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ГРУЕВСКИ СО МЛАД 
ЌЕ ЈА "ПРЕПОРО 
МАКЕДОНИЈА

ПО ДВОМЕСЕЧНИ МАЧНИ ПРЕГОВОРИ "СТОКМЕН" ВЛАДИНИОТ ТИМ 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

олги разговори, пре-
говори, над мудру ва-
ња, откажувања, при-
тисоци, стапици, ус-

ловувања... Во вакви услови 
речиси два месеца се со з-
даваше владиниот кабинет 
на идниот премиер Никола 
Груевски. И конечно ман-
датарот Груевски, по долги 
преговори со своите сега 
веќе коалициони партнери, 
го обелодени тимот, со кој 
има намера да ја препороди 

Република Македонија во 
наредните четири години. 
Мачните преговори, за тоа 
кои партии и со колку ресори 
ќе влезат во власта, кои се 
одвиваа во текот на овој ме-
сец, конечно завршија. Вла-
диниот колач е поделен, а во 
него покрај ВМРО-ДПМНЕ ка-
ко носечка партија, ќе се нај-
дат и Демократската партија 
на Албанците на Арбен Џа-
фери, Нова социјалдемо-
кратска партија на Тито Пет-
ковски, и партиите кои ос-
воија по еден пратенички 
мандат, ДОМ на Лилјана По-
повска и ПЕИ на Фијат Ца-
носки. Иако со министерски 
ресори нема да биде за ста-
пена, сепак поддршка на вла-
диниот кабинет на Никола 

то може да се стане нај ус пе-
шен министер во една Влада, 
и тоа ни помалку ни повеќе 
туку во едно од најризичните 
министерства - финансиите. 
Очигледно тој верува во 
младешката енергија, но се-
пак како потпора во новата 
Влада одлучи да стави и  не-

ционата ДУИ, која никако не 
може да ја сфати својата нова 
улога. Имено, партијата на 
Али Ахмети, не можејќи да се 
соочи со својата нова си туа-
ција, на секој можен начин 
веќе два месеца се обидува 
да се наметне како доми-
нантна албанска партија, ко-

колкумина веќе реализирани 
професионалци, се разбира, 
во својата работа.

ИНТЕГРАТИВЦИТЕ 
СТРАВУВААТ ОД 

РАСПАЃАЊЕ!?

Иако идниот владин ка-
бинет кој ќе ја предводи др-
жавата во наредните четири 
години е веќе готов, сепак и 
натаму не стивнуваат бра ну-
вањата во сега веќе опо зи-

Груевски, со своите шест пра-
теници ќе даде и ВМРО-НП 
на Љубчо Георгиевски. 

Листата на министри, која 
лично ја обелодени ман да-
тарот Груевски, прилично ја 
изненади јавноста. Пред сè, 
поради исклучително мла-
диот кадар на кој идниот 
премиер му ја даде шансата 
да ја докаже својата спо соб-
ност да се носи со тешките 
предизвици, кои ќе ги до не-
сат самите функции, но и за-
цртаната програма што тре-
ба да се реализира а која, да 
потсетиме, е врзана со ро-
кови. Најверојатно на ваков 
чекор Груевски се одлучил 
поаѓајќи од своето лично ис-
куство кое, пак, покажа дека 
и со мал стаж во бро кер ство-

КОНЕЧНО ЌЕ ПОЧНЕ ДА РАБОТИ НОВОТО СОБРАНИЕКОНЕЧНО ЌЕ ПОЧНЕ ДА РАБОТИ НОВОТО СОБРАНИЕ

ГРУЕВСКИ ГО ОБЕЛОДЕНИ СВОЈОТ ТИМ НА СОРАБОТНИЦИГРУЕВСКИ ГО ОБЕЛОДЕНИ СВОЈОТ ТИМ НА СОРАБОТНИЦИ
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И КАДРИ 
ДУВА" 

