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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ЖОЛТО-ЗЕЛЕНИ   ТЕ БАРААТ ФИСКАЛНАЖОЛТО-ЗЕЛЕНИ  
СМЕТКА ОД ПРЕ   МИЕРОТ!СМЕТКА ОД ПРЕ 

Трката на сто пати по сто метри во 
дваесет и два дена заврши. Двај-
цата финалисти, претседателите на 

ХДЗ и на СДП, Иво Санадер и Зоран Ми-
лановиќ, го истрчаа маратонскиот круг. 
И двајцата до крај се бореа за ос воју ва-
ње на трофејот, кој во нивниот "офис" ќе 
седи полни четири години. На вистина, 
иако едниот од нив сè уште не признава 
дека трката е завршена, сепак само еден 
замина дома со медал, а за трофејот му 
фали уште малку. Но, ќе се потруди. Су-
дијата е на негова страна. Барем засега. 
Не се знае како и тој ќе се однесува до-
колку дојде до промена на маршрутата, 
што засега звучи фан тас тично, но едно е 
јасно - првиот маратон е завршен.

Доколку за нив е завршен маратонот, 
тогаш за граѓаните на Република Хр ват-
ска е затворено едно поглавје од кни-

Претседателот на ХДЗ, Иво 
Санадер, од претседателот на 
Република Хрватска, Стипе 
Месиќ, официјално го доби 
мандатот за составување на 
новата хрватска Влада. 
Енигмата е решена. Санадер е 
новиот мандатар, и веројатно 
старо-нов премиер на 
Р Хрватска. Ваквата одлука на 
шефот на државата доаѓа 22 
дена по одржување на 
изборите, односно во момент 
кога шефот на ХДЗ успеа да го 
увери претседателот на 
државата дека има поддршка 
од повеќе од 77 пратеници 
избрани на последните 
избори.

Санадер има сериозен камен 
на сопнување. Особено, 
условно речено,  
застрашувачки се сметаат 
барањата за ревидирање на 
старо-новиот владин кабинет, 
составен исклучително од 
кадри-членови на ХДЗ, кои 
засега немаат симпатии кај 
новите коалициони партнери 
на десницата. Или, пак, 
најавите за отворање нови 
министерства, кои би можеле 
барем за кратко да ги 
задоволат апетитите на 
одредени политичари, идни 
коалициони партнери во 
Владата на Република 
Хрвстска.

гата наречена "агонија". За нив не беа 
малтретирање само овие 22 дена до де-
ка претседателот на државата Стипе Ме-
сиќ размислуваше кому ќе му го даде 
мандатот, туку и оние претходни трие сет 
дена додека траеше кампањата, и кога 
речиси ни одблизу не знаеше кој би 
можел да биде идниот станар на "Ба-
нови двори". Иако ниту сега не им е 
потполно јасно што всушност се слу чу ва 
на нивната политичка сцена, сепак маг-
лата се чини почнува полека да се крева, 
и да се создава можна слика за иднина.

Крајот на неизвесноста го донесе 
оној кој за тоа е надлежен - претсе да те-
лот на државата. По 22 дена и одр жани 
два круга на консултации со сите поли-
тички партии кои добија мандат во но ви-
от хрватски "сабор", шефот на др жавата 
Стипе Месиќ конечно го опре дели ман-
датарот. Што ќе рече, ја пре кина борбата 
меѓу лидерите на ХДЗ и на СДП, односно 
Иво Санадер и Зоран Милановиќ, иако и 
двајцата стартуваа со подеднакви шанси 
за составување на новата хрватска Вла-
да. Таа можност им ја овозможи токму 
Ме сиќ, кој др жеј ќи се цврсто за закон-
ската процедура, јасно и недвосмислено 
и на двајцата им соопшти дека за мандатар 
ќе го назначи оној кој ќе го увери дека кај 
себе го има мнозинството во Пар ла мен-
тот.

