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В Л А Д И Н И  П О М Е С Т У В А Њ АВ Л А Д И Н И  П О М Е С Т У В А Њ А

Пишува: Венцо ДОНЕВ

ДПА ВО ПЕНАЛ СИ    ТУАЦИЈА,ДПА ВО ПЕНАЛ СИ   
НСДП И СП БАРА   АТ СПАС ВО СПОЈУВАЊЕНСДП И СП БАРА 

Како поминува времето по стап-
нувањето на сцена на Владата на 
Никола Груевски, така се сумираат 

и резултатите од учинокот на неговата 
екипа. Како и во секоја работа така и во 
владината, успехот на поединци е раз-
личен. Во јавноста оценките за работата 
на премиерот и на министрите се раз-
лични. Можеби, како што изјави прет-
седателот на Владата, неговите оценки 
ќе бидат сублимат на грешките на кои 
му укажал народот. Покрај мини изме-
ните во владиниот тим сè погласно се 
шпекулира за нова реконструкција, ко-
ја всушност би опфатила едно место, а 
другите ќе бидат поместувања. Помес-
тувањата во Владата почнаа откако ми-
нистерот за животна средина, Имер Алиу, 
стана министер без ресор, задолжен за 
спроведување на охридскиот Рамковен 
договор, при што Имер Селмани беше 
ослободен од двојната функција, а сега 
раководи само со Министерството за 

Покрај планираните 
рокади, премиерот може да 
се соочи со притисок од 
НСДП и СП. Тито Петковски и 
Љубисав Иванов-Ѕинго 
имале состанок во Кратово, 
каде разговарале за 
обединување на овие два 
политички субјекта. Во 
политичките кулоари се 
зборува дека во играта 
треба да влета и ЛП на 
Стојан Андов. Но, оваа 
комбинација е неизводлива, 
бидејќи Столе и Ѕинго 
политички многу не се 
мирисаат, а и некако е 
поблизок до Љубчо 
Георгиевски и до Никола 
Груевски. Најверојатно, со 
обединувањето Петковски 
сака да направи брејк во 
Владата и да си ја засили 
позицијата, откако Џафери 
и Тачи си ја засилија својата 
положба со доведувањето 
на ПДП во Владата, при тоа 
знаејќи за блиските врски 
меѓу ДПА и ВМРО-Народна. здравство. Испразнетото место на Алиу 

го наследи Џелил Бајрами. Арификмет 
Џемаили е новиот министер за култура, 
по изнудената оставка на Илиријан Бе-
ќири. 

 

ИМА ЛЕК ЗА ПДП
Тогашната реконструкција, односно 

проширувањето на министерските ре-
сори на ДПА се толкува како засилување 
на позицијата на партијата на Џафери 
во Владата по најавеното проширување 
на владината коалиција, но и подо бру-
вање на позициите на двоецот Џафери-
Тачи пред партискиот Конгрес. Потегот 
на ДПА се смета за оправдан, ако се има 
предвид дека во владиното мнозинство 
ќе влезе и ПДП на Абдулади Вејсели. Уш-
те кога се формираше Владата ми нис-
тер ското место за локална само уп рава 
му се нудеше на ПДП, која беше во коа-
лиција со ДУИ. ПДП ќе ја добие ми ни с-
терската позиција во Министер ството 
за локална самоуправа и некои функ-
цио нерски места на подолно ниво. За воз-
врат, Груевски го зголемува мно зин ство-
то на етничките заедници, по треб но за 
донесување на законите со Баденте ро-
вото правило во Собранието. Како што 
стојат работите, влегувањето на ПДП во 
коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, ДПА, НСДП 
и останатите, е Пирова ра бота, би дејќи 
гласот на Вејсели не вре ди многу без 
гласовите на Сафет Изеи ри и Бле рим 

Беџети, кои се сметаат за поблиски на 
ДУИ отколку на ПДП. Но, како што до-
знаваме, пронајдено е ре шение како и 
тие да му се придружат на лидерот Вејсели.

Позицијата во Собранието за одре-
дени законски проекти Груевски ќе ја 
засилува и со пратениците Срби и Тур-
ци, Иван Стоиљковиќ од Демократската 
партија на Србите, со кого се дого во ре-
ни работите за неговата доверба, како 
и со Кенан Хасипи и Незири Хади од Де-
мократската партија на Турците.

Се чини дека Груевски, откако запад-
на во неповолна ситуација по изле гу-
вањето на ДУИ од работата на Собра-
нието, пополека се консолидира и ја 
зацврстува својата позиција, бидејќи 
беше обвинет дека го кочи политичкиот 
дијалог. Дипло матите на Груевски му су-
герираа, доколку сака Македонија да ја 
види во НАТО и во Европската унија, да 
воспостави дијалог со опозицијата но, 
пред сè, со ДУИ. Преговорите кои се во-
дат со партијата на Ахмети се движат во 
поволна насока за лидерот на ВМРО-
ДПМНЕ, зашто сега и ДУИ е ставена во 
мат позиција.