Листата на министри, која лично ја 
обелодени мандатарот Груевски, при-
лично ја изненади јавноста. Пред сè, 
поради исклучително младиот кадар, 
на кој идниот премиер му ја даде шан-
сата да ја докаже својата способност 
да се носи со тешките предизвици, кои 
ќе ги донесат самите функции, но и за-
цртаната програма што треба да се 
реализира а која, да потсетиме, е вр-
зана со рокови. Најверојатно на ваков 
чекор Груевски се одлучил поаѓајќи од 
своето лично искуство кое, пак, по ка-
жа дека и со мал стаж во брокерството 
може да се стане најуспешен министер 
во една Влада, и тоа ни помалку ни по-
веќе туку во едно од најризичните ми-
нистерства - финансиите. Очигледно 
тој верува во младешката енергија, но 
сепак како потпора во новата Влада 
одлучи да стави и  неколкумина веќе 
реализирани професионалци, се раз-
бира, во својата работа.

Сепак, играта околку враќањето на 
пратеничките мандати останува и на-
таму актуелна. Според наши неофи-
цијални извори, целта на лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, е ПДП да ги врати 
трите мандати, бидејќи според нивно 
мислење, тие се добиени благодарение 
на ДУИ. Токму затоа, велат нашите из-
вори, ДУИ не отстапува од ставот да ги 
врати своите пратенички мандати, но 
потајно се надева дека тоа ќе го сторат 
пратениците од ПДП, бидејќи според 
изборната пратеничка листа, на нивно 
место треба да дојдат кандидати на 
ДУИ. Со тоа интегративците наместо 
се гашните четиринаесет ќе добијат се-
думнаесет пратенички мандати, и ќе ја 
зацврстат својата позиција во ма ке-
донското Собрание, но и ќе имаат мож-
ност за блокада на работата на зако-
нодавниот дом, особено во делот на 
примената на Бадентеровото мно зин-
ство.

ја по секоја цена треба да 
биде застапена во власта. 
Нивното напати и безо браз-
но настојување да се најдат 
во идниот владин кабинет на 
Никола Груевски, само ја 
отслика менталната форма 
на оваа партија која, пак, 
покажа дека не само што не 
содржи идеолошка матрица, 
туку дека претставува и збир 
на лица кои себе си се до-
живуваат исклучително како 
владини функционери. Но-
вонастанатата ситуација, или 
подобро речено опозиција, 
за нив очигледно прет ста ву-

ва период, во кој не знаат 
што би правеле со себе  
(о свен ако не се одметнат во 
планина) или, пак, страв дека 
токму во овој период би мо-
жело да настане рас па ѓање 
на оваа партија, која всуш-
ност и беше создадена по 
вештачки пат. Од таму, по зи-
цијата на власт за "дуиџиите" 
веројатно претставува един-
ствена шанса за опстанок на 
партијата, која во изминативе 
четири години се продаваше 
исклучително како најпат-
риотска и најспособна. Но, 
очигледно тоа време е зад 
нив. Останува тоа да го сфати 
врвот на ДУИ кој, мани пу ли-
рајќи со дел од своето гла-
сачко тело, на температура 
од 40 степени, го натера да 
из лезе на улиците и да про-
тестира. Иако е јасно дека 
голем дел од излезените Ал-
банци, судејќи според нив-
ните изјави, не знаеја зошто 
протестираат, сепак беа дел 
од декорот на повеќето рас-
крсници, за разлика од функ-
ционерите на ДУИ, кои спо-
којно седеа во нивните пар-
тиски канцеларии, очекувај-
ќи го резултатот од про тес-

тите. Но, мандатарот Гру ев-
ски, како и поголемиот дел 
од дипломатскиот кор во 
земјава, не подлегна на оваа 
манипулација, потенцирајќи 
дека протестите се апсолутно 
демократско право на секој 
поединец или група во зем-
јава. Соочени со лошиот 
фитбек "диуџиите" се по вле-
коа во своите партиски шта-
бови, сè со цел да изнајдат 
нов начин за притисок врз 
Груевски. Најновата најава е 
протест пред Собранието на 
Република Македонија на 
денот на изгласувањето на 

идната Влада, во кој треба да 
се најдат и членови на ПДП. 
Но? Тука очигледно е ста пи-
цата како за ПДП, така и за 
ДУИ, кои повеќе од сигурно 
веќе не можат да дејствуваат 
заедно, и покрај настоју ва-
њето на лидерот на "про спе-
ритетот", Абдуљади Вејсели.

