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КАКО ПРЕКУ БАДЕНТЕР  
СЕ ИГРА ЗА СТАБИЛНА  

З А К О Н ОД А В Н И О Т  Д О М  Н Е  И З Л Е Г      У В А  ОД  П РАТ Е Н И Ч К АТА  З А К О Н ОД А В Н И О Т  Д О М  Н Е  И З Л Е Г   
Ш Е М А  В Л Е З И - И З Л Е З ИШ Е М А  В Л Е З И - И З Л Е З И

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Дефинитивно, по толку 
години опозиција, велат 
нашите извори, ПДП нема 
да може да опстане како 
партија во рамките на 
економските, политичките и 
социјалните односи во 
Република Македонија. Сите 
анализи покажуваат дека 
ако уште овој мандат остане 
во опозиција, "Просперитетот" 
целосно ќе ја изгуби 
смислата. Спасот бил во 
учеството во власта. Од 
друга страна, пак, велат тие, 
со учеството на ПДП во 
власта, дефинитивно ќе 
биде решен проблемот на 
владејачката гарнитура со 
Бадентеровото мнозинство. 
На овој начин ќе се надмине 
состојбата која создава 
политички тензии. 

"Немаме таква намера. 
Тоа се шпекулации кои траат 
откако е отворена понудата 
на Груевски за учество во 
власта. И да се случи 
спротивното, ДУИ да остане 
во Собранието, не би донеле 
таква одлука зошто цврсто 
стоиме на ставот Владата да 
ја почитува волјата на 
мнозинството Албанци 
добиена на непосредни 
слободни избори", вели 
Исмет Рамадани од ПДП. 

Излегувањето на Партијата за де-
мократски просперитет од ра бо-
тата на законодавниот дом отво-

ри многу прашања и дилеми. Што се 
крие зад овој нивен потег? Дали навис-
тина станува збор за непочитување на 
уставните процедури и Бадентеровото 
правило, како што велат од "Проспери-
тетот" или, пак, во прашање е некоја иг-
ра за евентуално влегување на ПДП во 
власта, а со тоа и елиминирање на про б-
лемот околу т.н. двојно гласање, кое во 
изминатиов период владејачката гарни-
тура имаше проблем да го обез беди. 
Излегувањето на ПДП од зако но давниот 
дом, исто така, го отвори пра шањето и 
за најавеното напуштање на Собранието 
од страна на Демократската унија за ин-
теграција. Дали одлуката на Централното 
претседателство на инте гративците за 
неучествување во рабо тата на Собра-
нието, дефинитивно ќе биде потврдена 
и од Централниот од бор на партијата, ќе 
се знае брзо. Иако кај интегративците 
преовладува ставот дека е повеќе од си-
гурно оти Централ ниот одбор ќе ја по-
тврди одлуката, се пак во јавноста струјат 
и поинакви ин формации кои се во на-
сока на тоа дека тие ќе останат во за-
конодавниот дом. 

Потегот на "Просперитетот" нашите 
из вори го коментираат како наоѓање 
начин-модус како да се влезе во власта. 
Според нивно објаснување, ПДП по сто-
јано била во служба на ДУИ и секогаш ги 
поддржувала нивните политички бара-
ња. Но, кога во 2002 година инте гратив-
ците ја освоија власта учеството во то-
гашната Влада на Црвенковски го усло-

вувале со неучество на ПДП, односно из-
јавувале дека ќе се повлечат ако таа 
учествува во власта. Подоцна, инте гра-
тивците направиле Спогодба за коали-
цирање со ПДП, и таа била со условување 
кои нивни луѓе можат, а кои не можат да 
влезат во коалицијата. Дефинитивно, по 
толку години опозиција, велат овие из-
вори, ПДП не ќе може да опстане како 
партија во рамките на економските, по-
литичките и социјалните односи во Ре-
публика Македонија. Сите анализи по ка-
жувале дека ако уште овој мандат остане 
во опозиција, ПДП целосно ќе ја изгуби 
смислата. Спасот бил во учеството во 
власта. Од друга страна, пак, велат тие, 
со учеството на ПДП во власта дефи ни-
тивно ќе се реши проблемот со Баденте-
ровото мнозинство. Значи, владејачката 
гарнитура нема да има проблем ако за 
некој закон й е потребно т.н. двојно мно-
зинство. На овој начин ќе се надминела 
состојбата која создава политички тен-
зии. 

Најавите дека и останатите етнички 
заедници (со Законот за празниците) сè 
доближуваат до власта го отвора пра-
шањето дали премиерот Груевски има 
намера и нив да ги повика и со тоа да 
направи широка владина коалиција.

