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КАКО ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ЗАКОНСКИТ  

ПОЛИЦИСКИОТ "  
ТАСОВИ МЕЃУ 36  Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

али Законот за полиција ќе биде 
изгласан во законодавниот дом, 
таков каков што го понуди пр ет-
ходната владејачка гарнитура, а 

го прифати актуелната, без никакви за-
белешки, само затоа што на тоа при-
тискаат меѓународните институции и 
бидејќи од неговата судбина зависи и 
нашето интегрирање во европските и 
во евроатлантските структури? Иако 
постои начелна согласност за тоа дека 
овој Закон е повеќе од неопходен, за да 
помине во Собранието за него ќе треба 
да се изјаснат и припадниците на ет нич-
ките заедници, кои веќе ги најавуваат 
своите условувања за премиерот, а во 

Иако постои начелна 
согласност за тоа дека 
Законот за полиција е 
повеќе од неопходен, за да 
помине во Собранието за 
него ќе треба да се 
изјаснат и пратениците од 
политичките партии, кои 
се припадници на етнички 
заедници. Тие веќе ги 
најавуваат своите 
условувања за премиерот, 
а во "Бадентер" гледаат 
шанса за пазарење да 
добијат што повеќе, 
односно да задоволат што 
поголем број од своите 
барања.

До овој момент, од 116 
пратеници кои ги 
пополниле евиденциските 
листови за личните 
податоци, 36 се изјасниле 
дека имаат етничка 
припадност различна од 
македонската, а за 
Бадентерово донесување 
на Законот за полиција 
потребни се 19 гласа "за".

Д

ИВАН СТОИЛКОВИЌ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

"Нема да го по-
читувам и ува жу-
вам мислењето на 
Комитетот за од но-
си меѓу заедни ци-
те, кој треба да да-
де некое свое ми-
слење кое ќе биде 
задолжително за 
Собранието на РМ, 
затоа што тој има 
друга обврска. Во 
случајов, станува 
збор за пакет за ко-
ни од Рамковниот 
договор за кој нај-
веројатно, соглас-
но сè она што се 
слу чувало во из-
минатиот период, 
е потребно Ба ден-
терово мнозин-
ство, иако голем 
бр ој стручњаци ве-

лат дека не е потребно. Но, треба да се земе предвид дека охридскиот До-
говор е политички документ, па така и голем број од одлуките кои ги носевме 
во изминативе четири години беа донесени со такво мнозинство. Што се 
однесува до нашето гласање за Законот за полиција, морам да се задржам на 
она што во последно време провејува во јавноста, а тоа е дека овој Договор и 
сè што се случува во Македонија е поврзано само за Албанците и за никој 
друг. Ќе ви кажам дека не е така и дека нашето гласање за Законот за полиција 
ќе биде во согласност со интересите на делот од српскиот народ, кој живее во 
Македонија. Ќе гледаме да биде во согласност и со државните интереси. Тоа 
ќе зависи од договорот кој евен туално ќе го направиме со Владата, а ќе раз-
говараме и со коалиционите партнери. Очигледно дека во случајов Владата 

ШАБАН САЛИУ, СОЈУЗ 
НА РОМИТЕ

"Да, секако дека ќе гласаме за Законот 
за полиција. Тоа е во согласност со нашата 
заложба. Како пратеник во коалицијата на 
власт секако ќе гласам за него. Можеби ќе 
имам одредени забелешки. Ќе видиме 
како ќе се одвиваат работите и тоа ќе го 
кажеме јавно".
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 Е ПАЗАРЕЊА МЕЃУ "МАЛЦИНСТВАТА" И ВЛАСТА?

БАДЕНТЕР" НА ВАГА СО 
 И 19 ЕТНИЧКИ ГЛАСА

"Бадентер" гледаат шанса за пазарење 
да добијат што повеќе, односно да за-
доволат што поголем број од своите 
барања. За возврат ќе му го дадат нив-
ниот потребен глас. Бадентеровиот 
прин цип подразбира дека за да биде 
усвоен овој Закон за него ќе треба по-
зитивно да се изјасни мнозинството од 
немнозинските етнички заедници за-
стапени во законодавниот дом. Но, 
независно од евентуалните барања на 
етничките заедници, премиерот сè уш-
те има проблем околу бројките. Демо-
кратската унија за интеграција, иако 
отсуствува од работата на законо дав-
ниот дом, најави дека кога ќе се гласа 

