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НЕМОБИЛНИТЕ    ПРАТЕНИЦИ НЕМОБИЛНИТЕ   
"НАГРАДЕНИ" С   О МОБИЛНИ"НАГРАДЕНИ" С 

Н А Р О Д Н И Т Е  И З Б Р А Н И Ц И  Ќ Е  У     Ч А Т  Р А К У В А Њ Е  С О  С О Ф И С Т И Ц И Р А Н А  Н А Р О Д Н И Т Е  И З Б Р А Н И Ц И  Ќ Е  У   
Т Е Х Н О Л О Г И Ј А ,  Н О  И  Ш Т О  Е  С О     Б Р А Н И С К И  И М И ЏТ Е Х Н О Л О Г И Ј А ,  Н О  И  Ш Т О  Е  С О   

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Привилегираната категорија гра-
ѓани - народните избраници на 
почетокот на новата година пов-

торно се во центар на вниманието. 
Иако рака на срце тие секојдневно го 
"трујат" народот со апсурдите, кои се 
случуваат во највисоката институција 
на законодавната власт, сепак деновиве 
очите на обичните граѓани, кои мака 
мачат да преживеат, се вперени кон 
"мобилките" кои народните избраници 
ги добија пред новогодишните праз-
ници. Не е јасно дали навистина станува 
збор за корупциски скандал, за што 
надлежните не сакаат да признаат, но 
повеќе од очигледна е обединетоста на 
пратениците кога станува збор за неш-
то што е во нивна корист. Така беше ко-
га се дискутираше за нивните бене-
фиции, така е и сега. И покрај тоа што на 
прсти можат да се избројат оние кои ги 
користат новите "мобилки", пратени ци-
те имаат идентичен став дека не е во 
прашање никаков поткуп. Портпаролот 
на собранискиот спикер, Тодор Пен да-
ров, ги отфрли обвинувањата за ко-
рупциски скандал упатени на адреса на 
Љубиша Георгиевски и ги искоментира 
како груби инсинуации и клевета.

Народните избраници проговорија 
дека и досега имале службени теле фо-
ни, но и дека за оваа тема непотребно 
се крева прав, односно дека таа не била 
интересна -  станувало збор за набавка 
како и на секој друг потрошен мате ри-
јал, хартија и слично. Сепак, поаѓајќи по 
онаа народната "не кому му е речено, 
туку кому му е печено", тогаш и тоа како 
оваа тема е интересна. 

"Целта" која се сакала да се 
постигне со потегот 
пратениците да бидат во тек 
со најновите случувања во 
информатичката и во 
мобилната технологија не ги 
оправда "средствата". 
Повеќето народни 
избраници не ги користат 
новите "мобилки", кои ги 
добија како подарок пред 
новогодишните празници, 
зашто за нив биле премногу 
софистицирани. Но, сепак и 
овој пат покажаа 
обединетост, што е 
вообичаена појава кога 
станува збор за нешто што е 
во нивна полза - имаат 
идентичен став дека не 
станува збор за никаков 

поткуп или корупциски 
скандал. 

РЕВЕРС
Апсурдот е во тоа што повеќето на-

родни избраници не ги користат мо-
билните зашто им биле премногу со-
фистицирани. Освен тоа, повеќето не-
маат намера да се потрудат да научат 
како се ракува со нив. Има и такви кои 
признаваат дека мобилните им ги дале 
на децата, а други, пак, ги чувале за ук-
рас. Некои велат дека се навикнати на 
своите телефони, а други најавуваат 
дека ќе ги вратат. Сепак, вистинскиот 
"проблем" е во тоа што пратениците се 
загрижени ако треба од платата да им 
се одбие за надминат лимит од 3.500 де-
нари. 

Од друга страна, пак, тврдењата дека 
"мобилките" им се дадени на реверс, 
односно дека ќе ги вратат кога ќе им 
мине мандатот, паѓаат во вода ако се 
има предвид секојдневното напре ду-
вање на достигнувањата во техно ло ги-
јата, па и којзнае колку ќе бидат зачу-
вани користените телефони, а и колку е 
нивната трајност. Значи, целта која се 
сакала да се постигне со овој потег - 
пратениците да бидат во тек со нај но-
вите постигнувања во информатичката 
и во мобилната технологија не ги "оп-
равдала средствата". 

Но, има и друг проблем - новите 
софистицирани мобилни телефони кои 
пратениците ги добија од "Т-мобиле" ги 
вжештија релациите меѓу "Космофон" и 

законодавниот дом. "Космофон" обви-
ни дека иако имале подобра понуда, 
Собранието сепак склучило договор со 
операторот "Т-мобиле". Најавуваат туж-
ба, бидејќи договорот бил склучен пред 
владината второстепена комисија да се 
изјасни за нивната жалба. Но, од ма-
кедонското Собрание објаснуваат дека 
сè било регуларно и дека "Космофон" 
доцнел со жалбата. Правни експерти 
тврдат дека Собранието не е надлежно 
да проценува дали жалбата е поднесена 
навреме, туку требало да чека на ре-
шението на Второстепената комисија, а 
потоа да го потпише договорот со "Т-
мобиле".

