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САМИТ СО ОПТИМИСТИЧКА ДЕБАТА  

МАВРОВСКАТА 
ВО ПОЛИТИЧК 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Пропуштени повици, грешки во 
преводот, различно толкување 
на демократските придобивки, 

спротивно читање на Уставот на Ре пуб-
лика Македонија, различни гледишта 
за одредени законски проекти... и што 
уште не, беа само дел од причините 
поради кои во последниов период се 
наметна тезата дека во нашава земја 
не постои доволно комуникација на 
релација власт-опозиција. Приказната 
тргна од Законот за полиција, про дол-
жи со Законот за следење на кому ни-
кациите, и доведе до тоа да се формира 
неофицијален став дека во иднина си-
те закони треба да ги носиме со ком-
плетен политички консензус. Тоа се ка-
ко не е можно. Но, за да се докаже ис-
тото треба да се разговара. Токму за-
тоа, високо во планините, на чист воз-
дух и далеку од градската цивили за-
ција, политичкиот естаблишмент во 
Република Македонија се сретна за да 
дефинира зошто не може да разговара 
меѓу себе. Односно, конечно да заклу-
чи зошто во последниот извештај на 
Европската комисија се потенцира се-
риозен застој во политичкиот дијалог 
меѓу партиите во земјава. 

На оваа тема, се чини клучна, иако 

Една од партиите на 
Албанците, која беше дел од 
изминатата Влада, сега е во 
опозиција, по сè изгледа тоа 
тешко й паѓа, никако не може 
да го прифати фактот дека 
нејзината делегација овој пат 
ќе престојува во другиот дел 
од хотелот "Бистра". Веројатно 
и затоа не присуствуваа на 
највисоко ниво. А веројатно и 
поради тоа лидерот на оваа 
партија одлучи да остане во 
"својот" хотел во Мала Речица. 
Очигледно таму му било 
попријатно. Како што наведе 
пратеникот од ДУИ, Џевад 
Адеми, нивниот лидер Али 
Ахмети, ете токму во неделата, 
одлучил да земе слободен ден, 
и да не се замара со 
комуникација со неговите 
политички колеги, па затоа во 
Маврово ги испрати своите 
најблиски соработници, кои 
требаа на премиерот Никола 
Груевски да му ги кажат 
неговите забелешки. 

Епилогот од средбата може 
да се дефинира како "добро е 
што седнаа на една маса" или, 
пак, конечно и тоа се случи, но 
сепак крајниот исход од 
дводневната политичка сеанса 
е дека нема договор. Власта и 
опозицијата не се договорија, 
туку само ги разменија своите 
размислувања за одредени 
прашања. Сепак, и тоа е успех, 
бидејќи речиси до вчера за 
секоја тема се препукуваа 
преку медиумите, испраќајќи 
најразлични пораки, со кои, 
пред сè, се обидуваа да й се 
додворат на јавноста, а многу 
брзо потоа ги менуваа 
"цврстите" ставови.

ПРАТЕНИЦИТЕ НЕ ГО 
ДАВААТ ИМУНИТЕТОТ!?

Ненадејната најава на прет се-
да телот на Собранието на Ре-
публика Македонија, Љубиша 
Георгиевски, по примерот на на-
родните из браници од Романија, 
нашите пар ламентарци да се 
откажат од сво јот имунитет, без-
малку ги шокира присутните во 
собраниската сала. Овој предлог, 
за кој допрва треба да се из јас-
нуваат домашните пра теници, 
по сè изгледа не наиде на големо 
воодушевување кај нив, иако со 
него се сака само да се посочи 
дека никој во оваа држава нема 
да биде изземен во борбата со 
корупцијата. 

Политичките партии застапени 
во Собранието се очекува нас-
коро да го изградат својот став 
за овој предлог на првиот спи-
кер, но се гашните информации 
велат дека за тоа не постои го-
лема желба.

ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ ВО МАВРОВО ОСТАНА НА СВОИТЕ 
ЗАЛОЖБИ ЗАЦРТАНИ ВО ИЗБОРНАТА ПРОГРАМА
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   НА РАЗЛИЧНИ ИДЕИ

  БЕЛИНА СЕ ИЗГУБИ 
АТА МАГЛА 

иако и врапчињата во државава знаат 
дека оваа средба на лидерите од влас-
та и од опозицијата се одржува токму 
поради нивното тромесечно повто ру-
вање на тезата дека во земјава постои 
политичка криза и дека не постои ди-
јалог меѓу власта и опозицијата. 

Но, како што наведе пратеникот од 
ДУИ, Џевад Адеми, нивниот лидер Али 
Ахмети, ете токму во неделата, одлучил 
да земе слободен ден, и да не се за-
мара со комуникацијата со неговите 
политички колеги, па затоа во Маврово 
ги испратил своите најблиски сора бот-
ници, кои требаа на премиерот Никола 
Груевски да му ги кажат неговите за-
белешки. И така, по неколкудневни за-
мајувања на јавноста, дали лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, ќе се сретне со Груев-
ски, па дали Груевски ќе ја прифати по-
каната на организаторот, во случајов 
Амбасадата на Швајцарија во Репуб ли-
ка Македонија, се одржа такана ре че-
ниот Мавровски самит.

