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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Спикерот на македонското Со бра-
ние, Љубиша Георгиевски, мошне 
лесно ја преживеа првата интер-

пелација, која ја поднесе пратеничката 
група на ЛДП. Овој театарски чин по-
кажа дека нашите пратеници повеќе 
љубат да пцујат, да прават сцени, да плу-
каат или да се омаловажуваат, отколку 
аргументирано да се борат за освоју ва-
ње на најскапоцената фотелја во зако-
нодавниот дом.

Имено, расправата покажа дека кај 
пратениците не постоеше ниту трошка 
разум за премерување на работата на 
претседателот на Собранието на РМ, а 
уште помалку политичка волја за соод-
ветна културна, морална или етичка 
комуникација, која е најважното де мо-
кратско оружје на парламентарците во 
Европската унија. Нашите политичари 
нè удостоија со простотилак, кој на мо-
менти преминуваше во несоодветен 
безобразлук и затоа во овој момент тие 
уживаат најмалку доверба кај граѓаните 
кои, пак, не се изненадени од ули чар-
ското однесување на народните избра-
ници. Тие не го положија испитот за 
Европа, туку за две светлосни години 
нè оддалечија од заедницата.

Всушност, со ваквото популистичко 
однесување македонските парла мен-
тар  ци не одговорија на прашањето дали 
првиот човек на Собранието ги пре кр-
шил нормите за раководење на нај ви-
сокото законодавно тело. Истовремено 
битката покажа две главни политички 
карактеристики - власта ни е "тромава", 
а опозицијата ни е "дунстер". Затоа Со-

Идејата на "слаткоречивите 
пеливани", кои се трудеа да 
докажат дека спикерот го 
кршел собранискиот Деловник, 
Уставот итн. падна во вода.

Забелешките на опозицијата, 
адресирани до Георгиевски не 
ја погодија целта, "срцето на 
власта" остана негибнато.

Провокациите, кои на хартија 
ги стави ЛДП, не ја пробија 
бетонската брана, така што 
всушност интерпелацијата 
докажа дека опозицијата е 
слаба и ранлива.

бранието ни е во голема и не пре мост-
лива криза, која е одраз на чо веч киот 
фактор, чиј интелектуален потен цијал 
не ја надминува границата на про сеч-
носта, така што оценката која можат да 
ја добијат е нешто близу доволен (2-). 

НЕУСПЕШЕН ОБИД
Владејачката коалиција ја одбрани 

"климавата чест" на режисерот. Ин тер-
пелацијата за работата на претседателот 
на Собранието, Љубиша Георгиевски, 
поднесена од пратеничката група на 
опозиционата ЛДП не успеа да го на-
руши бракот на коалиционите партнери 
ВМРО-ДПМНЕ, НСДП, ДПА и други пар-
тии. Власта сè уште функционира врз 
база на интересот, односно врз основа 
на политичкиот "профит", кој го делат 
заедно, иако во овие изминати 365 де-
на понекогаш меѓу себе си правеа се-
риозни препки.

Слабата и неажурна опозиција й до з-
воли на власта комотно да се однесува, 
така што интерпелацијата се урна како 
кула од карти. Тоа значи дека експе ри-
ментот на ЛДП не успеа, а СДСМ, пак, не 
си го врати пулсот кај гласачите. Аван-

турата на либералдемократите скапо 
ќе ја чини опозицијата но, исто така, 
нема да ја стабилизира ниту по зицијата 
на Република Македонија, која поради 
меѓупартиските интриги и длабоката 
по деленост меѓу премиерот и претсе да-
телот на државата, е сè подалеку од ЕУ.   

Со пропаѓањето на идејата на гар-
дата на "слаткоречиви пеливани", кои 
се трудеа да докажат дека спикерот го 
кршел собранискиот Деловник, Уставот 
итн. се зацврсти доблеста на Љубиша 
Георгиевски кој, како што Господ го дал, 
успеа да го задржи вниманието врз се-
бе, а опозицијата ја разоружа.  Забелеш-
ките на опозицијата, адресирани до 
Георгиевски, не ја погодија целта, "ср-
цето на власта" остана негибнато. Про-
вокациите, кои на хартија ги стави ЛДП, 
не ја пробија бетонската брана, така 
што всушност интерпелацијата докажа 
дека опозицијата е слаба и ранлива.

Според "читачот на собраниското 
броило", пратеникот Андреј Жерновски 
од ЛДП, спикерот Георгиевски го пре-
творил Собранието во извор на пер-
манентна политичка криза, а како не-
посреден повод го посочи примерот со 
одземањето на имунитетот на пора неш-

ВРАТЕ   НА Е "КЛИМАВАТА ЧЕСТ" ВРАТЕ 
НА НА РЕ   ЖИСЕРОТРЕ  ГЕОРГИЕВСКИ

СПИКЕРОТ ГЕОРГИЕВСКИ ЛЕСНО ГО СПИКЕРОТ ГЕОРГИЕВСКИ ЛЕСНО ГО 
ПОМИНА АТАКОТ НА ОПОЗИЦИЈАТА ПОМИНА АТАКОТ НА ОПОЗИЦИЈАТА 
ОД КОЈА СЕ ОЧЕКУВАШЕ МНОГУ ОД КОЈА СЕ ОЧЕКУВАШЕ МНОГУ 
ПОАРГУМЕНТИРАНО ДА ЈА ПОДДРЖИ ПОАРГУМЕНТИРАНО ДА ЈА ПОДДРЖИ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈАТА ОД ЛДПИНТЕРПЕЛАЦИЈАТА ОД ЛДП
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ниот премиер, Владо Бучковски, чија 
приказна цели триесеттина дена ја слу-
шаме во медиумите, а неславно ја нач-
на собраниската Комисија за делов нич-
ки и мандатно-имунитетни пра шања.

"Мнозинството граѓани се против 
планот, кој под превезот на демо кра-
тијата значи да ја спасите олигархијата", 
истакна во својата одбрана претсе да-
телот на Собранието, Љубиша Геор-
гиевски, додавајќи дека никогаш не го 
прекршил Уставот и праша "доколку 
тоа се случило, зошто Уставниот суд не 
покренал постапка".

"Љубиша Георгиевски го воведе во 
Собранието новокомпонираниот кич", 
оцени координаторот на СДСМ, Јани 
Ма крадули.

Тој рече дека претседателот до зво-
лува да се фалсификуваат стенограми, 

а како пропусти ги наведе и непо ка-
нувањето на опозицијата на Самитот на 
НАТО во Охрид и прославата на Илин-
ден во Крушево.

Рафиз Алити од Демократската унија 
за интеграција посочи дека Георгиевски 
нема способност да раководи со Со-
бранието, потенцирајќи дека законо-
дав ниот дом го претворил во циркус.

Владејачките пратеници оценија 
дека расправата за интерпелацијата на 
Љубиша Георгиевски е непотребна и 
служи само за дневно-политички цели 
на опозицијата.

"Со поднесувањето на интерпела ци-
јата, ЛДП сака да си го подигне рејтингот 
кој го нема, бидејќи партијата функ-
ционира само како приврзок на СДСМ", 
истакна пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Илија Димовски.

керот Стојан Андов, кој многу не се рас-
тревожи. 

Во тоа исклучително тешко и нео-
бично време, подносителите на интер-
пелацијата од Андов побараа да не ја 
води седницата. Тој ја прифати понудата 
и како претседател на Собранието ја 
напушти седницата, што како пример 
не го употреби спикерот Љубиша Геор-
гиевски, кој во свој стил го издржа при-
тисокот од претставата на опо зицијата. 
Затоа, пак, Андов му ја препушти пал-
ката на поранешниот потпретседател 
Томислав Стојановски. Но, тој прате нич-
ки состав имаше и друг услов - Андов да 
присуствува на заседанието и да од-
говори на барањето за интерпелација. 

Но, тој не го прифати предизвикот, 
по што седницата беше прекината.
Се гашната владејачка политичка но-

менклатура оцени дека сите интер пе-
лации се исти, така што и најновата бит-
ка на ЛДП личи на "препишана лектира". 
Некогаш истата судбина ја делеше и 
Тито Петковски, кој поради политичките 
интриги, кои се случуваа на тогашната 
74. седница, настрада предлагачот.

Во тоа време, повторно пратеничката 
група на Либерално-демократската пар-
тија се фати во костец со невремето. На 
неколку страници либералдемократите 
се жалеа на однесувањето на Пет ков-
ски. 

Според проценките на ЛДП, чашата 
се прелеала "на седницата на која 
пратениците требало да се изјаснат по 
предлог-законот за извршна постапка 
и за одземање на мандатот на пра те-
никот Арбен Џафери. На ова продол-
жение на 74. седница, меѓу претсе да-
телот на Собранието и експратеникот 
на ЛДП, Кире Видимче, се развил ди-
јалог дали во собраниската сала има 80 
пратеници - што претставува услов за 
гласање по тие две точки".

Според собраниските служби и прет-
седателот на Собранието, тогаш биле 
присутни 75 пратеници, со што не бил 
исполнет неопходниот услов од дво-
третинско мнозинство, додека експра-
теникот Видимче останал на ставот 
дека во салата имало повеќе од 80 
пратеници. Бурниот дијалог продолжил 
да се одвива и во текот на наредниот 
ден така што вечно разочараната ЛДП 
морала да поднесе интерпелација за 
работата на претседателот на Собра-
нието на РМ, Тито Петковски. 

"Андов ја опструира работата 
на Собранието и го претвори во 
шпекулативен панаѓур. Тој ја 
оневозможи парламентарната 
расправа за аферата 'При слу-
шување'. Тој е одговорен и за 
работата на седниците без кво-
рум и ја доведува во прашање 
легитимноста на одлуките и на 
законите", оценуваше Миланчо 
Чер кезов.

ВРАТЕ   НА Е "КЛИМАВАТА ЧЕСТ" НА Е "КЛИМАВАТА ЧЕСТ" 
НА РЕ   ЖИСЕРОТЖИСЕРОТ ГЕОРГИЕВСКИ ГЕОРГИЕВСКИ

ИСТИ 
ОБРАЗЛОЖЕНИЈА

Во досегашната кратка историја на 
парламентарната демократија во Ре-
публика Македонија, според одредени 
извори, обидот на ЛДП да го урне диг-
нитетот на Георгиевски и на неговата 
партија претставува шести обид на опо-
зицијата.

Но, таквото чувство прв го вкуси ста-
риот политички волк Стојан Андов. Се-
пак, најинтересно беше горкото кафе 
кое му го свари ВМРО-Вистинска маке-
донска реформска опција, која израсна 
од ВМРО-ДПМНЕ, но во времето на 
Љубчо Георгиевски.

"Претседателот Стојан Андов го ста-
ви Собранието во служба на извршната 
власт и е одговорен за лошото собра-
ниско работење со сомнителен кворум", 
истакна експратеникот Миланчо Чер ке-
зов, кој во тоа време се пронајде себеси 
во партијата ВМРО-Вистинска македон-
ска реформска опција. 

Кумановскиот хирург и поранешен 
пратеник Ненад Ристовски го обвини 
Андов за прекршување на Деловникот 
бидејќи, како што тогаш рече: "Андов и 
било кој друг носител на јавна функција 
се должни во рок од 30 дена да поднесат 
писмен извештај за поднесена ин тер-
пелација". "Тој има право, но не е дол-
жен да се изјасни за интерпе ла ци јата", 
истакна пред неколку години е кс спи-

ЕКСПРАТЕНИКОТ МИЛАНЧО ЕКСПРАТЕНИКОТ МИЛАНЧО 
ЧЕРКЕЗОВ БАРАШЕ ЧЕРКЕЗОВ БАРАШЕ 
ИНТЕРПЕЛАЦИЈА ЗА СТОЈАН ИНТЕРПЕЛАЦИЈА ЗА СТОЈАН 
АНДОВАНДОВ
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ТЕСТ ЗА 
ЈОРДАНОВСКИ

Најзабавен спикер на Законодавниот 
дом беше Љупчо Јордановски, кој се 
обиде да ги развесели и да ги смири 
страстите. Во едно интервју тој се обиде 
да го објасни својот став по прашањето 
на неуспешната интерпелација на то-
гашната опозиција (ВМРО-ДПМНЕ). 