ОТВОРЕНА ПОНУДА
За тоа како "Просперитетот" го објас-

нува својот потег и за чекорите на нив-
ниот коалиционен партнер ДУИ, Исмет 
Рамадани од ПДП вели:

"Ние сме во постојани контакти со 

КОЈ КАДЕ, КОЈ СО КОГО? КОЈ КАДЕ, КОЈ СО КОГО? 
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ВЛАСТ!

З А К О Н ОД А В Н И О Т  Д О М  Н Е  И З Л Е Г      У В А  ОД  П РАТ Е Н И Ч К АТА   У В А  ОД  П РАТ Е Н И Ч К АТА  
Ш Е М А  В Л Е З И - И З Л Е З И

ДУИ, а и тие најавија дека ќе излезат од 
Собранието. Таа одлука ќе биде потвр-
дена неделава, само треба да ги помине 
партиските процедури. Со интегра тив-
ците имаме иста цел - да се влијае за да 
се запазат процедурите и уставните од-
редби од страна на претседателот на 
Собранието за почитување на т.н. двојно 
мнозинство".

Рамадани ги демантира инфор маци-
ите дека зад нивниот потег се крие иде-
јата за влегување во власта.

"Немаме таква намера. Тоа се шпе ку-
лации кои траат откако е отворена по-
нудата на Груевски за учество во власта. 
И да се случи спротивното, ДУИ да ос-
тане во Собранието, не би донеле таква 
одлука зашто цврсто стоиме на ставот 
Владата да ја почитува волјата на мно-
зинството Албанци добиена на непо-
сред ни слободни избори", објаснува Ра-
мадани. 

Во контекст на односите со инте гра-
тивците, Рамадани потенцира:

"Имаме нормални односи, што не зна-
чи дека тие не треба да се подобруваат 
во однос на учеството во локалната власт".

Теута Арифи од ДУИ, за нивните на ред-
ни чекори вели:

"На состанокот на Централното прет-
седателство беше донесен јасен став 
дека нема да учествуваме во работата на 
Собранието и од тие причини бараме 

"Не можам да ги знам постапките ни-
ту на премиерот, ниту на ВМРО-ДПМНЕ. 
Но, знам дека грешат ако играат со коа-
лиционите партнери на ДУИ, затоа што 
нашите коалиции не се за со нив да си 
игра некој друг. Ако толку сакаат да иг-
раат, нека си играат со своите коали цио-
ни партнери. А како второ, мислам дека 
имаат проблем со Бадентер. За да има 
Бадентер во Собранието тие треба да се 
договорат со пратеничките групи кои 
тоа можат да го обезбедат, зошто не се 
во состојба да водат политички дијалог, 
бидејќи немаат храброст, и затоа се оби-
дуваат тоа да го прават на вакви алтер-
нативни начини". 

ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА 
ВНИМАНИЕТО

Кога станува збор за шпекулациите за 
широката владина коалиција во која би 
влегле и останатите етнички заедници, 
Арифи објаснува: 

"Ние не можеме да им кажеме на дру-
гите каде да бидат блиски, а каде далеку. 
Апсолутно мислам дека секоја поли тич-
ка партија и секоја заедница, сите прет-
ставници се сосема автономни да ја во-
дат својата политика. Но, има само една 
работа, а тоа е дека Бадентер, двојното 
гласање е директна придобивка на ох-
ридскиот Рамковен договор, а не е в ред 
некој тоа да го игнорира".

Вниманието на јавноста не е свртено 
само кон ПДП и ДУИ, туку и кон она што 
се случува во СДСМ. Колку раздвоеноста 
во Социјалдемократскиот сојуз влијае 
врз ДУИ?

"Тоа се нивни внатрешнопартиски ра-
боти, кои секако дека треба да ги средат 
и да ги надминат. Апсолутно нам ни е 
битно да ја истераме нашата политика и 
работа во Собранието".

Исто така, Арифи потенцира и дека не 
може да ги коментира шпекулациите за 
владината реконструкција. 

"Не мислам - вели таа - дека работите 

Централниот одбор да нè поддржи во 
таа насока". 

Во однос на соработката со "Про спе-
ритетот" и на информациите за услову-
вањата дека во 2002 година ќе учес тву-
ваат во власта само ако ПДП не е дел од 
неа, таа коментира: 

"Никогаш не сме условувале на тој 
начин. Во 2002 година бевме апсолутни 
победници во албанскиот блок и един-
ствени луѓе со кои фактички се водеа 
раз говори. Односите со ПДП се многу 
коректни и тоа се гледа од заедничката 
работа и тука во Собранието и надвор 
од него". 