за секоја тема се препукуваа преку ме-
диумите, испраќајќи најразлични по-
раки со кои, пред сè, се обидуваа да й 
се додворат на јавноста, а многу брзо 
потоа ги менувааа "цврстите" ставови. 
Но, и тоа не е спорно, бидејќи демо-
кратијата дозволува различно размис-
лување. Единствено е спорно кога по-
литичките партии, особено во тран зи-
ционите земји, каква што е нашата, 
свои те интереси ги ставаат пред др-
жавните, односно не можат да изградат 
агенда на национални и на државни 
приоритети.   

Немањето слух за вакви прашања е 
сериозен недостаток кој меѓуна род на-
та заедница го забележала многу одам-
на. И токму поради тоа, един стве ниот 
"спас" го гледа во органи зи рањето ва-
ков тип трибини, каде што лидерите на 
политичките партии ќе се обидат да 
разговараат меѓу себе за сите отво ре-
ни прашања и, се разбира, доколку е 
можно да ги приближат своите ком-
плет но спротивни ставови. Почетоците 
се секогаш тешки, но бит но е дали во-
општо постои желба да се разговара. А 
тоа се покажа викендов во Маврово. 
Политичките партии за едно со своите 
ментори - меѓу народ ната заедница 
покажаа дека сакаат да седнат на една 
маса и да разговараат. Сосема свесни 
за фактот, барем како што најавуваат, 
дека дијалогот е един ствениот меха-
низам за надминување на разликите 
меѓу нив. 

во земјава има многу поприоритетни 
прашања, се дебатираше зад затво ре-
ни врати. Во Маврово. Место кое ме-
ѓународните претставници неколку го-
дини претходно го обележаа како ид е-
ално за на една маса да ги седнат прет-
ставниците на власта и на опозицијата. 
И во тоа успеваше изминатите години. 
Можеби поради фактот дека дел од 
сегашната опозиција (ДУИ) тогаш беше 
власт, па поради тоа дијалогот се од-
виваше без особени проблеми. Но, се-
га улогите се сменети. Една од партиите 
на Албанците, која беше дел од из ми-
натата Влада, сега е во опозиција, по сè 
изгледа, тоа тешко й паѓа, никако не мо-
же да го прифати фактот дека нејзината 
делегација овој пат ќе престојува во 
другиот дел од хотелот "Бистра". Ве ро-
јатно и затоа не присуствуваа на нај-
високо ниво. А веројатно и поради тоа 
лидерот на оваа партија одлучи да ос-
тане во "својот" хотел во Мала Речица. 
Очигледно таму му било попријатно 

СУДИР НА 
"АРОГАНТНАТА" 

ВЛАСТ И 
"САМО БЕН ИСАНАТА" 

ОПОЗИЦИЈА!
 
Самитот се одржа, за да се закаже 

нов. Тоа е дефинитивната порака од 
дводневното дружење на власта и на 
опозицијата, кои во Маврово деба ти-
раа за неколку значајни теми. Епилогот 
од средбата може да се дефинира како 
"добро е што седнаа на една маса" или, 
пак, конечно и тоа се случи, но сепак 
крајниот исход од дводневната по ли-
тичка сеанса е дека нема договор. Вла-
ста и опозицијата не се договорија, ту-
ку само ги разменија своите разми с-
лувања за одредени прашања. Сепак, 
и тоа е успех, бидејќи речиси до вчера 

ИЛИНКА МИТРЕВА И РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЗАЕДНО ИЛИНКА МИТРЕВА И РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЗАЕДНО 
ГИ БРАНЕА СТАВОВИТЕ НА СДСМ ГИ БРАНЕА СТАВОВИТЕ НА СДСМ 
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Иако не се очекуваше спектакл од 
самитот во Маврово, сепак сосема е 
јас но дека претставниците на поли тич-
ките партии, на оваа нивна прва сред-
ба по формирањето на новата Влада, ја 
минаа така што секој ги соопштуваше 
своите ставови. Политички тактично, и 
од страна на лидерката на СДСМ, Рад-
мила Шекеринска, која по преземањето 
на партијата сака во јавноста да се 
наметне како цврст претседател и пр ед-
водник на опозицијата во Маке до нија, 
но и од страна на премиерот Ни кола 
Груевски кој, пак, не ја испушти оваа 
шанса за повторно да ги промо вира и 
да ги реализира чекорите од својата 
преродба. Токму затоа пора ката упа-
тена до јавноста од страна на опо-
зицијата е дека премиерот на Ре пуб-
лика Македонија е арогантен и се оби-
дува да ја натера опозицијата да ги 
прифати нивните приоритети и од лу-

за дијалог. Отсуството на двајцата ли-
дери на релевантните албански пар-
тии во Република Македонија, сепак не 
ја намали тежината на средбата во Мав-
рово која, како што потенциравме, не 
заврши со конкретен договор, бидејќи 
и за двете клучни прашања, отворени 
на оваа средба, власта и опозицијата 
имаа сосема различен став.

