"ОЛАДЕНИ И ПОПАРЕНИ СУЕТИ"

КАВГИТЕ И НАДМУДРУВАЊАТА ВО СОБРАНИЕТО НА
РМ НЕ ЈА РАЗБРКАА МОНОТОНИЈАТА КОЈА ВЛАДЕЕ ВО
ЗГРАДАТА ВО СКОПЈЕ

"Мижењето" мора да
престане, бидејќи
организираниот криминал
ги загрозува националните
и државните интереси на
граѓаните во Македонија.
Првото соочување на
ставовите на политичките
противници во Собранието
во РМ мина во сенка на
караницата меѓу спикерот
Љубиша Георгиевски и
пратеникот од СДСМ, Борис
Кондарко, кој поради
својата младешка виталност
и снаодливост во вакви
ситуации успеа да го извади
од такт претседателот на
законодавниот дом.

"КУЌА НА МРТОВЦИ" ИЛИ НА
ПОДЗАБОРАВЕНИ ПРАТЕНИЦИ!?
Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

К

орпусот предлог-закони за Обвинителството конечно ја мина првата бариера на која наиде во
Собранието, иако ставовите на власта и
на опозицијата концепциски се разликуваа. Сепак, овој пакет закони покажа
дека постои генерална поддршка за донесување нови закони за Обвинителството, кои во втората фаза ќе ја допрецизираат и регулираат оваа проблематика, која доцни со реформите. Имено, борбата против корупцијата, организираниот криминал, трговијата со луѓе или со оружје, остави длабоки траги
во земјава. При тоа, криминалците одамна се престроија - се опремија, се модернизираа и пронајдоа многубројни
патишта за да ги одбегнат законот и редот во Република Македонија. За ваквата состојба во државава свесни се во
таборот на ВМРО-ДПМНЕ но, исто така,
и во редовите на СДСМ, која претходно
им "намигна" на криминалните структури, а под притисок на ЕУ мораше да
го признае постоењето на врските на
криминалците со политичката елита во
Македонија. Затоа "мижењето" мора да
престане, бидејќи организираниот криминал ги загрозува националните и државните интереси на граѓаните во Македонија.
Првото соочување на ставовите на
политичките противници во Собранието во РМ мина во сенка на караницата

меѓу спикерот Љубиша Георгиевски и
пратеникот од СДСМ, Борис Кондарко,
кој поради својата младешка виталност
и снаодливост во вакви ситуации успеа
да го извади од такт претседателот на
законодавниот дом. Поради ова, главната тема беше ставена на маргините
од политичките движења, кои тогаш се
случуваа во зградата на пратениците.
Овој инцидент уште еднаш покажа дека
пратениците не ја знаат основната култура за демократско парламентарно
однесување, при што предност имаат
аргументите, а не личните пресии и
надмудрувања. Но, ако се погледне на
целиот случај, тогаш на крај - и волкот
остана сит и овците ни се на број.
Првиот меѓу еднаквите го бранеше
својот став со непријавувањето на Кондарко за збор. Тој дури го оправдуваше
својот потег со стенограмските забелешки, но тоа не ги смири страстите.
"Не е убаво, имате шанса истиот
говор да го кажате и во второто читање.
Не ви давам збор", изјави изнервираниот Љубиша Георгиевски.
Власта и опозицијата продолжија во
ист ритам да се убедуваат кој бил во
право.
"Треба да ги оладиме нашите глави,
да ги прифатиме грешките и да продолжиме да работиме на начин кој е
својствен", истакна пратеникот на ЛДП,
Андреј Жерновски.
"Господинот Кондарко се одјави, па
го немаше пријавено, и онака како што е
наведено во стенограмот, токму така
беше", констатира пратеничката Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ.
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Циркусот беше завршен со пауза, и
тоа со драмска пауза од два часа.
Инаку, новиот Закон за јавно обвинителство предвидува посебно Обвинителство за организиран криминал,
чија крајна цел, како што појасни министерот Маневски, е да ја зголеми ефикасноста во борбата со корупцијата и
со криминалот.
Покрај посебното Обвинителство,
Законот предвидува да ги зголеми овластувањата на јавниот обвинител, кој
во свои раце ќе ги преземе предистражната и истражната постапка, со кои ќе
има овластувања да издава наредби за
примена на посебни истражни мерки, и
при тоа да ги има на располагање овластените служби во МВР, Финансиската
полиција и Царинската управа.
На крајот од 2006 година, истакна во
расправата министерот за правда Михајло Маневски, во Обвинителството
останале нерешени повеќе од 5.000
кривични пријави, а од нив само во списокот се над 2.000.
"Пријавите останале нерешени, заради тоа што со месеци, а за некои пријави и со години, не е одговарано на
барањето на јавниот обвинител, каде
тој побарал определени известувања,
побарал одредени податоци, каде не се
имало соодветен однос кон јавниот
обвинител", изјави Михајло Маневски,
министер за правда.
"Сега новиот Закон создава обврска
да се одговори на барањето на јавниот
обвинител во рок не подолг од 30 дена",
додаде Маневски.