ДУИ ГИ БАРА 
МАНДАТИТЕ НА ПДП!?

И покрај првенствено 
цврс то најавуваните ставови 
дека ПДП останува во "љу-
бов" со ДУИ, дури и во опо-
зиција, сепак последните 
случувања на релацијата ме-
ѓу овие две партии, покажа 
дека се случува нешто сим п-
томатично. Имено, приказ-
ната почна веднаш по избо-
рите, кога мандатарот Гру-
евски многу јасно испрати 
порака до ПДП дека би сакал 
да ги види во неговиот вла-
дин кабинет. Ваквата покана 
на Груевски од страна на ли-
дерот на "просперитетот" бе-
ше протолкувана како мож-
ност за раздвојување од 
ДУИ, односно расцеп на опо-
зицијата. И за да демон стри-
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раат единство, тие првите ми-
тинзи во знак на протест ги 
почнаа заедно, иако нео фи-
цијалните информации го-
вореа дека поголем дел од 
членовите на ПДП сметаат де-
ка треба да се напушти коа-
лицијата со ДУИ, и да се при-
фати поканата на Гру евски. 

Фатен во небрано, "про с-
перитетот" на своето по след-
но партиско заседание се 
обиде на најде начин како да 
му се наметне на ДУИ, за тој 
да почне на нив да гледа не 
како на приврзок, туку ка ко 
на сериозен партнер, кој во 
секој момент би можел да ја 

МЛАДИ И "ИЗНЕНАДУВАЧКИ" ЛИЦА ВО НОВИОТ 
ВЛАДИН КАБИНЕТ 

Новата Влада е готова, а она што се очекува е нејзиното 
официјализирање во македонското Собрание. На Никола 
Груевски како премиер, друштво во значајниот ресор - 
Министерство за внатрешни работи ќе му прави неговата 
десна рака, генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Гор-
дана Јанкуловска, додека со парите ќе располага пот прет-
седателот на партијата, Трајко Славевски. Младите кадри 
на ВМРО-ДПМНЕ, поранешниот портпарол на Владата, Ан-
тонио Милошоски, и директорот на ЈП "Водовод и кана ли-
зација", Миле Јанакиески, ќе раководат со министерствата 
за надворешни работи и со транспорт и врски, а правдата 
ќе ја води досегашниот прв човек на Антикорупциската 
ко мисија, Михајло Маневски. Владејачката партија ќе има 
уште еден министерски ресор-Министерството за локална 
самоуправа во чија фотелја ќе седне Зоран Коњановски, 
но и потпретседатели на Владата на Република Македонија 
за евоинтеграции и за економски прашања, за каде што се 
планирани Зоран Ставрев, кој доаѓа од Светска банка и 
првата "транспарентка" Габриела Коневска. 

На својот коалиционен партнер СПМ, мандатарот Груев-
ски му го даде Министерството за земјоделие, со кое ќе 
ра ководи Аце Спасеновски, кој инаку работел како кон-
султант за фармерство и земјоделие. Министерството за 
труд и социјала му припадна на ЛП, а ќе го води пора-
нешниот директор на пензискиот фонд, Љупчо Мешков. 

Партијата на Тито Петковски во новата Влада ќе рако-
води со министерствата за економија и одбрана, каде што 
како први луѓе се назначени Вера Рафајловска, која е соп-
ственичка на познатата фирма "Рафајловски Консалтинг", 
и генералниот секретар на Евроатлантскиот клуб на Ма-
кедонија, Лазе Еленовски. За оваа партија резервирано е и 
едно потпретседателско место во Владата, каде ќе седне 
професорот од Битолскиот универзитет, Живко Јанку лов-
ски.

