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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ДОДЕКА ДАМИТЕ СИ КОН 
НЕКОИ НИШААТ ВРАТА-З  

Состојбата во Секретаријатот за ев-
ропски прашања при Владата на Ре-
публика Македонија укажува на 

неколку круцијални проблеми, кои од 
независноста до денес, во изминативе 
шеснаесет години постојано како ѓавол 
ја следат јавната администрација. Имено, 
политичката пенетрација не само што 
длабоко навлезе во сите нивоа на би ро-
кратизираниот апарат на власта, туку ис-
товремено се занимава со бизарни, ма-
лициозни и "доушнички" работи, така што 
наместо професионално да се реша ваат 
неопходните задачи за прибли жу вање на 
земјава кон Европската унија, процесот 
стагнира и се уназадува. 

Двете дами премногу 
отидоа во облаци и се 
соживеаја во улогата на 
раководењето со 
Секретаријатот за европски 
прашања, а заборавија на 
фактот дека рибата смрди од 
главата. 

Не може да се брани 
успешноста во менаџирањето 
на евроинтеграциските 
процеси во земјава со 
првичните позитивни 
сигнали на ЕУ, а притоа да се 
кријат слабостите на 
човечкиот потенцијал во 
Македонија. 

Постојат аргументи дека 
политичкиот анимозитет 
прави раздор во 
администрацијата, а лошата 
кадровска енергија уште 
повеќе ги дотолчува 
меѓучовечките односи во 
структурите на власта.

Затоа на прераспределувањата на 
силите во Секретаријатот за европски 
прашања не се гледа како на нужно пре-
испитување, анализа на извршената или 
незавршената работа, односно на спо-
собноста и на стручноста на кадрите, ту-
ку како на одмазда или на политичко де-
градирање, бидејќи блискоста со лидер-
ката на СДСМ, Радмила Шекеринска, ги 
заведе административците кои мислеа 
дека се незаменливи.

Поради ова, двете актуелни политички 
тези поседуваат валидно лекарско уве-
рение дека смените во Секретаријатот се 
оправдани, односно се неоправдани. Ме-
ѓутоа, ако се анализира квалитетот на за-
вршената работа на вработените, то гаш 
ќе може да се констатира дека всуш ност 
дел од административците и не ја оп-
равдаа довербата која ја уживаа. Не може 
преведувањето на европската ре гула-
тива да се остави само на товар на пре-
ведувачите, а притоа да се доцни со екс-
пертизата или со ажурирањето на спи  -
сокот на закони. Тоа значи дека прет-
ходната власт не си ги завршила свои те 
обврски но, исто така, новата ше фица на 
македонските евроинтегративци не смее 
да ужива во ловориките на Ше керинска, 
бидејќи празниот ôд ја уна ка жува по лож-
бата на Република Маке до нија, а ис то-
времено не ја подобрува неј зината по-
литичка кариера.   

Во контекст на ова може да се кон ста-
тира дека добиениот статус за член на ЕУ 
повеќе е плод на политичката волја кај 
евродипломатите, отколку домашна жел-
ба за доближување до Унијата. Затоа се 

наметнува прашањето, кој стравува од 
реформите во РМ? Одговорот на ова пра-
шање мораме да го бараме во ре ше-
нието за нашите проблеми. При тоа, ви-
ната мора да ја сносат не само поли тич-
ката елита, туку и олигарсите кои се пла-
шат од конкуренцијата и од пазарната 
економија.

Сходно на сè се и сегашниве состојби 
во Секретаријатот за европски прашања. 
Не е важно кој ќе раководи со овој сек-
тор, туку дали личноста е способна ра-
цио нално да ги менаџира и да ги коор-
динира сите активности поврзани со ев-
роинтеграционите процеси во Македо-
нија. Сега како што стојат работите само 
"алапачите" имаат работа, другите ни ша-
ат врата - земаат плата. 

ОДМАЗДА ИЛИ 
ПРАВИЛНА ОДЛУКА!?

