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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во македонскиот законодавен дом 
почна дискусијата за тоа дали на 
народните избраници им е по-

требен нов Деловник, кој ќе го промени 
начинот на нивното однесување. Но, 
всушност на пратениците им е потребна 
промена на сопствената свест, зашто 
ниту една собраниска седница не поч-
нала без меѓусебни обвинувања, на вре-
ди и упаѓања во збор едни на други. Ре-
чиси цела 29 седница беше изместена 
од вистинскиот колосек. И наместо плод  -
на дискусија, пратениците се над муд-
руваа и си докажуваа едни на други 
дали им требаат или не нови правила, 
кои ќе ги ограничат во дискусиите, но и 
дали имало или немало договор меѓу 
Груевски и Ахмети. Народните избра-
ници "расправаа" и за тоа кои се ма ке-
донските "спасители", кој е "мајсторот 
на хаосот", а опозиционерите го поста-

вија и прашањето дали претседателот 
на Собранието работи по 14 часот...  Не 
се знае дали сдсмовците се "спа си те-
лите" и дали вмровците го создаваат 
собранискиот "хаос", како што одредени 
пратеници потенцираа, но едно се знае - 
дека ваквото пратеничко однесување 
не им доликува на оние кои го прет-
ставуваат народот.  

Почетокот на оваа седница ќе биде 
запомнет по репликите и по дискусиите 
меѓу албанските пратеници. Меѓу нив 
беа Рафиз Алити од опозиционата ДУИ, 
Ружди Матоши од ДПА и Абдулади Веј-
сели од ПДП, кои меѓусебно се дока жу-
ваа кој колку придонел за спрове ду ва-
њето на охридскиот Договор и за упо-
требата на албанскиот јазик. Што се од-
несува до прашањето имало или не ма-
ло договор меѓу претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски и ли де-
рот на ДУИ, Али Ахмети, координаторот 
на интегративците, Рафиз Алити, им 
пре порача на Матоши и на Вејсели: 
"Прашајте го Антонио Милошоски што 
извести во Брисел, има или нема до-
говор".

ИНТЕРПЕЛАЦИЈА
Атмосферата се вжешти кога соци-

јалдемократот Никола Поповски, ис про-
воциран од Вејсели, кој во репликата го 
наведуваше "владеењето на СДСМ и на 
ДУИ", од место му дофрли да не ги спом-
нува социјалдемократите и дека "не-
говото време на владеење е со се која 
влада". 

Вејсели се налути, па нервозно по-
тенцира: "Ти ќе ми кажуваш што да збо-
рувам, помина твоето време!" 

Во еден ваков драматичен развој на 
настаните собранискиот спикер Геор ги-
евски ја прекина седницата. По кратката 
пауза опозиционерката Славица Грков-
ска инсистираше и таа да добие право 
на реплика, како и пратениците од ДУИ, 
од ДПА и од ПДП. Но, Георгиевски не й 
ја исполни желбата, напротив и ги исклучи 
микрофоните и повторно даде пауза. 
Расправата продолжи поплад нето, но без 
Георгиевски. На неговото место седна 
потпретседателот на Со бранието, Иван 
Анастасовски, на што опозиционите со-
цијалдемократи реа гираа дека "спи ке-
рот работи само до 14 часот", односно 
не е тука да ги слушне нивните дискусии. 

"Не може претсе да телот на Со бра-
нието да има едни кри териуми за пра-
тениците од ДУИ, други за ДПА, трети за 
СДСМ. Не може на овие пратеници да 
им се дава право на реп лика, а на пра-
тениците на СДСМ да им се исклучуваат 
микрофоните и да се за молчува опо-
зицијата...", беа комента ри те на соци јал-
демократите.

"Кога тој се однесува така апсолу-
тистички во расправа за измена на Де-
ловникот, како ли ќе се однесува кога 
со неговиот Деловник ќе сака да ги ог-
раничи дискусиите, дури тогаш како ќе 
ја замолчи опозицијата. Затоа еден од 
нашите следни чекори во наредниот пе-
риод ќе биде интерпелацијата за прет-
седателот на Собранието", репли ци ра-
ше Борис Кондарко.  

ПОТРЕБНО Е ПРВО ДА ЈА ПРОМЕНАТ СВЕСТА, ПОТРЕБНО Е ПРВО ДА ЈА ПРОМЕНАТ СВЕСТА, 
А ПОТОА ДА ГО МЕНУВААТ ДЕЛОВНИКОТА ПОТОА ДА ГО МЕНУВААТ ДЕЛОВНИКОТ

"Можеби донекаде можеш и 
да ги оправдаш СДСМ и ЛДП 
зашто тие не знаат дали има 
или нема потреба од носење 
нов Деловник. Едно време 
кажуваа дека има потреба, но 
не сега, туку по четири години, 
друг пат не се согласуваат со 
одредени ставови. Но, тоа е 
нивен проблем...", во оваа 
насока се движеа коментарите 
на владејачката ВМРО-ДПМНЕ. 

Репликите на сдсмовците 
упатени кон предлагачот на 
Деловникот Трајко Вељаноски 
беа: "Ако цел Ви е побрзо да се 
донесе Деловникот, тогаш 
треба да бидете толку 
доблесен да го браните 
Предлогот за Деловник, а не 
од говорницата да ни кажувате 
политички пароли дека некој 
сакал или не сакал да има 
Деловник. Ако вашиот 
Деловник е исправен ќе го 
браните со аргументи, а не со 
навреди. Очигледна е Вашата 
намера да ја пренасочите 
дебатата мислејќи дека на тој 
начин ќе го скриете договорот 
меѓу Никола Груевски и Али 
Ахмети". 
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КОНФУЗНОСТ
Рафиз Алити од собраниската говор-

ница побара да се повлече пред ло же-
ниот текст на Деловникот за да се на-
прават консултации, па откако ќе се пос-
тигне консензус, тој да се донесе во 
една фаза. 

"ДУИ инсистира да се почитува до-
говорот меѓу лидерите на ДУИ и на 
ВМРО-ДПМНЕ, каде што се наведени 
прецизни рокови. Има симптоми кои 
укажуваат дека договореното нема да 
се почитува и затоа бараме да се по вле-
че овој текст на Деловникот", предложи 
Алити. 

На неговиот предлог реагираше ко-
ор динаторот на ДПА, Ружди Матоши,
потенцирајќи дека Алити ја злоупо тре-
бува говорницата за "конфузно да збо-
рува за некој фамозен договор кој не по-
стои". 

Но и "новопечениот" коалиционен 

пар тнер на Груевски, Вејсели, исто така, 
тврдеше дека не постои договор меѓу 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ и опози-
ционата ДУИ.

Трајко Вељаноски објасни дека тој и 
неколку пратеници се предлагачи на 
Деловникот и сметаат дека нема по тре-
ба од негово повлекување. Обраќајќи 
им се на пратениците на ДУИ, Веља-
носки потенцира: 

"Ако сакате да опстоите на нешто 
што веќе е усогласено мислам дека по-
литички е оправдано да опстоите на 
потребата од носење Деловник и да не 
опструирате како опозициона пар тија 
и Вие и СДСМ и ЛДП. Почитувајќи ги 
одредбите на Деловникот, подобро и 
поефикасно и пооправдано е прво да 
се донесе заклучок дека има потреба 
од носење нов Деловник. Денес не се 
усвојува текстот на Деловникот, само се 
поминува таа прва фаза во која на крај 
се заклучува дека има потреба од но-

сење нов Деловник, во кој ќе бидат 
вмет нати и одреден број закони за кои 
е потребно Бадентерово мнозинство. 
Треба да бидете начисто дали сакате 
нов Деловник. Во втората фаза ди рект-
но се расправа по текстот на Делов-
никот, значи го скратуваме периодот од 
неговото донесување. Можеби можеш 
СДСМ и ЛДП донекаде и да ги оправдаш 
зашто тие не знаат дали има или нема 
потреба од носење нов Деловник. Едно 
време кажуваа дека има потреба, но не 
сега, туку по четири години, друг пат не 
се согласуваат со одредени ставови. 
Но, тоа е нивен проблем кој сакаат да го 
наметнат во Собранието. Ние сметаме 
дека има потреба од нов Деловник и 
нема потреба од правење политички 
потези кои му нанесуваат штета на она 
што веќе е усогласено".

