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Очекувано заврши собраниската
седница на која се расправаше за
интерпелацијата на собранискиот
спикер, поднесена од ЛДП. Против
смената на Љубиша Георгиевски гласаа
63 пратеници, наспроти 24 гласа "за" на
опозицијата.
Георгиевски од опозиционите партии
беше обвинет за кршење на Деловникот
и на Уставот, за неефикасност на
Собранието, кое според нив,
функционира како продолжена рака на
Владата. Како непосреден повод го
посочија "незаконското одземање на
имунитетот на пратеникот Бучковски".
"Ме обвинувате за опструкција на
Собранието, а вие поднесовте три
илјади амандмани. Тоа е уникум, осмо
светско чудо".
Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Ние сме гладијатори и тоа оние
кои приредуваат забава од најевтин
тип".
"Си остана
само на зборот
дека ќе биде како

фудбалски
судија, а
пратениците како
фудбалери ќе си
ги кршат нозете".
Андреј Жерновски,
ЛДП

"Сите навалувате на вратата и
нормално некој ќе се скрши".
"Смешни и страшни сте".
"Е, па една година по изборите
не сте големи, големи сте само 6
проценти."
"Јас не можам да ви помогнам
ни во случајот на пратеникот
Бучковски, затоа што тоа е случај за
адвокати, но не за такви какви што
вие се обидувате да бидете - околу
судот, туку за вистински - во судот.
Вие сте му лажни адвокати".

"Ако јас правев театар, тоа ќе беше
убав театар. Театарот во Парламентот
е грд, недуховит и го правите вие."
"Смогнавте сили да гаѓате со шише,
да малтретирате и да киднапирате
една дама на своето работно место во
два часот изутрина, а потоа овде да се
жалите што имало кривични пријави
меѓу вас".

да прави, паѓа во искушение, комедија
на умот и слегува и тој и внукот од
магарето. Одат во трето село... викаат,
ја будали зашто ви служи магарето, ни
дедово ни внукот не се качуваат, вие
сте поголеми магариња од него".
"Ако му дадете кој сакате оркестар
на Зубин Мехта да диригира, тој ќе
извлече најмногу, но дајте му три
оркестри кои истовремено ќе свират
едните барок, другите романтика,
третите ... нека направи хармонија,
нема да може".
Љубиша Георгиевски, ВМРО-ДПМНЕ

"И тоа е однос вртење на грб".
"Не повеќе од три пати во мојот
прилично долг живот сум се
чувствувал толку катарзично како што
се почувствував денес за време на
дискусијата."
"Си одел еден дедо со магаре и со
внук. Го вјанал магарето, внукот го
пуштил да го води по патот. Влегол во
едно село и селаните му велат: абе
будала една ти си злосторник,
детево го пушташ да оди пешки, а ти си
го вјанал
магарето, ја
слези од тоа
магаре.
Дедово гледа,
ај ќе слези.
Слегува од
магарето го
качува внукот.
Следното село
му викаа: ај
будала дедо ти
си стар човек
дооден, кај
одиш пешки,
внукот го ставаш на магаре, внукот ќе
расни, дај симињај го внукот. Нема што
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"Докажавте и
покажавте дека
знаете да бидете
добар послушник
и поданик на
вашиот вожд или
фирер Груевски".
Оливер
Спасовски, СДСМ

"Мачо мажите
од СДСМ ги
напаѓаат жените од
ВМРО.... ".
"Извинете
колега, јас сум
помлада од
претседателот".
Благородна
Дулиќ,
ВМРО-ДПМНЕ

А С Е Д Н И Ц АТА З А И Н Т Е Р П Е Л А Ц И Ј А Н А

"ОСМОТО СВЕТСКО ЧУДО

НА ГЛАДИЈАТОРИТЕ"
ЗАВРШИ СО "ДЕДОТО,
МАГАРЕТО И ВНУКОТ"
"Харизматичен, елоквентен....
пропаднавте во столицата".
"Има еден
друг дечко, од
парламентарното
мнозинство, кој
треба да олади.
Јас само ќе
потсетам дека
на журките што
се правеа во
70-тите години,
веднаш по
песната на
Андов се
пушташе еден
друг хит од тоа

"Енигматски
претседател...
Претставата

'Свадбата
на Мара'
и
собраниската седница...".

Ѓорѓи Оровчанец, Нова алтернатива

"Ни на коњ,
ни пред коњ.
Никој никому не
може да му угоди".
"Ја приберете
се со својата орда
и... јуриш. Со
вашиот говор
направивте
евтина фешта и
Господ со Вас

тешко би
работел".
Јагнула
Куновска,
ВМРО-ДПМНЕ

време, кој одеше 'Ајде да се мазимо,
само да се пазимо...'".
Владо Бучковски, СДСМ
"Претседателот
Љубиша
Георгиевски
наместо да
го брани
дигнитетот
на пратениците уште
повеќе ги
навреди
кога кажа
дека
министерот Селмани избегал по
пижами и дека полицијата сигурно ќе
го фати и ќе го врати на седницата за
пратенички прашања".

"Имаше
една песна

'Дечко,
ајде
олади' и
мислам
дека
претседателот на
Собранието
сега треба
да ни ја
пушти".
"...Немам
против секој да си избере по една
песна!"

Славица Грковска,
СДСМ

Стојан Андов, ЛП
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"Колешке,
веројатно
затоа што
подолго
време оваа
година ве
нема во
Собранието
заборавивте
дека Игор
Иванов е во
Москва... Јас
сум Игор
Ивановски".

Игор Ивановски,
СДСМ

