
за време на првиот мандат 
на Буш била нарекувана како 
позитивистички дуализам, 
таа донела позитивни резул-
тати, иако Владата на СДСМ 
била критикувана.

За сегашните релации на 
САД и ЕУ, односно кризата во 
Унијата, Јордановски потсе-
тува на неговите поранешни 
ставови, кои биле објавени 
во некои медиуми.

"Моите размислувања се 
познати и во една прилика 
напишав дека Европа нема 
иднина ако не направи неш-
то слично што на ова поле 
прави РМ. Значи, градење 
мултикултуризам и мултиет-
ничност, односно почиту ва-
ње на културните разлики, 
кои нас треба да нè при бли-
жуваат. Практично тоа за ме-
не значи  дека ЕУ треба да се 
организира по региони, кои 
би дале поголема пропуст-
ливост и ефикасност во т.н. 
вертикала (бирократија). Во 
такви региони ќе може да се 
создаде нова Европа и нор-
мално по вертикала би биле 
респектирани колективните 
и етничките права", оценува 
Јордановски.

Во однос на улогата на 
НАТО тој смета дека без раз-
лика која власт ќе дојде и как-
ва влада ќе се формира по из-
борите, нема сомневање де-
ка и натаму ќе треба да ра бо-
тиме во градењето на ст ра-
тешкото партнерство со Али-
јансата. 

"Она што за нас е добро е 
тоа што ние сами мо раме да 
правиме реформи, бидејќи и 
НАТО станува по литичка ор-
ганизација. Таа ба ра човеко-
ви права, пазарно стопан ство, 

демократија итн. Мое лично 
мислење е дека тоа го бара 
од две причини, едното за-
тоа што полесно е да се кон-
тролира или да се брани не-
која територија ако таа земја 
е демократска. Вто ро, мое 
ми  слење е дека го лемите ор-
ганизации, кои по стојат во 

рамките на свет ската поли-
тичка сцена, како ООН и ОБСЕ, 
кои со своите активности 
придонесуваат за правење 
на овие демо крат ски прин-
ципи, имаат про блем поради 
нивната ор ганизираност. Во 
ова време, кога навистина 
имаме про блем со разни те-
рористички групи, НАТО не 
само што е трансатлантска 
ор гани за ци ја, туку полека ќе 
биде ком патибилна со дру-
гите меѓу народни органи за-
ции", вели Јордановски.

Негова прва активност на 
амбасадорската функција е 
да воспостави потесна врска 
со Конгресот и со Сенатот на 
САД, но и со конгресите на 
сојузните држави. При тоа, 
тој истакна дека ќе се залага 
за нова политика на пар тнер-
ство со дијаспората, бидејќи 
во контактите со нашите исе-
леници почувствувал по тре-
ба од поактивна соработка и 
организираност за нивно 
влегување во претставнич-
киот дом на САД (Конгресот).

ЕКССПИКЕРОТ ГО ПОЛАГАШЕ СВОЈОТ АМБАСАДОРСКИ ИСПИТ ЕКССПИКЕРОТ ГО ПОЛАГАШЕ СВОЈОТ АМБАСАДОРСКИ ИСПИТ 
ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКАПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА


