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Ј А Л О В А  И  Н Е П Р О Д У К Т И В Н А  РА С П РА В А  З А  И З Б О Р  Н А  
В Л А Д И Н И О Т  С О С ТА В  Н А  Г Р У Е В С К И

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

Почна точно навреме, 
со желба, според вла-
дино-опозициониот 

непишан договор да заврши 
до полноќ. Но, како и се ко-
гаш, кога власта и опо зи ци-
јата се обидуваат да глумат 
демократија се случува ама-
терски театар, кој завршува 
со предвремено спуштање 
на завесата. Публиката е во 
шок, а актерите, овој пат зад 
сцената, напамет ги пов то-
руваат своите банални ре п-
лики. Не може да помогне ни-
ту режисерот. Нешто пред 
кра  јот и тој се откажа, со на-
вестување претставата да 
продолжи утредента. 

Токму тоа и се случи на со-
браниската седница на која 

требаше да биде изгласана 
новата Влада на Република 
Македонија. Но, поради жел-
бата за што поголемо и по-
добро препукување на но ви-
те парламентарци од влас та 
и опозицијата изостана кр уп-
ното кадро на новата Влада. 
Таа се сликаше утредента. На 
патерица, нешто пред пол-
ноќ, кога всушност заврши 
втората сеанса на пар ла мен-
тарците за тоа чии партиски 
кадри се подобри во својата 
работа или, пак, кој повеќе 

еден момент не смее да ја 
потцени ситуацијата со без-
бедноста во земјава, но ис-
товремено критикувајќи дел 
од неговиот владин состав, 
ка де особени забелешки има-
ше за министерот за правда, 
Михајло Маневски. На овие 
напади, но и на нападите на 
сите претходни дискутанти 
Никола Груевски, во својство 
на мандатар, одговори дека 
е подготвен да се соочи со 
секој предизик. 

Сепак, од дводневниот 
вербален маратон во Со бра-
нието ќе остане запомнето 
дека новата Влада се носеше 
во исклучително мачни ус ло-
ви, со безброј паузи и од ло-
жувања, всушност исто она-
ка како што и се составуваше. 

СЕ ГЛАСАШЕ ЗА НОВ 
А СЕ ДЕБАТИРАШЕ  

ИНТЕРПЕЛАЦ 
направил за Република Ма-
кедонија. Не изостанаа ниту 
предавањата за одредена те-
ма, каков што беше при ме-
рот со Радмила Шекеринска, 
која на своите колеги во 
Собранието речиси еден час 
од говорницата им држеше 
предавање за Европската 
унија. Се разбира, во духот 
на македонскиот менталитет 
на менито на говорницата се 
најдоа и советите за недај 
Боже, но забележливи беа и 
искричењата меѓу власта и 

опозицијата, кои често за вр-
шуваа и со сериозни на вре-
ди. Имаше и такви, кои са кај-
ќи да кажат нешто паметно,  
за вршија со громогласна смеа 
од целиот пратенички со с-
тав, каков што беше лап сусот 
на пратеникот од СДСМ, Бо-
рис Кондарко, кој говорејќи 
подолго време на актуел ната 
тема - бачило, појасни дека 
всушност секој си имал свое 
бачило!  

Јаловата дебата на старо-
новите парламентарци ја 
заокружија сега веќе екс пре-
миерот Владо Бучковски, кој 
во повеќе од еден час идниот 
свој колега од "Илинденска" 
б.б. го советуваше како треба 
да работи во иднина, притоа 
потенцирајќи му дека во ни-

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ ЈА ПОЧЕСТИ НОВАТА ВЛАДАПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ ЈА ПОЧЕСТИ НОВАТА ВЛАДА
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Сосема спротивно од тем по-
то на работа, кое го наметна 
мандатарот Никола Груевски 
во своето експозе во маке-
донското Собрание, за ра-
ботата на неговата Влада во 
наредните четири години. 
Ди  намично, агресивно, ре-
формски и со многу ино ва-
ции, кои треба да й  ја до не-
сат најавената преродба на 
Република Македонија.  

АГРЕСИВНА КАМПАЊА 
ЗА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ!

Но, што точно во своето 
експозе им вети на граѓаните 
на Република Македонија ид-
ниот премиер Никола Груев-
ски?