Овој пат каменот на сопнување бе-
ше новиот деловник за работа на Со-
бранието на Република Македонија, и 
законот со кој на иселениците им се 

дозволува гласање за време на избори 
во државите каде што живеат. На де ба-
тата во Маврово овие две горливи те-
ми предизвикале лавина реакции кај 
опозицијата, особено за Законот за гла-
сање на иселениците, за кој се тврдело 
дека е невозможен, пред сè, поради 
фактот дека наводно не постоела точ-
на и прецизна бројка за колку иселе-
ници станува збор. Ваквите конста та-
ции биле одбиени од страна на власта, 
со фактите дека тоа може многу лесно 
да се утврди, истовремено потен ци рај-
ќи дека овој закон мора да биде до не-
сен, бидејќи тој бил дел од нивната 
предизборна програма. Ништо помала 
не била ниту дебатата за промена на 
Деловникот за работа на Собранието 
на Република Македонија, кој според 
владејачките партии се предлага да 
биде срочен по моделот на оној на гер-
манскиот Бундестаг, за кој, пак, опо зи-
цијата цврсто не се изјаснува, но по-
тенцира дека треба активно да биде 
консултирана при промената на де-
ловникот, притоа како урнек нудејќи 
го оној кој со словенечки експерти бил 
изготвен од страна на поранешниот 
спикер Љупчо Јордановски.

И тука завршува првиот круг на 
сред би меѓу власта и опозицијата, кои 
не само што седнаа на една маса, туку 
и ги соопштија своите ставови за двете 
зададени теми за овој самит. Делов ни-
кот за работа на Собранието на Ре пуб-
лика Македонија е една од оние теми 
за кои допрва ќе се дебатира во и над-
вор од собраниските сали, но ниш то 
помала не е ниту темата за гла са ње то 
на иселениците, кои веќе пет наесет го-
дини го очекуваат овој закон.  

НОВИ ЗАКОНСКИ 
ПРОЕКТИ!

На средбата во Маврово, по-
крај двете најважни прашања за 
кои се дебатирало а најмногу, 
односно за новиот деловник за 
работа на Собранието на Ре пуб-
лика Македонија, и за Предлог-
законот со кој им се овозможува 
гласање на иселениците, на маса 
биле ставени и некои други пр ед-
лози. Имено, како што до зна ва-
ме, премиерот Никола Гру ев ски 
предложил измена на Уста вот на 
Република Македонија, со кој ќе 
се овозможи донесување закон 
за задолжително средно обра зо-
вание, потоа отворање при ватно 
основно образование, како и 
отворање ново мини стерство за 
информатичко оп штество. На ма-
са биле ставени и темите за јав-
ниот обвинител, од носно изгот-
вување посебен за кон, со кој на 
новиот јавен об ви нител ќе му 
бидат дадени по го леми овлас ту-
вања.   

ки, додека пораката на власта гласи: 
"Ние сме отворени за дијалог за сите 
отворени прашања, но не очекуваме 
комплетна согласност, бидејќи тоа не е 
можно". Дијаметрално спротивно, но 
сосема очекувано како за прва средба 
на власта и на опозицијата, по про ме-
ната на власта, и по промената на ли-
дерската позиција во СДСМ. 

ИСЕЛЕНИЧКО-
ГЛАСАЧКИ ЏУБОКС 
Недоаѓањето на претседателот на 

ДУИ, Али Ахмети, во Маврово, го ра зо-
чара претставникот на Европската уни-
ја во Македонија, Ерван Фуере, кој не 
пропушти да потенцира дека сепак 
бил задоволен затоа што сите поли тич-
ки партии седнале на една маса. Би-
дејќи на овој начин тие покажале дека 
можат да комуницираат меѓу себе, со 
што ја покажале важноста на дијалогот. 
Но, недоаѓањето на оној кој всушност 
и најмногу вреска, лидерот на ДУИ, за 
меѓународната заедница, особено за 
Фуере, беше сериозен удар, бидејќи 
токму тој се обидуваше да покаже дека 
Ахмети е оној кој секогаш е подготвен 

АГРОН БУЏАКУ ВО МАВРОВО СЕ ОБИДЕ ДА ГО ЗАМЕНУВА АГРОН БУЏАКУ ВО МАВРОВО СЕ ОБИДЕ ДА ГО ЗАМЕНУВА 
СВОЈОТ ЛИДЕР, КОЈ СЕ ОДМАРАШЕ ВО МАЛА РЕЧИЦАСВОЈОТ ЛИДЕР, КОЈ СЕ ОДМАРАШЕ ВО МАЛА РЕЧИЦА

ЛИДЕРИТЕ НА ДВЕТЕ ЛИДЕРИТЕ НА ДВЕТЕ 
АЛБАНСКИ ПАРТИИ НЕ СЕ АЛБАНСКИ ПАРТИИ НЕ СЕ 
СРЕТНАА ЗА ДА СИ КАЖАТСРЕТНАА ЗА ДА СИ КАЖАТ
 В ОЧИ ШТО ГИ МАЧИ В ОЧИ ШТО ГИ МАЧИ