Оваа политичка игра личи на вицот, 
кој се однесува на караницата меѓу Бо-
санецот и Црногорецот, кои постојано се 
карале околу тоа кој ќе победи во трка 
на 100 метри. Во оваа атлетичарска дис-
циплина нема победник, бидејќи по пр-
ви те истрчани 10 метри Црногорецот 
зел столче и седнал, а Босанецот се из гу-
бил. Тоа значи дека и кај нас имаме про-
блеми од ваков тип. Само што не знаеме 
која ролја ја игра Радмила Шекеринска, 
односно Габриела Коневска-Трајковска. 
По сè изгледа дека двете дами премногу 
отидоа во облаци и се соживеаја во уло-
гата на раководењето со Секретаријатот 

ДАЛИ ВИЦЕПРЕМИЕРКАТА, ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА-ДАЛИ ВИЦЕПРЕМИЕРКАТА, ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА-
ТРАЈКОВСКА, ПОДОБРО СЕ СНАОЃА ДОМА ИЛИ ВО ТРАЈКОВСКА, ПОДОБРО СЕ СНАОЃА ДОМА ИЛИ ВО 
СТРАНСТВО? СТРАНСТВО? 
КОГА Е ВО ДРЖАВАВА ЈА ПОДДРЖУВА ГРУЕВСКИ, НО КОГА Е ВО ДРЖАВАВА ЈА ПОДДРЖУВА ГРУЕВСКИ, НО 
НАДВОР НЕМА КОЈ ДА ЈА ТУРКА ВО КАРИЕРАТА. ОЛИ РЕН ВО НАДВОР НЕМА КОЈ ДА ЈА ТУРКА ВО КАРИЕРАТА. ОЛИ РЕН ВО 
ДРУШТВО СО ПРЕМИЕРОТ И СО СЕГАШНАТА ПРВА ДАМА НА ДРУШТВО СО ПРЕМИЕРОТ И СО СЕГАШНАТА ПРВА ДАМА НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊАСЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА
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ТРИРААТ, 
ЕМААТ ПЛАТА   

за европски прашања, а заборавија на 
фактот дека рибата смрди од главата. Не 
може да се брани успешноста во мена-
џирањето на евроинтеграциските про-
цеси во земјава со првичните позитивни 
сигнали на ЕУ, а притоа да се кријат сла-
бостите на човечкиот потенцијал во Ма-
кедонија. Згора на тоа, ако се земе пред-
вид фактот дека реформите не се прават 
за "пресоблекување на Старата дама", ту-
ку за демократизација и за економски 
развој на Македонија, тогаш проблемот 
повторно се лоцира во политичките фак-
тори.

Затоа системот "пипни-стој" никаде не 
нè води, а уште повеќе одмаздата може 
да ги реши проблемите во организацијата 
на Секретаријатот.

Овие аргументи нè наведуваат на кон-
статацијата дека политичкиот анимо зи-
тет прави раздор во администрацијата, а 
лошата кадровска енергија уште повеќе 
ги дотолчува меѓучовечките односи во 
структурите на власта.

Поради ова, ниту Шекеринска станува 
поголема реформаторка, а уште повеќе 
Коневска-Трајковска успешен менаџер. 
Во оваа ситуација најдоблесно е да се 
при знаат грешките и при тоа да се на пра-
ви анализа, кој всушност ги кочи ре фо-
рмите и зошто тоа го прави. Во овој круг 
може да се побара комплексноста на 
домашниот политички проблем.  

ЕУ КРЕНА "РАЧНА"
Европа не ја интересира положбата 

на македонските евроинтегративки во 
политичкото милје во земјава, туку ин-
тен зитетот на извршувањето на рефо р-
мите.

Тоа значи дека нашата држава стана 
заложник на амбициите на лидерката на 
СДСМ, но и на сегашниот прв човек на Се-
кретаријатот, која ниту еднаш не одго во-
ри каде запна работата и кој ја блоки-

јутер ќе покаже дека секогаш факторот 
време ни ги решавал проблемите, кои 
всушност и никогаш не биле расчистени, 
туку фрлени под тепих, бидејќи така ние 
се забавуваме во политиката.

По враќањето од Брисел, каде вице-
премиерката за евроинтеграции, Габ рие-
ла Коневска-Трајковска имаше средби со 
високи претставници на ЕУ, таа пред пра-
тениците од Комисијата за европски пра-
шања истакна дека Владата воопшто не 
добила остри критики од еврокомесарот 
за проширување, Оли Рен, поради про-
мените кои се направени во Секре тари-
јатот за евроинтеграции. 

"Напротив, како и многу пати досега, 
комесарот Оли Рен прецизно забележа 
дека очекува промените да не влијаат на 
нормалната комуникација меѓу СЕИ и ЕК 
и дека верува оти сè што е направено е 
во согласност со законите во Република 
Македонија. А, тоа, Ве уверувам, е на пра-
вено во согласност со постојните зако н-
ски прописи во Република Македонија", 
истакна Коневска-Трајковска пред прате-
ниците, како одговор на прашањето на 
пратеникот Андреј Жерновски.