има потреба од пратениците кои не се во парламентарното мно зин ство и таа 
нејзина потреба чини оп ределени отстапки кон претставниците на помалите 
етнички заедници. Ако не ги направи, таа нема да ги добие нашите гласови. 
Бадентеровото мно зинство е единствена одбранбена точ ка, особено за 
претставниците на националните заедници и ние тоа ќе го искористиме до 
максимум, независно и од ставовите на Владата и од коа лиционите партнери. 
Тоа е наш интерес, но и интерес на РМ затоа што еден од политички утврдените 
принципи на политичката агенда на НАТО е изградба на мултиетничко оп-
штество. Тоа значи Македонија или ќе ги почитува по малите етнички заедници 
или ќе продолжи таму каде што тргнала - во из градба на двонационална 
држава. Коалицијата со СДСМ не подразбира секогаш да се има исто мислење 
за сè. Ние имаме сопствени интереси и од лучуваме според нив. Во изминатиот 
период, иако бевме коалициони пар тнери во власта, за сите прашања не-
мавме исто мислење. Тоа не е исклучок и за ова прашање, сега кога условно 
кажано сме опозиција. Иако сме во коа лиција ние дејствуваме како посебна 
пратеничка група. А како претставници на етнички заедници имаме обврска 
да разговараме со претставниците на власта од било кој агол. Во политиката 
пресудни се интересите. Но, прво да видиме што Владата бара од нас и дали ќе 
бара. Ако побара тогаш ќе треба да излезе со одреден сет на барања за под-
дршка на законите од Рамковниот договор, за кои е потребно Бадентерово 
мнозинство. Кога ќе излезат со таков предлог, ние ќе дадеме контрапредлог - 
што ние како легитимни претставници, како дел од српскиот народ во РМ, ќе 
добиеме од тоа? Не станува збор за уцени, туку се занимаваме со политика и 
секоја политичка отстапка од едната страна треба да предизвика отстапка и 
од другата страна. Бланко политички отстапки нема ниту за сегашните коа ли-
циони партнери, ниту за Владата. Таа мора сериозно да се погрижи за да ја до-
бие нашата поддршка, мора да воспостави комуникација со националните 
заедници, бидејќи ја нема или ја има на погрешен начин. Ние Србите немаме 
никаква комуникација со ВМРО-ДПМНЕ и тоа е пречка. И со СДСМ имавме 
недоразбирања, но не постои по литичка коалиција во која ги нема. Во РМ 
многу погрешно се прифаќа по литиката и тоа како модел за снаоѓање. Во тој 
модел поголеми фраери се оние кои ги менуваат страните, секогаш се во 
власта, тука нема ниту политичка зрелост, ниту политички квалитет, туку ста-
нува збор за математичка убавина. Додека јас сум претседател на ДПС нема да 
се занимаваме со таква мате матичка убавина. Без оглед на забелешките кои ги 
имавме со коалиционите партнери, наш принципиелен став беше да останеме 
таму каде што бевме изминатите четири години. Во спротивно, тоа ќе беше 
сфатено погрешно, де ка сами себе сакаме да се амнестираме од нешто во што 
сме биле 4 години, и тоа ќе беше многу нефер од наша страна".

КЕНАН ХАСИПИ, 
ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА НА 
ТУРЦИТЕ НА 
МАКЕДОНИЈА

"Да ја видиме содржината на тек-
стот на Законот за полиција, па ќе ви-
диме како ќе гласаме".

АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ, ПАРТИЈА 
ЗА ДЕМОКРАТСКИ 
ПРОСПЕРИТЕТ

"Разговаравме, за многу закони најдовме за ед нички 
јазик, за некои други ние дополнително ќе известиме по 
разгледувањето на тие закони во нашата политичка пар-
тија", изјави Абдулади Веј сели, по средбата со Груевски. 

Но, кога станува збор за Законот за полиција тој даде 
различни изјави за македонските и за албанските ме ди-
уми. За македонската јавност по тенцира дека пар тис ки-
те тела ќе одлучуваат дали ќе го поддржат овој Закон, а 
за албанската ис так на дека нема да го поддржи Законот 
за поли ција.
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овој Закон таа 24 часа ќе биде во Со бра-
нието и ќе се изјасни против, а нивниот 
коалиционен партнер ПДП, чии гласови 
му се потребни на Груевски за да го 
обезбеди Бадентеровиот при нцип, иг-
ра топло-ладно со премиерот. 