Неколку месеци Ахмети и партиското 
раководство се обидуваат да ги смират 
своите членови со образложение дека 
и тие ќе влезат во власта. Последните 
ветувања беа дека на 5 април ќе станат 
дел од владината коалиција, па откако 
и тоа не помина, на членовите, особено 
на воинствените, им се ветува 5 мај ка-
ко датум кога ДУИ ќе се договори со 
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ДПА ВО ПЕНАЛ СИ    ТУАЦИЈА, ТУАЦИЈА,  
НСДП И СП БАРА   АТ СПАС ВО СПОЈУВАЊЕАТ СПАС ВО СПОЈУВАЊЕ

од неговата работа. На Маневски не му 
е прифатен Законот за верски заедници 
од страна на Венецијанската комисија 
при Советот на Европа, а Изборниот за-
кон е вратен бидејќи не й бил понуден 
на опозицијата и не ја поминал јавната 
расправа, за да се донесе најдобро за-
конско решение. Неговото место треба 
да го пополни Габриела Коневска Трај-
ковска, која сега е задолжена за евроин-
теграциите во Владата на Груевски. И од 
нејзината работа има незадоволство. 
По овие математики Антонио Мило-
шоски треба да го преземе Секторот за 
евроинтеграции, за кој првобитно бе-

претседателот Бранко Црвенковски и 
личност која може да му внесе раздор 
во партијата. Една работа е поверојатна 
- ДПА, откако ги засили своите позиции 
во Владата со доведувањето на ПДП во 
власта, има амбиции да преземе некое 
од посилните министерства, односно 
та му каде што има повеќе пари. Ова е 
приликата која ДПА ја чека подолго 
време. Се спомнува дека тие го пики-
рале Министерството за транспорт и 
врски.

Тимот на Груевски може да биде ос-
лабнат со најдобриот играч, Зоран Став-
ревски, затоа што се токми да влета во 
гувернерската фотелја.

ТИТО И ЅИНГО 
ПРИТИСКААТ

Покрај планираните рокади премие-
рот може да се соочи со притисок од 
НСДП и СП. Тито Петковски и Љубисав 
Иванов-Ѕинго имале состанок во Кра-
тово, каде што разговарале за обе ди-
нување на овие два политички субјекта. 
Во политичките кулоари се зборува де-
ка во играта треба да влета и ЛП на 

организации. ДПА ќе има контролирана 
поддршка од дипломатите, пред сè, од 
оние на САД, поради одредени заслуги 
во глобалната американска политика.

ВЛАДИНА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА

Се шпекулира дека министерот за 
правда, Михајло Маневски, ќе замине 
во пензија, затоа што има незадоволство 

ше планиран, додека неговото место во 
МНР да го заземе Никола Димитров. Се-
пак, во оваа комбинација има неколку 
факти кои не можат да се одбегнат: Ди-
митров се надева на поддршка од Аме-
риканците, но ова му е лажна надеж, 
бидејќи и Мартин Треневски се наде-
ваше на истата поддршка, односно од 
амбасадорката на САД во РМ, Џилијан 
Миловановиќ, па на крајот доби корпа; 
Димитров не е прифатлив за Груевски 
затоа што се смета за човек близок до 

Стојан Андов. Но, оваа комбинација е 
неизводлива, бидејќи Столе и Ѕинго по-
литички многу не се мирисаат, а и не-
како е поблизок до Љубчо Георгиевски 
и до Никола Груевски. Најверојатно, со 
обединувањето Петковски сака да на-
прави брејк во Владата и да си ја засили 
позицијата, откако Џафери и Тачи си ја 
засилија својата положба со доведу ва-
њето на ПДП во Владата, при тоа знаејќи 
за блиските врски меѓу ДПА и ВМРО-
Народна. Сепак, ваквиот маневар на 
НСДП нема можност за големи прес-
врти, затоа што во нивните редови има 
пратеници кои не се согласуваат со 
ваквите комбинаторики. Ако ова се има 
предвид, тогаш предупредувањето на 
Ѓорѓи Трендафилов, еден од претсе да-
телските кандидати на ВМРО-Народна, 
дека е време да се преиспита под-
дршката на ВМРО-ДПМНЕ, не е случајно, 
туку е јасна порака до левите сили да не 
си го зголемуваат апетитот. Можеби на 
преголемите амбиции на НСДП и на СП 
сметките ќе им ги расипе ЛДП, за која се 
верува дека ќе влета во владината коа-
лиција. Од друга страна, пак, Петковски 
сè уште сака ДУИ да ја види во власта. 
Може да се забележи соработка меѓу 
функционерите на овие две партии во 
владините институции на пониските 
нивоа. Борбата меѓу Јован Манасиевски 
и Стевче Јакимовски за лидер на пар-
тијата се засноваше на ослободувањето 
од СДСМ и придвижувањето кон ВМРО-
ДПМНЕ.

МНОГУ СМЕ ЈАКИ, ТАЧИ - ЏАФЕРИМНОГУ СМЕ ЈАКИ, ТАЧИ - ЏАФЕРИ
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бидејќи не й бил понуден на опозицијата и не ја поминал јавната рас-
права, за да се донесе најдобро законско решение. Неговото место тре-
ба да го пополни Габриела Коневска Трајковска, која сега е задолжена 
за евроинтеграциите во Владата на Груевски. И од нејзината работа има 
незадоволство. По овие математики Антонио Милошоски треба да го 
преземе Секторот за евроинтеграции, за кој првобитно беше планиран, 
додека неговото место во МНР да го заземе Никола Димитров.

Груевски. Но, ова се лажни ветувања, 
затоа што Груевски нема намера ДУИ да 
ја вклучи во владината коалиција, осо-
бено сега по приклучувањето на ПДП 
кон власта. Поради ситуацијата во која 
се најде оваа партија, на неа й се зака-
нува енормно осипување, односно неј-
зино политичко минимизирање. Извес-
но е дека ќе се прави нов политички 
суб јект кај Албанците, а климата за тоа 
се испитува преку неколкуте невладини 