Актуелната вицепремиерка уште ед-
наш посочи дека унапредувањата во СЕИ 
биле направени вон законските прописи, 
особено спротивно на процедурите на 
Агенцијата за државни службеници. Спо-
ред неа, унапредувањата биле напра ве-
ни без конкурс објавен во јавноста и со 
постапки за експресни напредувања, иа-
ко за тоа немало законска оправданост. 
Таа истакна дека комесарот Рен бил за-
познат со целата постапка за промените 
во СЕИ, без притоа да се наведуваат ими-
њата на сменетите. Коневска-Трај ковска, 
исто така, посочи дека во СЕИ нема но-
вовработени, како што било посочено во 
јавноста.

На прашањето на пратеникот Игор 
Ивановски кога Владата ќе ги почне 
преговорите за членство во ЕУ, затоа што 
досега од нејзините редови на неколку 
пати се лицитирало со датуми за старт на 

ЗА ЛИДЕРКАТА НА СДСМ, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, УСПЕХ ЗА ЛИДЕРКАТА НА СДСМ, РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА, УСПЕХ 
ПРЕТСТАВУВА СТАТУСОТ ЗА ЧЛЕНКА КАНДИДАТ ВО ЕУ, А ПРЕТСТАВУВА СТАТУСОТ ЗА ЧЛЕНКА КАНДИДАТ ВО ЕУ, А 
НЕУСПЕХ ТОА ШТО ТРИЕСЕТТИНА ЕВРОПСКИ ЗАКОНИ НЕ НЕУСПЕХ ТОА ШТО ТРИЕСЕТТИНА ЕВРОПСКИ ЗАКОНИ НЕ 
СЕ ПРЕВЕДЕНИ ИЛИ ПРИЛАГОДЕНИ СО МАКЕДОНСКОТО СЕ ПРЕВЕДЕНИ ИЛИ ПРИЛАГОДЕНИ СО МАКЕДОНСКОТО 
ПРАВО, КОИ КАКО ОБВРСКА ТАА ТРЕБАШЕ ДА ГИ ПРАВО, КОИ КАКО ОБВРСКА ТАА ТРЕБАШЕ ДА ГИ 
НАПРАВИ. НЕЛИ, ПОДОБРО Е ДА СЕ ВИКА ОТКОЛКУ ДА НАПРАВИ. НЕЛИ, ПОДОБРО Е ДА СЕ ВИКА ОТКОЛКУ ДА 
СЕ ЗБОРУВА ЗА СОПСТВЕНИТЕ ГРЕШКИ. ЛИДЕРКАТА ВО СЕ ЗБОРУВА ЗА СОПСТВЕНИТЕ ГРЕШКИ. ЛИДЕРКАТА ВО 
СЕНКА СО КОЛЕШКАТА ОД БУГАРИЈА СЕНКА СО КОЛЕШКАТА ОД БУГАРИЈА 

Солзите не можат да произведат 
евроинтегративни емоции. Како 
политичар Рен е "кул", додека Ко-
невска-Трајковска и Шекеринска, 
со своите парадирања, односно 
неработење не можат да ги скр-
шат бравите на ЕУ. Значи, клучот 
останува да го направиме дома. 
Тоа што ниту еден домашен по-
литичар не ја сноси вината за за-
крчувањето на процесот, мораме 
да признаеме тоа е наша грешка. 

раше нејзината програма во работењето. 
Затоа во Брисел е крената рачната сопи-
рачка. Евродипломатите не се под гот ве-
ни да преговараат за персоналниот со с-
тав и за убавиците т.е. за сите "фуфици и 
безрбетници" во зградата на Владата, ту-
ку за преземените обврски, кои слабо 
поминуваат низ македонскиот барабан.

Имено, еврокомесарот Оли Рен само 
еднаш "тепа по прсти, а дури потоа ќе пу-
ка од револверот". Муницијата која му ја 
обезбедивме го полни магацинот за ку р-
шуми. Во однос на ова прашање тој сам 
не одлучува, туку како вистински евро-
дипломат ги спроведува заклучоците на 
Унијата, која веќе еднаш констатира дека 
има тромб во македонските артерии. За-
тоа солзите не можат да произведат ев-
роинтегративни емоции. Како политичар 
Рен е "кул", додека Коневска-Трајковска и 
Шекеринска, со своите парадирања, од-
носно неработење не можат да ги скршат 
бравите на ЕУ. Значи, клучот останува да го 
направиме дома. Тоа што ниту еден до-
машен политичар не ја сноси вината за 
закрчувањето на процесот мораме да 
признаеме е наша грешка. Политичарите 
живеат од наша крв, а ние се храниме со 
нивните лаги, ветувања и илузии. Поради 
ова, ни се случуваат бизарни работи, од-
носно административци ни патуваат на 
аџилак во Брисел, а нивната шефица не-
ма печат на лекарското уверение за нив-
но сменување.   