Во врска со шпекулациите дека изле-
гувањето на ПДП од Собранието има дру-
га позадина, односно учество во влас та, 
госпоѓа Арифи посочува:

Преструктуирања се најавуваат 
и во останатите партии во маке-
донскиот блок. 

За можноста ВМРО-Народна да 
учествува во власта, Весна Јанев-
ска вели:

"Тоа не зависи од нас. Ако до-
биеме таква понуда ќе разговараме 
и ќе видиме што ќе биде".

Владо Бучковски демантира де-
ка прави нова партија и дека се 
приближува кон власта. Тој се по-
викува на платформата за враќање 
на единството во СДСМ.

"Ако СДСМ успее да се обедини, 
потоа би требало да се разговара 
со НСДП за можноста за нејзино 
излегување од власта. И за обе ди-
нување на левицата околу претсе-
дателскиот кандидат, за да се сру-
ши оваа власт", вели Бучковски.

Во ЛДП сега-засега нема поли-
тички потреси.  

"Одлуката на тројцата пратеници 
на ПДП да не учествуваат во ра-
ботата на законодавниот дом е ле-
гитимна и легална, но претсе да-
телот на Собранието не коментира 
политички одлуки", изјави него-
виот портпарол Тодор Пендаров.

Потпретседателот на Собра ние-
то, Иван Анастасовски, вели дека 
одлуката е избрзана затоа што ту-
ка е местото за дијалог. 

"Воспоставувањето дијалог е ус-
лов за враќање на ПДП во Со бра-
нието. Ова е прв чекор", изјави Са-
фет Незири.

"Бојкотот на некои партии ќе би-
де забележан од меѓународните 
институции", е став на СДСМ, а Ко-
митетот  за односи меѓу заедниците 
според Јани Макрадули "не може 
да биде гласачка машина". 

СО ИНТЕГРАТИВЦИТЕ ИМАМЕ СО ИНТЕГРАТИВЦИТЕ ИМАМЕ 
ИСТА ЦЕЛ - ДА СЕ ВЛИЈАЕ ЗА ИСТА ЦЕЛ - ДА СЕ ВЛИЈАЕ ЗА 
ДА СЕ ЗАПАЗАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ДА СЕ ЗАПАЗАТ ПРОЦЕДУРИТЕ 
И УСТАВНИТЕ ОДРЕДБИ ОД И УСТАВНИТЕ ОДРЕДБИ ОД 
СТРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СТРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОБРАНИЕТО ЗА НА СОБРАНИЕТО ЗА 
ПОЧИТУВАЊЕ НА Т.Н. ДВОЈНО ПОЧИТУВАЊЕ НА Т.Н. ДВОЈНО 
МНОЗИНСТВО, ИСМЕТ МНОЗИНСТВО, ИСМЕТ 
РАМАДАНИРАМАДАНИ

НЕ МОЖАМ ДА ГИ ЗНАМ НЕ МОЖАМ ДА ГИ ЗНАМ 
ПОСТАПКИТЕ НИТУ НА ПОСТАПКИТЕ НИТУ НА 
ПРЕМИЕРОТ, НИТУ НА ВМРО-ПРЕМИЕРОТ, НИТУ НА ВМРО-
ДПМНЕ. НО, ЗНАМ ДЕКА ДПМНЕ. НО, ЗНАМ ДЕКА 
ГРЕШАТ АКО ИГРААТ СО ГРЕШАТ АКО ИГРААТ СО 
КОАЛИЦИОНИТЕ ПАРТНЕРИ КОАЛИЦИОНИТЕ ПАРТНЕРИ 
НА ДУИ, ЗАТОА ШТО НАШИТЕ НА ДУИ, ЗАТОА ШТО НАШИТЕ 
КОАЛИЦИИ НЕ СЕ ЗА СО НИВ КОАЛИЦИИ НЕ СЕ ЗА СО НИВ 
ДА СИ ИГРА НЕКОЈ ДРУГ, ДА СИ ИГРА НЕКОЈ ДРУГ, 
ТЕУТА АРИФИТЕУТА АРИФИ
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се движат токму во таква насока. Мо же-
би некој би сакал да биде така". 

И Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ 
изјавува дека не би ги коментирала шпе-
кулациите за евентуално влегување на 
ПДП во власта за да се обезбеди Баден-
терово мнозинство, но сепак потенцира 
дека Собранието ќе биде посиромашно 
без ПДП, и евентуално без ДУИ ако ги 
реализира своите најави за излегување 
од законодавниот дом. 

За разлика од опозиционите партии, 
во владејачката ВМРО-ДПМНЕ нема тек-
тонски нарушувања. Тие имаат мно зин-
ство од 65 пратеници плус 6 поддр жу-
вачи од ВМРО-НП. Освен тоа, во јавноста 
се дискутира дека со кокетирањето со 
опозиционите партии на помалите заед-
ници, Законот за празници и за избор на 
преостанатите членови на Републичкиот 
судски совет власта обезбедила појако 
Бадентерово мнозинство. 

Токму околу потребата од Баден те-
рово мнозинство, Бонева вели:

"Се покажа дека многу закони беа из-
гласани со парламентарно мнозинство. 
Ко митетот за односи меѓу заедниците од-
лучи Законот за празници да се донесе 
со двојно мнозинство, иако прет седа-
телот на Собранието, Георгиевски, сме-
таше дека не е потребно, но не секогаш 
се остваруваат желбите на опозицијата. 
Тоа докажа дека Комитетот дејствува на-
двор од политиката, односно дејствува 
во согласност со Уставот". 

Потегот на ДУИ таа го објаснува како 
обид да се одврати вниманието од нив-
ниот неуспех на изборите во Сарај. За 
односот со  останатите етнички заед ни-
ци, Бонева коментира:

"Не гледам доближување од оста на-
тите заедници, тоа што Законот за праз-
ници ќе се гласа со Бадентер значи дека 
тие го почитуваат својот принцип, се по-
читуваат себеси". 

За шпекулациите за новото пози цио-
нирање на Јагнула Куновска од НСДП 
(прво како независна пратеничка, потоа 
за преминување во ВМРО-НП, и нај ново-

то дека со нејзините ставови, особено око-
лу празниците, се доближува до ВМРО-
ДПМНЕ), Бонева изјавува дека Ку новска 
досега не изглегла со своја изјава да 
каже дека преминува во ВМРО-ДПМНЕ. 

Мирно е и во ДПА.
Лилјана Поповска од ДОМ, која е парт-

нер на власта, за најновите случувања 
во законодавниот дом констатира: 

"Напуштањето на Собранието не се 
покажало како добро решение за ни-
една партија досега. Тоа може да резул-
тира со маргинализирање на партијата. 
Лично не гледам реална причина која би 
поткрепила таков чекор. Партиите по-
стојат заради артикулирање на инте ре-
сот на граѓаните кои ги претставуваат и 
тоа значи дека некогаш партијата ќе би-
де во власт, друг пат во опозиција. Но, и 
двете ситуации даваат можност за поли-
тичко влијание низ демократска проце-
дура и институции. Не очекувам драма-
тичен пресврт во собраниското мнозин-
ство, иако се можни поединечни тран-
сфери. Теоретски, Бадентеровото мно-
зин ство може да се обезбеди и при от-
суство на ДУИ и ПДП".

За потсетување, ВМРО-ДПМНЕ го бој-
котираше Собранието на почетокот на 
претходниот состав на Владата во 2002 
година затоа што ДУИ влегоа во зако но-
давната власт, а ДПА апстинираше 6 ме-
сеци поради неприфаќањето да се пре-
гласува во 17 општини каде што тие сме-
таа дека е направен изборен фалси-
фикат.

НЕ ГЛЕДАМ ДОБЛИЖУВАЊЕ НЕ ГЛЕДАМ ДОБЛИЖУВАЊЕ 
ОД ОСТАНАТИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОД ОСТАНАТИТЕ ЗАЕДНИЦИ, 
ТОА ШТО ЗАКОНОТ ЗА ТОА ШТО ЗАКОНОТ ЗА 
ПРАЗНИЦИ ЌЕ СЕ ГЛАСА СО ПРАЗНИЦИ ЌЕ СЕ ГЛАСА СО 
БАДЕНТЕР ЗНАЧИ ДЕКА ТИЕ БАДЕНТЕР ЗНАЧИ ДЕКА ТИЕ 
ГО ПОЧИТУВААТ СВОЈОТ ГО ПОЧИТУВААТ СВОЈОТ 
ПРИНЦИП, СЕ ПОЧИТУВААТ ПРИНЦИП, СЕ ПОЧИТУВААТ 
СЕБЕСИ, СИЛВАНА БОНЕВАСЕБЕСИ, СИЛВАНА БОНЕВА


