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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

По долга и мачна расправа Владата 
на Република Македонија ја за-
врши својата редовна седница. 

Ин формации од неа нема. Детали во-
општо. Го отворате вашиот телефон, вр-
тите број, и чекате да заѕвони. Од таму 
некој ви вели - претплатникот не е до-
стапен во моментов, ве молиме бирајте 
подоцна. Или, претплатникот го исклу-
чил својот мобилен телефон, односно е 
надвор од мрежно покривање. 

Да. Од сега па натаму ние новинарите 
секогаш ќе треба да го слушаме овој 
текст на снимената секретарка на Т-Мо-
биле кога ќе го завртиме бројот на некој 
министер од Владата на Република Ма-
кедонија, за време или, пак, по за вр-
шувањето на владината седница. Но, 
истиов овој текст треба да го слушаат и 
роднините на министрите кога ќе по-
мислат да им се јават за некоја услуга 
како, на пример, да им најдат работа, да 
им наместат некое тендерче, да им ка-
жат дека треба да ги имаат предвид и 
нив кога ќе има нова прераспределба 
за членови на управни одбори или мо-
жеби кога ќе се прави селекција на 

Насловот на овој проект е 
"Етички кодекс", со кој во 
блиска иднина ќе се 
придонесува за зголемување 
на транспарентноста во 
работењето на владините 
функционери, кои на овој 
начин ќе мораат да запомнат 
дека функциите се минливи и 
менливи, а нивното 
однесување ќе биде изложено 
пред судот на јавноста. 
Практично на овој начин им се 
дава можност на граѓаните да 
критикуваат, без пардон, но со 
факти за нечие однесување.

Во кодексот се вели дека за 
време на траењето на 
функцијата министрите треба 
стручно, совесно и одговорно 
да ја вршат својата функција 
во интерес на граѓаните на 
Република Македонија.

Повеќе нема скап часовник, 
кој никој не знае како, односно 
ете така, анонимно на 
министерот му пристигнал по 
брза пошта. Повеќе нема 
галантност како, на пример, 
онаа на поранешниот 
министер за здравство, 
моментно во бегство, Владо 
Димов, кога своите две драги 
колешки ги почести со скап 
накит. Се разбира, истото важи 
и за оние министри во 
Владата, кои сериозно држат 
до својот физички изглед, 
односно кои секогаш се 
префинето облечени, а кои со 
тешко срце ќе мораат да му 
одолеат на еден костум 
"Версаче" или, пак, "Армани", 
кога ќе ги посетуваат 
текстилните фабрики во 
Македонија, кои можеби 
работат за овие две 
реномирани фирми.   

проектите, кои ќе се финансираат од 
ст рански фондови. Оваа снимена порака 
треба да ја слушнат и најблиските при-
јатели на министрите, нивните кумови, 
старосвати, партиски другари, во мо-
мен тите кога ќе помислат дека треба да 
им се јават, ете така, за да распрашаат 
што има ново, што прават по дома, или 
можеби да прашаат дали наскоро ќе 
има реконструкција на Владата? 

За "жал", милозвучното гласче на тет-
ката од Т-Мобиле треба да важи и за 
сите бизнисмени, новопечени бога та-
ши, вечни владини гребатори, "поддр-
жувачи" на економските реформи, прет-
ставници на стопанските и на други ко-
мори, со еден збор, за сите оние со 
малку подлабок џеб. Или, што ќе рече, 
сите оние кои знаат дека ништо не паѓа 
од небо, туку за да падне точно во не-
говиот двор, треба некој да го поттурне 
или да го подмачка. Токму така. Нема 
повеќе скап часовник, кој никој не знае 
како, односно ете така, анонимно на ми-
нистерот му пристигнал по брза пошта. 
Нема повеќе галантност како, на при-
мер, онаа на поранешниот министер за 

ОТСЕГА СКАПИТЕ ЧАСОВНИЦИ НА ПРИВАТНА СМЕТКАОТСЕГА СКАПИТЕ ЧАСОВНИЦИ НА ПРИВАТНА СМЕТКА
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здравство, моментно во бегство, Владо 
Димов, кога на своите две драги ко-
лешки, тогашните министерки Илинка 
Ми трева и Мери Младеновска-Георги-
евска, за денот на жената, со државни 
пари, ги почести со скап накит. И не мо-
ра да биде накит, може да биде пре-
красна уметничка слика, се разбира, до-
колку некој од сегашните министри во 
Владата има навистина голем афинитет 
кон уметноста. Се разбира, тоа важи и 
за оние министри во Владата, кои се-
риозно држат до својот физички изглед, 
односно оние кои секогаш префинето 
се облечени, а кои со тешко срце ќе мо-
раат да му одолеат на еден костум "Вер-
саче" или, пак, "Армани", кога ќе ги по-
сетуваат текстилните фабрики во Маке-
донија, кои можеби работат за овие две 
реномирани фирми.      