Како главни приоритети 
ги посочи - динамичен еко-
ном ски раст, нови вработу-

Неспорно е дека Репуб-
лика Македонија живее во 
бескрајно тешки услови, кои 
од година в година сè повеќе 
се зголемуваат. Тоа најдобро 
го чувствуваат нејзините гра-
ѓани, и токму затоа главен и 
основен приоритет, за ид-
ниот премиер е економијата. 
Во оваа насока, тој во своето 
експозе вети дека ќе работи 
напорно и чесно, сè со цел 
да ја извлече земјата од еко-
номската криза. Неговата ви-
зија е Република Македонија 
да биде демократска, еко-
номски силна и социјално 
праведна земја, што ќе ја ос-
твари интеграцијата во Ев-
ропската унија. Но, за оства-
рувањето на оваа визија, спо-
ред Груевски, потребна е 
економска преродба на зем-
јата, односно потребни се 
сил ни, одлучни и комплексни 

А ВЛАДА, 
КАКО ЗА 

ИЈА! вања и подигнување на жи-
вотниот стандард, а сè тоа 
дополнето со агресивна кам-
пања, со која всушност треба 
да се привлечат странските 
инвестиции. За таа цел ид на-
та Влада на Република Маке-
донија, според мандатарот, 
најнапред ќе пристапи кон 
решавање на акумулираните 
проблеми, преку нова раз-
војна парадигма, во која ос-
новни економски принципи 
ќе бидат економската сло-
бода и еднаквите услови за 
работење на сите субјекти, 
потоа динамично спрове ду-
вање на структурните ре-
форми и градење партнерски 
однос на државата со сите 
релевантни субјекти, а осо-
бено со приватниот сектор. 
Сè со цел да се забрза раз-
војот и да се креираат нови 
работни места.

реформи, кои ќе донесат по-
добар живот за сите гра ѓани. 
Владината преродба содржи  
зголемување на инвести ци-
ите во информатиката, тех-
нологијата и науката. Првиот 
сет реформски мерки е во 
функција на забрзан еко ном-
ски раст, преку подинамичен 
развој на приватниот сектор, 
а фискалната политика се 
очекува да биде дисципли-
нирана, но порелаксирана, 
со контролиран буџетски де-
фицит од најмногу 1,5 отсто 
од бруто домашниот про из-
вод, а трошоците за јавната 
потрошувачка да се намалат 
за 2 процента. 

Сепак, во експозето силен 
впечаток остави стратегијата 
за привлекување странски 
инвестиции, со која се пред-
видува Владата да ангажира 
од 20 до 50 најпознати свет-

ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА СО ЧЕСТИТКИ ДО НОВИОТ ПРЕМИЕРШЕФОТ НА ДРЖАВАТА СО ЧЕСТИТКИ ДО НОВИОТ ПРЕМИЕР

Силен впечаток во експозето на пре-
миерот остави стратегијата за при вле-
кување странски инвестиции, со која 
се предвидува Владата да ангажира 
од 20 до 50 најпознати светски кон-
султантски куќи, за привлекување на 
гринфилд инвестиции во Македонија, 
а за поефикасна промоција и за при-
влекување на инвестициите ќе се фор-
мира единствена професионална аген-
ција наречена  ИНВЕСТ-Македонија, 
ко  ја треба да развие мрежа на кан це-
ларии во странство.

Се разбира, во духот на македонскиот 
менталитет на менито на говорницата 
се најдоа и советите за недај Боже, но 
забележливи беа и искричењата меѓу 
власта и опозицијата, кои често за вр-
шуваа и со сериозни навреди. Имаше 
и такви, кои сакајќи да кажат нешто па-
метно,  завршија со громогласна смеа 
од целиот пратенички состав, каков 
што беше лапсусот на пратеникот од 
СДСМ, Борис Кондарко, кој говорејќи 
подолго време на актуелната тема - ба-
чило, појасни дека всушност секој си 
имал свое бачило!
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ски консултантски куќи за 
привлекување на гринфилд 
инвестиции во Македонија, а 
за поефикасна промоција и 
за привлекување на ин вес-
тициите ќе се формира ед ин-
ствена професионална аген-
ција наречена ИНВЕСТ-Маке-
донија, која треба да развие 
мрежа на канцеларии во 
странство. Не беа помали 
ниту желбите Република Ма-
кедонија да стане членка на 
Европската унија, а оче ку-
вања на Груевски се тоа да се 
случи до крајот на мандатот 
на неговата Влада. Во оваа 
насока тој вети дека ќе стори 
сè што е потребно до 2010 
година Македонија да ги ис-
полни критериумите за чл-
енство, а преговорите за ЕУ 
да почнат во 2007 година 
или, пак, барем оваа година 
да се одреди датумот за пре-
говори. Сепак, тој потен ци-
раше дека ќе зависи од нас 
самите, колку сме способни 
да ги исполниме условите за 
членство и да ги приме ну-
ваме европските прописи. 