 "Добивме понуди од 'Т-мобиле' и од 
'Космофон'. Комисијата ја избра 'Т-мо-
биле' и ги информиравме двата опе-
ратора за одлуката. 'Космофон' го при-
ми решението на 18 декември. Со глас-
но законот, имаа рок од седум дена за 
жалба, до 25 декември. Откако три дена 
по тој рок не добивме жалба, го склу-
чивме договорот со 'Т-мобиле'. На 31 де-
кември лично ја примив жалбата од 
'Космофон', на која има печат од 25 
декември за текстот, а поштенскиот пе-
чат на препорачано писмо е од 27 де-
кември. Сите документи й ги дадовме 
на Второстепената комисија и чекаме 
од говор. Како правник знам каков тре-
ба да биде одговорот, бидејќи жалбата 
не е навремена", вели Жарко Денковски, 
генерален секретар на Собранието. За 
разлика од овие објаснувања, "Кос мо-
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избрале. Но, искуството покажува дека ним, пред сè, им е 
потребна промена. Треба да се работи на културата на 
нивното однесувањето, која веќе одамна е ап страктен 
поим. 

Па, затоа освен уче њето како се ракува со софис ти-
циран мо би лен те лефон и со лап топ, ќе мора да учат и 
бонтон, начин на однесување, како и да го поправат ло-
шиот имиџ на Со бра нието, кое по инцидентите од 25 сеп-
тември лани е на најниско ниво не само кај македонската, 
туку и кај ме ѓу на род ната јавност. Дали токму ло шо то рабо-
тење на законодавниот дом до веде до тоа меѓународни 
организации да ин тервенираат за да го вратат не говиот 
углед. 

Имено, дваесет и тројца македонски пратеници кон 
крајот на месецов ќе се обучуваат во Англија ка ко да ја по-
добрат работата на законо давниот дом, да го унапредат 
неговиот капацитет и како да ги надминат не до раз бира-
њата меѓу власта и опозицијата. 

На четиридневната конференција во Англија, која ја 
организира водечкиот британски конференциски центар 
"Вилтон парк", пратениците пред прет ставници од меѓу-
народната заедница ќе дебатираат за улогата на пар ти ите 
во Собранието, собра ниската коор ди на ција, веш тините 
на пар ламен тар ните преговори, како и за кодексот на од-
несу ва ње. Покрај претсе дателот на Со бранието Љу биша 
Георгиевски и двај цата потпрет седа тели, Бе сим До гани 
од ДПА и Благој Зашов од НСДП, пока нети се и Сто јан Ан-
дов од ЛП, Ти то Пет ков ски од НСДП и Никола По повски од 
СДСМ. 

Во официјалната по кана која "Вилтон парк" ја испратил 
до Со бра нието би ло по сочено де ка една од забелеш ките 
на Европската коми сија во Извеш тајот за Ма кедонија за 
2007 го дина е про мо ви ра њето кон струк тивен и ин клу-
зивен дија лог во рамките на демо крат ските ин ституции, 
како и уна пре дување на капа цитетот на Собранието како 
приоритет во ис пол нувањето на поли тич ките критериуми 

за зачле ну вање во ЕУ.  За претседателот на Со бранието, 
Љу  биша Георгиевски, тоа е многу важ на конференција 
и затоа ги пови кува сите пратеници да прифатат. 

"Британија е лулка на парла ментар ната демо кра тија 
и имаме многу да научиме од таму. Таа е наша 
сојузничка на патот кон ЕУ и НАТО", вели Геор гиевски. 

Ва  ка не мислат опозиционите партии.
"За жал, успеа намерата на пре мие рот Никола 

Груевски застојот на Ма ке донија кон ЕУ и НАТО да 
му го припише на Со бранието, а не како резултат 
на својата работа. Се доведовме во си туација да 
ни организираат 'мировни' конфе рен ции од 
стилот на Дејтонски договори за завојуваните 
партии во Собранието", вели Андреј Жер нов-
ски, ЛДП. 

Јани Макрадули, СДСМ, виновниците ги 
гледа во владејачкото мнозинство и во прет-
седателот на за ко нодавниот дом кои, како 
што вели, придонеле во Извештајот на ЕК 
Собранието да се по сочи ка ко нев рал гична 
точка. 

"Затоа - дополнува тој - пријателите на Ма-
кедонија се оби дуваат на заед ничка маса да ги 

седнат политичките партии за да ги вратат ди-
јалогот, по читувањето и сè она што ќе придонесе за 

враќање на угледот на Собра нието како најдемократска 
институција во една држава".

Како и да е, факт е дека народните избраници и нај ви-
соката институција на законодавната власт ја изгубија до-
вербата кај електоратот и имаат нај низок рејтинг. Време е 
нешто да се про мени и во тој поглед.

фон" останува на тврдењето дека тен-
дерот за услуги на мобилна телефонија 
за потребите на Собранието не е за-
вршен, односно постапката е во тек со 
оглед на фактот дека Второстепената 
комисија сè уште не се произнела по 
жалбата која "Космофон" тврди дека 
навреме ја поднел. 

Во исчекување на разврската на 
овој проблем, народните избраници 
кон кра јот на месецов ќе треба да ги 
добијат и новите лап топ компјутери. 
Со бра нието склучило договор со 
"Неоком" за 145 лап топ за пра те-
ниците и 100 ком пјутери за служ-
бите. 

БОНТОН
Новата технологија ќе треба да 

им овозможи на пратениците по чес-
ти е-маил контакти со оние кои ги 