И тука почнува маратонот. Борбата за 
добивање на фамозната бројка 77, која 
ширум ги отвора портите на Вла дата. Од 
страна на претседателот на државата 
Месиќ стартната позиција и на Мила но-
виќ и на Санадер беше на значена како 
иста, иако ХДЗ, на избо рите освои дури 
десет мандати повеќе од СДП, што за 
мно гумина аналитичари беше добар по-

вод токму Санадер вед наш да биде наз-
начен за мандатар. Но, шефот на др жа-
вата одлучи поинаку. Но, што е негово 
само ќе си дојде.

ЛИДЕРОТ НА ХДЗ ГО 
УБЕДИ МЕСИЌ

Претседателот на ХДЗ, Иво Санадер, 
од претседателот на Република Хр ват-
ска, Стипе Месиќ, официјално го доби 
мандатот за составување на новата хр-
ватска Влада. Енигмата конечно е ре ше-
на. Санадер е новиот мандатар, и ве ро-
јатно старо-нов премиер на Ре пуб лика 
Хрватска. Ваквата одлука на шефот на др-
жавата доаѓа 22 дена по одр жу ва њето на 
изборите, односно во моментот кога ше-
фот на ХДЗ успеа да го увери претсе да-
телот на државата дека има поддршка 
од повеќе од 77 пратеници избрани на 
последните избори. Токму тоа и на јав-
носта й го соопшти првиот човек на др-
жавата, Стипе Месиќ, кој потенцираше 
дека на последната ср ед ба претсе да те-
лот на ХДЗ, Иво Санадер, го уверил оти 
има поддршка од повеќе од 77 пра те ни-
ци, односно повеќе од потребното просто 
мнозинство, што било доволно да го на-
зна чи за мандатар на идната хрватска 
Влада. 

Сега врелиот костен е во рацете на 
старо-новиот премиер, кој во наред ни-
от период треба да го договори пер-
соналниот состав на идната Влада, и во 
рок од триесет дена, да ја претстави на 
хрватското собрание. Односно, дури се-
га почнуваат вистинските тешкотии за 
Санадер, кој треба да почне сериозни 
разговори со своите идни коалициони 

ИВО САНАДЕР, ОФИЦИЈАЛНО ИВО САНАДЕР, ОФИЦИЈАЛНО 
МАНДАТАР НА НОВАТА ВЛАДАМАНДАТАР НА НОВАТА ВЛАДА
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партнери или, подобро речено, да ги 
задоволи барањата на сите оние кои се 
"заколнаа" дека со него ќе другаруваат 
во наредните четири години. Иако за 
јавноста сите потенцијални коалициони 
партнери на Санадер изјавуваат дека 
преговорите засега се одвиваат добро, и 
дека персоналниот состав на идната 
Влада е најмал проблем, сепак добро-
упатените велат дека вистинските раз-
говори на Санадер и коалицијата поч-
нуваат дури сега, откако тој официјално 
стана мандатар на новата Влада.

На јавноста й е познато дека во тр ката 
меѓу Санадер и Милановиќ главни иг ра-
чи беа лидерката на хрватските либе-
рали, Џурџа Адлешиќ, и лидерот на зем-
јоделците, Јосип Фришчиќ, од нос но 
жол то-зелената коалиција, од која за-
висеше дали Милановиќ или Са надер ќе 
ја составуваат идната Влада. Оваа коа-
лиција, иако во текот на из бо рите многу 
пати повторуваше дека ним им е поб-
лиска левата опција, односно СДП и Зо-
ран Милановиќ, сепак откако завршија 
изборите, и откако се забе ле жа дека пр-
етседателот на десницата има десет ман-
дати повеќе од левицата, одлучи најна-
пред на преговара со Иво Санадер, а 

дури потоа со Милановиќ. Но, се чини 
дека до Милановиќ воопшто и не стиг-
наа да дојдат. Напротив, по не колку ср-
едби со претседателот на ХДЗ, жолто-
зелената коалиција сооп шти де ка тие би 
сакале себе си да се видат во Владата на 
Иво Санадер. Истиот овој став Адлешиќ 
и Фришчиќ му го сооп шти ле и на шефот 
на државата, Стипе Месиќ, врз основа на 
што тој го опре де ли лидерот на дес ни-
цата за мандатар.

ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 
КОАЛИЦИОНИ 

АПЕТИТИ
Санадер е мандатарот на новата хр-

ватска Влада. Тоа подразбира почну ва-
ње преговори со идните коалициони 
партнери. Дел од нив не кријат дека раз-
говорите веќе одамна се почнати и се 

навлезени во деликатни моменти. Тука, 
пред сè, се мисли на преговорите со 
жолто-зелената коалиција, која стар ту-
ваше со неколку барања, кои инсис ти-
раше идниот премиер да ги исполни. 
Дел од тие барања беа и јавно обе ло-
денувани уште во текот на кампањата, а 
дел од нив се ставиле на маса во текот на 
постизборните преговори.

Според неофицијални информации, 
жолто-зелената коалиција, односно 
Фришчиќ и Адлешиќ почнале со оние 
барања за кои биле свесни дека Са на-
дер би можел да ги прифати без про б-
лем, додека за оние крупните, како пра-
шањето за ЗЕРП, одржувањето на ре фе-
рендум за влез на Хрватска во НАТО, и 
познатите 0,0 промили алкохол, биле 
оставени за последни, за кои се чув ству-
вало дека ќе се води жестока полемика. 
Пред сè, за прашањето за ЗЕРП кое, ка ко 
што е познато, веќе е меѓународен про-
блем, и за кое многу сериозно се дис ку-
тира во Европската унија. Ништо по-
малку не е значајно (но е внатре др жав-
но) и прашањето за одр жување ре фе-
рендум за влез на Хрват ска во НАТО, а за 
кое мошне симто ма тично, за раз лика од 
кај нас, мнозин ството граѓани на Ре пуб-
лика Хрватска, наспроти по ли тичарите, 
сметаат дека нивната држава не треба 
да биде член на оваа без бед носна али-
јанса.

Овие прашања се сериозен камен на 

сопнување. И ако на ова се дополнат 
прашањата кои ја регулираат кадров-
ската листа, тогаш идниот премиер Иво 
Санадер би можело да има многу се рио-
зен проблем. Условно речено, особено 
застрашувачки се сметаат барањата за 
ревидирање на старо-новиот владин 
кабинет на Санадер, составен исклу чи-
телно од кадри- членови на ХДЗ, кои за-
сега немаат симпатии кај новите коа ли-
циони партнери на десницата. Или, пак, 
најавите за отворање нови минис тер-
ства, кои би можеле, барем за кратко, да 
ги задоволат апетитите на одредени по-
литичари, идни коалициони партне ри 
во Владата на Република Хрватска.

Од тука со право се поставува пра-
шањето дали хрватската Влада уште не 
составена е осудена на неуспех? Или, пак, 
можеби некој на овој начин му пра ви 
сериозен пат на Зоран Милановиќ, кој во 
последен момент би требало да се појави 
како спасител на хрватската де мократија? 
Оваа теза им оди на рака на тешките обо-
жавачи на левицата, кои и натаму веруваат 
дека ќе се случи чудо и дека нивниот ли-
дер Зоран Милановиќ сепак ќе биде ид-
ниот мандатар на Вла дата. Рака на срце, на 
овие планови им помага и самиот Мила-
новиќ, кој и ната му не го признава поразот 
и верува де ка ќе ја состави Владата, затоа 
што, спо ред не го, мнозинството граѓаните 
на Репуб ли ка Хрватска гласале за промени 
на по след ните избори.

ПО ДОЛГО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПО ДОЛГО РАЗМИСЛУВАЊЕ 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МЕСИЌ ГО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МЕСИЌ ГО 
ДАДЕ МАНДАТОТДАДЕ МАНДАТОТ

 ЛИДЕРОТ НА СДП И  ЛИДЕРОТ НА СДП И 
НАТАМУ НЕ СЕ ОТКАЖУВАНАТАМУ НЕ СЕ ОТКАЖУВА