АКТУЕЛНИОТ 
ПРЕМИЕР ЌЕ ГО 

"ЧИТА" 
ПОРАНЕШНИОТ 

МИНИСТЕР
Да. Сè ова треба да биде минато за 

членовите на Владата на Република Ма-
кедонија. Веќе нема примање скапи 
подароци, правење услуги за род ни-

ните, пријателите, другарите, кумовите. 
Од сега па натаму членовите на Владата 
на Република Македонија не смеат да 
ги соопштуваат своите ставови, про ек-
ти, или одлуки, кои ги донеле како ми-
нистри, во дневните гласила пишувајќи 
колумни. На оваа одлука, да бидам ис-
крена, многу й се радувам, само поса ку-
вам истата да важеше и за поранешните 
министри, бидејќи на тој начин себе си 
ќе се спасев од стрес и шок при секое 
отворање на весник, во кој има колумна 
на сегашен или на поранешен владин 
функционер. Чест на исклучоците, но 
поголемиот дел од нив го користат про-
сторот кој им е отстапен во весникот за 
да го нападнат ривалот, понекогаш и со 
највулгарни зборови, кои те тераат да 
си го поставиш прашањето дали овој 
човек ја води, односно беше дел од во-
дечкиот ешалон во државата. Оние дру-
гите, пак, кои добиле можност да пи-
шуваат во весници, само поради фак тот 
што се дел од високата партиска хие-
рархија, имаш чувство дека само што за-
вршиле со писмената задача со наслов 
- демократија.   

Но, тука не завршуваат забраните. 
Оние за кои колумните веќе се минато, 
за жал, не смеат да му се посветат ниту 
на нешто повозвишено. Имено, не сме-
ат да пишуваат и да издаваат книги за 
тоа како еднаш во нашата мала Ма ке-
донија биле министри. Но, доколку за 
тоа сепак имаат преголема желба, то-
гаш ќе мораат напишаниот ракопис да 
го однесат кај премиерот, кој логично 
би бил од друга политичка партија и 
коа лиција, бидејќи авторот ќе биде по-
ранешен министер. Па, така премиерот 
ќе го прегледува материјалот за книгата 
на поранешниот министер, за да про-
вери дали во него не се откриваат не-
кои државни тајни!?

А, во меѓувреме, додека се министри, 
ќе мораат да се подзамислат за тоа што 
ќе го кажат пред медиумите. Не смеат 
да истрчуваат со непроверени изјави, 
кои често оделе на негативно конто на 
некој друг министер. Отсега натаму ќе 
мораат да се консултираат со пре мие-
рот. Доколку, пак, станува збор за ин тер-
вју за странски медиум, консултациите 
ќе мораат да се вршат со министерот за 
надворешни работи. Единствено што 
останува нејасно е дали истово ќе важи 
и тогаш кога министрите ќе се наоѓаат 
надвор од земјава!? 

ЈАВНОСТА НАЈГОЛЕМ 
СУД!

Звучи познато или шокантно!? Како 
и да е, тоа е новиот метод на Владата на 
Република Македонија, со кој во иднина 
ќе треба да се контролираат министрите 
и носителите на јавни функции во зем-
јава. Насловот на овој проект е "Етички 
кодекс", со кој во блиска иднина ќе се 
придонесува за зголемување на тран-
спарентноста во работењето на вла ди-
ните функционери, кои на овој начин ќе 
мораат да запомнат дека функциите се 
минливи и менливи, а нивното одне су-
вање ќе биде изложено пред судот на 
јавноста. Практично на овој начин им 
се дава можност на граѓаните да кри ти-
куваат, без пардон, но со факти за нечие 
однесување.

Во кодексот се вели дека за време на 
траењето на функцијата министрите 
треба стручно, совесно и одговорно да 
ја вршат својата функција во интерес на 
граѓаните на Република Македонија. 
Треба да й се посветени на функцијата, 

како на основна и единствена должност, 
и да избегнуваат секаков судир меѓу 
при ватниот интерес и функцијата која 
ја вршат.

Секоја спротивност повлекува поли-
тичка одговорност на министерот, која 
повеќе од јасно завршува со негово ме-
нување од Владата на Република Маке-
донија.

Звучи ригорозно. Но, е потребно. 
Ова е еден од начините владините функ-
ционери да не се заборават во своите 
фотелји, паѓајќи во "севдах" дека тоа 
што им се случува сега трае вечно, и 
што е уште пострашно - да не се обидат 
да влезат во филмот на недопирливите 
што, за жал, во Република Македонија 
се прикажува со години наназад. Ова е 
еден од начините да се престане со 
постојаното лицитирање на владиното 
влијание, кое никој досега не можеше 
да го контролира или, пак, да го кри-
тикува. Со овој кодекс практично им се 
дава можност на граѓаните да соопштат 
за сите евентуални незаконски дејства, 
активности на владините функционери, 
кои до вчера никој не смееше да ги кон-
тролира. Се разбира, за целосно ком-
плетирање на оваа слика потребно е и 
вклучување на Антикорупциската ко-
мисија, која особен поглед треба да 
фрла не само на назначувањето на род-
нините и на пријателите на битни фун к-
ции, туку и на подароците, за кои јав-
носта речиси и не знае.  

МИНИСТРИТЕ БЕЗ МИНИСТРИТЕ БЕЗ 
ДОБРА НАПИВКАДОБРА НАПИВКА