     

КОМИСИСКИ 
ПРАШАЊА

Дали сите македонски чуда можат да 
завршат во заборавот? Ако го вклучиме 
мозокот да работи, тогаш нашиот ком п-
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преговорите, вицепремиерката објасни 
дека за неа и за Владата прв приоритет е 
исполнувањето на домашните задачи, 
што значи исполнување на повеќето по-
литички и економски критериуми по ста-
вени од ЕУ, а дури потоа би можела да 
зборува за датуми.

"Станува збор за различни матрици 
меѓу мене и колегите од опозицијата. За 
мене е побитно да ги завршиме пре зе-
мените обврски, па дури потоа да збо-
руваме за старт на преговорите, иако и 
ние сакаме преговорите уште утре да 
почнат. Иако и јас сум реален оптимист, 
од мене не очекувајте да лицитирам со 
датуми како што вие барате", му одговори 
првата евроинтегративка на пратеникот 
Ивановски.

Во врска со смените во СЕИ, прет се-
дателот на Комисијата за европски пра-
шања, Тито Петковски, рече дека прате-
ниците ќе одржат посебна седница на 
оваа тема.

ЗОШТО СМЕНИ?
Што вели на ова кутрата Европска 

унија? Таа само поставува контра пра-
шања, бидејќи политичките додворувања 
и умилкувања од типот "циле-миле", не 
можат да ги запалат нивните страсти. 
Нив ниот интерес е свртен кон Европа, 
зашто во овој момент Унијата има свои 
побитни проблеми. Прво, таа се наоѓа во 
длабока политичка и егзистенцијална 

криза, која е предизвикана од непри фа-
ќањето на Уставот на ЕУ. Второ, овој пра-
вен акт и не претставува толку голем про-
блем, колку односот меѓу големите и по-
малите браќа во Унијата. Тоа значи дека 
се потврдуваат информациите дека ви-
цепремиерката Коневска-Трајковска е 
ини цијатор на средбата со Рен, за да се 
разговара за начините како да се дојде 
до позитивен европски извештај во но-
емв ри. Компромисот е можен, бидејќи 
на повидок е решавање на вештачки на-
метнатиот проблем со политичкиот ди-
јалог со ДУИ. Тоа значи дека се топи мра-
зот кај интегративците, нивно учество 
во Собранието е можно. И тој проблем 
станува сè поминорен, иако на таа карта 
долго играа и Али Ахмети и водството на 
СДСМ. Меѓутоа, сегашниот политички 
"скор" меѓу сдсмовците и вмровците е 
еден спрема еден. Прашање на време е 
кога Груевски ќе го постигне вториот гол, 
а тоа значи дека овој проблем набрзо ќе 
го симне од дневен ред. Тоа истото се 
однесува и за решавањето на другите 
забелешки на ЕУ. 

"Ги поздравувам напо рите да се по-
добри политичката клима во земјата и да 
се покаже јасна определба за спро ве-
дување на охридскиот Дого вор, кој е 

клучен политички критериум на патот 
кон ЕУ", истакна Оли Рен, по средбата со 
Конеска-Трајковска во Бри сел. 

Но, тој ги повтори европските зак лу-
чоци - реформите во Македонија мора 
да се забрзаат. Добро е што има напредок 
и што ситуацијата е деблокирана, но спо-
ред ЕК, времето брзо минува и не смее 
да се губи ниту минута. Земјата не само 
што ќе треба да усвои многу закони, туку 
и да спроведе судски и полициски ре фор-
ми и да покаже сериозна борба против 
корупцијата. Евродипломатите сметаат 
дека досегашните чекори на Владата по-
кажуваат одредена волја за справување 
со корупцијата, но сè уште се далеку од 
вистинските резултати. Како што е по-
знато, Оли Рен ја нема "мувата на капата", 
па така й  "удри шлаканица в лице" на ко-
лешката. Тој праша што станува со сме-
ните во Секретаријатот за европски пра-
шања. Но, вицепремиерката го потврди 
ставот на Владата дека станува збор за 
незаконски унапредувања. 

"Подвле ков дека е исклучително важ-
но да нема по следици врз односите меѓу 
ЕК и земјата", остро го критикуваше овој 
потег на Вла дата на РМ, еврокомесарот 
Рен.

Политичарите живеат од наша крв, а ние се храниме со 
нивните лаги, ветувања и илузии. Поради ова, ни се 
случуваат бизарни работи, односно административци ни 
патуваат на аџилак во Брисел, а нивната шефица нема печат 
на лекарското уверение за нивно сменување.