СТАНОВИТЕ НА 
ГРУЕВСКИ-ГЛАВЕН 

АДУТ НА 
ОПОЗИЦИЈАТА

Експозето на мандатарот 
Никола Груевски, кое по доц-
на во дебата беше сосема за-
боравено, беше остро кри-
тикувано од досегашното вла-
дејачко мнозинство. Прв поч-
на пратеникот од СДСМ, Јани 
Макрадули, кој истото го ква-
лификува како бледо и во 
кое недостасувале многу број -
ки, а клучните приори тети 
кои ги тангирале гра ѓаните 
не биле ниту спом нати. На 
иста линија беа и неговите 
колеги од ЛДП, кои потен-
цираа дека она што го кажал 
премиерот само доб ро из-
гледало на хартија, но кај 
нив останало сомне ва ње то 
во реализацијата на ис тото. 
Натамошните забелеш ки на 
новите опозиционери беа 
дека во експозето не може 
да се видат законите за 
работни односи, за поли ци-
јата, за стечајците, но и за 
евен туалните измени на За-
конот за територијална ор-
ганизација, на кој најмногу 
ги добиле своите изборни 
пое ни. 

Во натамошната расправа, 

која подоцна се разводени, 
сосема се заборави на екс-
позето на премиерот Груев-
ски, и таа доби марке тинг-
шко-предизборна слика, ка-
де можеше да се слушне кри-
тикување како на митинг. 
Најповикан од новите ми-
нистри беше министерот за 
правда, Михајло Маневски, 
кој беше обвинет дека како 
антикорупционер играл уло-

га во полза на ВМРО-ДПМНЕ, 
забошотувајќи ги имотните 
афери, како онаа со стано ви-
те на сега веќе премиерот Ни-
кола Груевски.

Народните избраници на 
ЛДП, пак, забелешките во де-
батата ги насочија  кон идео-
лошкиот карактер на новата 
Влада, за која потенцираа 
дека е составена од десна, 
социјалдемократска, ултра-

левичарска, и една нацио-
нална партија, која досега се 
изјаснувала против уни тар-
носта на Република Маке до-
нија. На ова лидерот на НСДП, 
и нов коалиционен партнер 
на ВМРО-ДПМНЕ, Тито Пет-
ковски, праша што е лево, а 
што десно, потенцирајќи де-
ка во Македонија не е можно 
да се прави еднопартиска 
Влада, додека стариот играч 
Љубисав Иванов-Ѕинго, свои-
те колеги на кратко ги пот-
сети на неодамна напра ве-
ната коалиција на Герхард 
Шредер и Ангела Меркел. 

Но, не беше проблем само 
тоа! За новите опози ционе-
ри, проблем беше и персо-
налниот состав на владиниот 
кабинет, каде за белешките 
најмногу се даваа за неис-
куството и годините на ид-
ните министри, кои спо ред 
нив не ќе можат да се но сат 
со своите функции, а уш те по-
малку да остварат ре зу лтати 
на какви што се на де вал Гру-
евски. За еден дел од нив 
беше важно и зошто опо-
зиционата ДУИ, која не може 
да ја прифати новона ста на-
тата ситуација, не е во Со-
бранието, односно зошто не 
е спомната во експозето на 

ПРИМОПРЕДАДЕНИ МИНИСТЕРСКИТЕ РЕСОРИ

По изгласувањето на новата Влада на Република Ма-
кедонија, претседателот на државата, Бранко Црвенковски, 
како што налага редот,  одржа коктел за новите станари на 
"Илинденска" б.б. На него дојдоа и старите и новите ми-
нистри, кои низ чашка муабет разменија информации за 
со стојбата во министерствата. Ги немаше членовите на 
ДУИ, поради тоа што изјавија - непризнавање на ле гити-
митетот на Груевски.

Не се чекаше ниту 24 часа а веќе се случија и првите 
примопредавања на министерските фотелји. Од кратките 
средби на старо-новите владини функционери можеше да 
се забележи срдечност, и говоранции за успешност во ра-
ботата на идната Влада.  

премиерот. 
Сепак, по дводневното 

мачно и јалово дебатирање, 
некаде пред полноќ, во са-
ботата, Владата на Никола 
Груевски ја доби поддршката 
да ја спроведе својата пре-
родба во 100 че кори, по што 
конечно сле ду ваше долгооче-
куваната гр упна фотографија 
на новиот состав на вла ди-
ниот ка би нет.

МАЧНА РАСПРАВАМАЧНА РАСПРАВА

СДСМ АТАКУВАА НА СОСТАВОТ НА ВЛАДАТА СДСМ АТАКУВАА НА СОСТАВОТ НА ВЛАДАТА 