"Уште на самиот почеток на мојата 
работа во Собранието, воспоставив 
многу добар однос со опозицијата. Тие 
веројатно сакаа малку да ме стават на 
тест, но јас издржав многу потешки 
седници на почетокот од мојот мандат. 
Всушност, има едно правило: Треба да 

вам, па тој нека биде и од мојата пар-
тија. 

Сите сфатија дека сум принципиелен, 
повеќе не се создаваат проблеми без 
потреба. Можам да констатирам дека 
имам добра соработка со сите парла-
ментарци. Доказ за тоа е, на пример, 
последниот избор на Влада на Репуб-
лика Македонија (декември 2004), кога 
само за три дена со договор ја избравме 
Владата; доказ за тоа е и ефикасното 
донесување на Буџетот... Едноставно, 
треба да се има респектабилен однос 
кон луѓето и тогаш и тие вас ќе ве по-
читуваат. Постои уште еден факт, ако на 
некој начин вам ви импонира функ ци-
јата, тогаш ќе бидете оптоварени по се-
која цена да останете на неа што по-
долго, но заради тоа ќе морате да пра-
вите некои компромиси, кои не се доб-
ри, на пример, компромиси во од нос на 
мнозинството. Но, бидејќи оваа функ-
ција ја сметам како и секоја об врс ка, 
тоа ми дава малку поширок простор да 
бидам свој", оцени Јордановски.

"Точно е тоа дека луѓето ме до жи ву-
ваат поинаку, не сакам да кажам дали 

во позитивна или во негативна смисла, 
тоа им го оставам на другите. Се работи 
за особини на карактерот. Не сметам 
дека треба да се биде формалист, да се 
работи по шаблони или шеми. Често на 
нашите дебати, заради различните по-
литички и партиски потреби, се создава 
одреден конфликт. Ако во таков мо-
мент, на пример, направите мала ди гре-
сија со некоја анегдота, малку од на-
бојот спласнува и полесно се работи. 
Јас само се однесувам нормално како и 
на секое друго работно место, бидејќи 
функцијата претседател на Собранието, 
или како што велите вие, спикерот е 
само работна должност.

Собранието има свои дефинирани 
задолженија, одреден тип работа и таа 
треба да се сработи. Често сакам да пот-
сетам дека Собранието треба да носи 
закони и тоа е основната задача, која си 
ја поставив на себе кога станав негов 
претседател", истакна некогаш најекс по-
нираниот сдсмовец, Љупчо Јорда нов-
ски, кој сега е во илегала, бидејќи смета 
дека нема демократски прогрес во пар-
тијата.

"Уште на самиот почеток на 
мојата работа во Собранието 
воспоставив многу добар од-
нос со опозицијата. Тие веро-
јатно сакаа малку да ме стават 
на тест, но јас издржав многу 
потешки седници на почетокот 
од мојот мандат. Всушност, 
има едно правило: треба да се 
има еднаков однос кон сите во 
Собранието", велеше Љупчо Јор-
дановски.

се има еднаков однос кон сите во Со-
бранието. Јас сум само претседател и 
бидејќи во него се застапени различни 
политички опции, различни партии и 
индивидуи, треба да се умее да се за-
чува човечкиот однос кон секој пое ди-
нец. Јас не ја користам предноста што 
се пак мнозинството од Собранието стои 
зад мене. Знам понекогаш да бидам 
мно гу 'погруб' или 'понезгоден' кон 
'мои  те' отколку кон опозицијата, а до-
колку некој не е во право  тоа го ка жу-

СОБРАНИСКОТО БРОИЛО Е ЗАКОЧЕНОСОБРАНИСКОТО БРОИЛО Е ЗАКОЧЕНО