Таман што помисливме дека по 
средбата меѓу лидерот на "Про спе ри-
тетот" Абдулади Вејсели и Никола Гру-
евски се затоплиле односите, Вејсели 
излезе со став дека добро функционира 
неговата коалиција со ДУИ, иако прет-
ходно имаше најави дека ПДП е пред 
одлука за излез од коалицијата, а свое-
то влегување во власта го условуваше 
со едно министерско место, двајца ди-
ректори на јавни претпријатија и функ-
ции на локално ниво. Сепак, Ахмети се 
сомнева во лојалноста на Вејсели, а ин-
тегративците своето внимание го кон-
центрираат на другите двајца пра те-
ници од ПДП, токму затоа што сметаат 
дека тие во Собранието се избрани по 
нивна заслуга. 

Најновиот потег на Вејсели го стави 
под знак прашање изјаснувањето на 
ПДП за Законот за полиција. Меѓутоа, 
под знак прашање останува и уште 
еден глас од опозициониот блок, во за-
висност од тоа што ќе побара и што ќе 
му се вети на пратеникот кој по потекло 
е од српската етничка заедница.

Но, какви засега се бројките околу 
Бадентеровиот принцип? Според неце-
лосните податоци со кои располагаме, 
власта сè уште нема доволно гласови за 
Бадентерово мнозинство. Од 116 пра-
теници кои ги пополниле евиден цис-
ките листови за личните податоци, 36 
се изјасниле дека имаат етничка при-
падност различна од македонската. И 

тоа владејачката коалиција има 14 при-
падници на немнозинските етнички за-
едници. Од нив 11 Албанци (пра те ни ци-
те на ДПА), по еден Ром, Влав и Тор беш. 
На другата страна засега се 14 пра те-
ници на ДУИ, тројца на ПДП и пет при-
падници на заедниците од коа ли цијата 
"За Македонија заедно", меѓу нив, двај-
ца Турци и по еден Ром, Србин и Бош-
њак. Ако и по изјаснувањето на оста-
натите четворица пратеници, вкуп ниот 
број на припадниците на немно зин-

ските заедници остане 36, тогаш на 
Владата ќе й требаат 19 позитивни гла-
сови за законите кои се носат со Ба-
дентеровиот принцип. А бидејќи толку 
нема, ќе мора да се калкулира со трој-
цата пратеници на ПДП, но и со пет те-
мина од  СДСМ. Ако петтемина од опо-
зиционата коалиција "За Македонија 
заедно" го следат примерот на СДСМ, 
чии пратеници најверојатно ќе гласаат 
за Законот за полиција, тогаш Груевски 
ќе стигне до потребните 19 гласа. 

НЕЖДЕД МУСТАФА, ОБЕДИНЕТА 
ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА 
РОМИТЕ

"Мојот став ќе биде во договор со коа лициониот партнер, 
како ќе се дого во риме, така ќе гласам".

ЕСАД РАХИЌ, 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ 
СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

"Во редовите на СДСМ постои начелна 
согласност за поддршка на Законот за по-
лиција. Ние знаеме дека тој Закон ни е по-
требен за ЕУ и за НАТО. Но, за љубов се 
потребни двајца, потребна е опозицијата, 
тоа му го укажавме и на премиерот Гру ев-
ски. Работите во Собранието треба да се 
одвиваат низ форма на законска леги с-
латива. За Законот да дојде на дневен ред 
во Собранието треба да се запазат од ре-
дени правни процедури. Во собранискиот 
Деловник пишува за временскиот рок кој 
треба да помине меѓу собраниските фази, 
а тој рок веќе е поминат. Законот повторно 
треба да ги помине тие процедури. Се из-
јаснив како припадник на етничка заед ни-
ца и лично кај мене постои начелна со-
гласност за Законот за полиција".

ИНТЕГРАТИВЦИТЕ ЌЕ Й ГИ 
ЗАГЛАВАТ РЕФОРМИТЕ НА 

ВЛАДАТА

ДУИ најави дека ќе ја урива Владата на 
премиерот Никола Груевски попречу вај-
ќи ги законите, за чие усвојување е пот-
ребно Бадентерово мнозинство. Тие твр -
дат дека за 84 закони е потребно так во 
двојно гласање и дека без 17 прате ници 
на ДУИ и ПДП, законите тешко ќе по-
минат, со што Владата ќе заглави со на-
јавените реформи. Според нив, не ста-
нува збор само за 84 нови закони, туку и 
за веќе донесени закони, кои треба да 
бидат сменети или дополнети. Оттаму 
прогнозираат дека без нив не ќе може 
да се сменат Кривичниот законик, зако-
ните за децентрализација, за локална са-
моуправа, за МВР, лични документи и за 
попис на населението.