Му реплицираа од СДСМ: 
"Господине Вељаноски, ако Ви е цел 

побрзо да се донесе Деловникот, тогаш 

Со новиот Деловник се скратуваат дискусиите на 10 минути, а се 
воведува и албанскиот јазик во собраниските комисии. Поконкретно, 
претседателите на комисиите, кои се Албанци, ќе можат да ги водат 
заседавањата и на албански јазик, што досега не беше практика, и 
затоа не се одржа ниту една таква седница на собраниските тела. Со 

овој дел од Деловникот се со-
гла суваат албанските партии. 
Но, пратениците на ДУИ ба-
раат неговото носење да се 
забрза, односно да не се носи 
во две фази како што пред-
лага власта. Опозицијата не 
прифаќа со комисиите да се 
претседава на албански ја-
зик. 

За потсетување, на по тре-
бата од нов собраниски Де-
ловник се инсистира подолго 
време. Расправата на оваа те-
ма беше прекината на крајот 

на јануари. Како што е познато, владејачката гарнитура инсистираше 
ограничувањето на дискусиите да важи и за овој состав, а опо-
зицијата сакаше пра вилото да се применува за наредните прате-
ници. Лилјана Поповска од ДОМ предложи измена на постојниот 
Деловник, која се од не суваше само во делот на ограничувањето на 
пратеничките говори на десет минути, но СДСМ и ЛДП возвратија со 
2.830 амандмани. Пратеничката Поповска го повлече предлогот. 

 СО 2.830 АМАНДМАНИ  СО 2.830 АМАНДМАНИ 
СДСМ И ЛДП РЕАГИРАА СДСМ И ЛДП РЕАГИРАА 
ПРОТИВ НОВИОТ ДЕЛОВНИКПРОТИВ НОВИОТ ДЕЛОВНИК

Вие како пред лагач не треба да изле-
гувате на го ворница и да ги навредувате 
поли тич ките партии и некои личности 
овде во Собранието. Треба да бидете 
толку доб лесен да го браните Предлогот 
за Делов ник, а не од говорницата да ни 
кажувате политички пароли дека некој 
сакал или не сакал да има Деловник. 
Ако вашиот Деловник е исправен ќе го 
браните со аргументи, а не со навреди. 
Очигледна е вашата намера да ја пре-
насочите де батата мислејќи дека на тој 
начин ќе го скриете договорот мегу Ни-
кола Груев ски и Али Ахмети. Мислите 
дека колку подолго ќе тече расправата 
толку гра ѓаните ќе забораваат дека пос-
тои таков договор. Но, немате храброст 
тоа да го соопштите зашто ќе се одрази 
на ва шиот рејтинг, дури и РМ ја ставивте 
ка ко заложник на вашиот рејтинг. Што е 
толку страшно да не кажете што сте се 
договориле". 

Не остана покус ниту Вељаноски:
"Одговорноста за носење или не но-

сење на Деловникот ќе ја имаат сите. 
Тешко дека опозиционата СДСМ ќе се 
согласи за ограничување на зборот на 
пратеникот од десет минути, тоа владее 
во Европа, но не и во Македонија".

Расправата продолжи со ова темпо.
И сè ова се случува во моментите 

кога на патот кон ЕУ и НАТО будно се 
следи секој наш чекор од страна на ме-
ѓународниот фактор. Наместо да ги тур-
каме приоритетните закони за нашето 
европско и евроатлантско интегри ра-
ње, со отсуството на консензус и со 
меѓусебното препукување можеме са-
мо да го закочиме овој процес. Сепак, 
да ли со ваквото однесување на поли-
тичарите заслужуваме да бидеме дел 
од европското семејство?!