За албанската ДПА е резервирано местото министер за 
здравство, со кое ќе раководи градоначалникот на Сарај, 
Имер Селмани, кој по професија е доктор, но никогаш не 
работел во медицината. Образованието му е доделено на 
дипломираниот режисер, Сулејман Рушити, а културата на 
дипломираниот сликар Илиријан Беќири. Последниот ре-
сор резервиран за ДПА е Министерството за екологија, во 
чија фотелја ќе седне правникот и  координаторот на ин-
формативниот центар на Општина Теарце, Имер Алиу. 

Министри без ресори во новата Влада ќе бидат Глигор 
Ташковиќ, директор на АМБО, кој ќе биде задолжен за ст-
рански инвестиции, Веле Самаковски, кој доаѓа од "Мај-
крософт", и Аднан Ќахил, кој беше пратеник во претходниот 
парламентарен состав.

следно што им останува на 
"дуиџиите" е да го ис пол нат 
своето ветување дека ќе ра-
ботат на уривање на Вла дата 
на Груевски, со што прак тич-
но ќе признаат дека й  при-
паѓаат на опозицијата. 

Сепак, играта околку вра-
ќањето на пратеничките 
мандати останува и натаму 
ак туелна. Според наши нео-
фицијални извори, целта на 
лидерот на ДУИ, Али Ахмети, 
е ПДП да ги врати трите ман-
дати, бидејќи според нивно 
мислење, тие се добиени 
бла годарение на ДУИ. Токму 
за тоа, велат нашите извори, 

напушти ДУИ. Имено, ПДП 
донесе одлука неговите три 
пратеници да ги вратат пра-
теничките мандати во Собра-
нието, односно да не учес т-
вуваат во неговата ра бота. 
Истото да го сторат по бараа 
и од своите колеги од ДУИ. 
Но, ДУИ не се согласува со 
тоа! Тие ќе протестираат пред 
Собранието и натаму ќе се 
надеваат на помош од меѓу-
народната заедница, кај која 
се жалат речиси секој дневно. 
Во таа насока, се раз бира пре-
ку своите медиуми, во оптек 
ги пуштија ин фор ма циите де-
ка наводно дури и ев ро прет-
ставникот за про ши ру вање, 
Оли Рен, барал од Гру евски 
да се сретне со Али Ах мети, 
бидејќи бил за грижен за не-
комуникацијата меѓу нив 
двајца. Овие дрски лаги 
веднаш беа деман ти ра ни од 
страна на канце ла ри јата на 
Рен, но и од ВМРО-ДПМНЕ. 
Токму затоа очи глед но по-

ДУИ не отстапува од ставот 
да ги врати своите пра те-
нички ман дати, но потајно 
се на де ва дека тоа ќе го 
сторат пра тениците од ПДП, 
бидејќи спо ред изборната 
прате нич ка листа, на нивно 
место тре ба да дојдат кан-
дидати на ДУИ. Со тоа инте-
гративците наместо сегаш-
ните четири наесет ќе до би-
јат седум нае сет пра тенички 
мандати, и ќе ја зацврстат 
својата позиција во маке-
донското Собрание, но и ќе 
имаат можност за блокада 
на работата на зако нодав-
ниот дом, особено во делот 
на примената на Ба денте ро-
вото мнозинство.

Оваа валкана игра на ин-
тегративците очигледно 
"про сперитетот" сè уште не 
може да ја сфати. Но, до кол-
ку се случи да се освестат ќе 
имаат можност да го добијат 
Министерството за локална 
самоуправа. 

ДУИ И НАТАМУ ПРОТЕСТИРА!ДУИ И НАТАМУ ПРОТЕСТИРА!

ВЛАДАТА НАСКОРО СО НОВИ СТАНАРИВЛАДАТА НАСКОРО СО НОВИ СТАНАРИ


