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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Н О В  П А Р Л А М Е Н Т А Р Е Н  С О С Т А     В  2 0 0 8  Г О Д И Н АН О В  П А Р Л А М Е Н Т А Р Е Н  С О С Т А   

Новиот собраниски состав го ве-
рификува својот мандат, добиен 
на предвремените парламен тар-

ни избори. Но, уште шест пратеници ќе 
го чекаат крајот од второто пре гла су-
вање на неколкуте избирачки места во 
Шестата и во Првата изборна единица, 
каде на 29 овој месец ќе се одржи пре-
гласувањето. 

Првата седница на пратениците ми-
на во сенка на бојкотот на пратениците 
на ДПА, кои се решија на овој потег, 
бидејќи сметаат дека им се одземени 
околу 60.000 избирачки гласа и затоа 
во овој момент се наоѓа во подредена 
позиција во однос на ДУИ, чии пра те-
ници гласаа за довербата на новиот 
спикер, Трајко Вељановски, кој по про-
фесија е правник и адвокат.

"КЕЦ" ВО "ШЕСТКАТА"
На првата собраниска седница беа 

верификувани мандатите на 114 пра-
теници, кои од ДИК добија решенија за 

Во овој парламентарен 
состав нема многу нови лица, 
освен четириесеттина, кои 
прво го минаа партискиот 
барабан, а дури потоа 
преминаа преку изборниот 
праг. 

Дали тоа ќе значи дека 
старите парламентарци се 
вечни или секоја изборна трка 
носи нов политички ветар? 
Доколку се разгледуваат 
имињата кои се присутни во 
Собранието на РМ, тогаш не 
можеме да очекуваме ништо 
ново. 

Преселбата на либералот 
Стојан Андов и на Тито 
Петковски од НСДП во таборот 
на опозицијата не носат 
свежина во работата на 
Собранието, а уште повеќе 
сериозна критика за 
раководењето со државата. 
Нивниот политички багаж не ги 
прави оригинални, туку 
напротив ги сместува во 
"фаците", кои веќе се 
прочитани.

Истото важи и за Владо 
Бучковски, Цветанка Иванова, 
Никола Ќуркчиев од СДСМ, 
Јован Манасиевски и Роза 

Топузовска-Каровска од 
ЛДП, или нивниот 
сопартиец Ристо Пенов.

својот пратенички мандат. Во оваа број-
ка влегоа и мандатите на ДПА. Во овој 
момент само шестмина пратеници ќе 
би дат дополнително верификувани, 
бидејќи по одлуките на жалбите под-
несени пред Врховниот суд допол ни-
телно ќе се прегласува на неколку из-
бирачки места во т.н. "шестка" и "еди-
ница". Конституирањето на Собранието 
го проследија: претседателот на др жа-
вата, Бранко Црвенковски, премиерот 
Никола Груевски и членови на Владата 
во оставка, поранешниот претседател 
Киро Глигоров, ексспикерот Љубиша 
Георгиевски, претставници на суд ство-
то и на верските заедници во Маке-
донија, претседателот на ДИК Јован 
Јосифовски. На конститутивната сед-
ница не присуствуваше и лидерот на 

ДУИ, Али Ахмети, кој според Џевад Аде-
ми бил зафатен со партиски работи. 
Во овој собраниски состав нема многу 
нови лица, освен четириесеттина, кои 
прво го минаа партискиот барабан, а 
дури потоа преминаа преку изборниот 
праг. 

Дали тоа ќе значи дека старите пар-
ламентарци се вечни или секоја из-
борна трка носи нов политички ветар? 
Доколку се разгледуваат имињата кои 
се присутни во Собранието на РМ, не 
можеме да очекуваме ништо ново. 

Имено, преселбата на либералот 
Андов и на Тито Петковски од НСДП во 
таборот на опозицијата не носат све-
жина во работата на Собранието, а уш-
те повеќе сериозна критика за рако во-
дењето со државата. Нивниот поли тич-

СОБРАНИЕТО М   ОРА ДАСОБРАНИЕТО М  
ПРЕРАСНЕ ВО Х   РАМ НАПРЕРАСНЕ ВО Х  
ДЕМОКРАТИЈА   ТАДЕМОКРАТИЈА 
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ки багаж не ги прави оригинални, туку 
напротив ги сместува во "фаците" кои 
веќе се прочитани. Истото важи и за 
Владо Бучковски, Цветанка Иванова, 
Никола Ќуркчиев од СДСМ, Јован Ма-
насиевски и Роза Топузовска-Каровска 
од ЛДП, или нивниот сопартиец Ристо 
Пенов. Овој собраниски состав на ста-
пува во време кога треба да се заврши 
исклучително важната задача за влез на 
Република Македонија во ЕУ, при што, 
пред сè, се мисли на изгласување на 
повеќе од 140 законски текстови, кои го 
кодифицираат македонското со европ-
ското право. Тоа значи дека опозицијата 
ќе треба да се бори на два фронта, прво 
да й се спротивстави на владејачката 
коалиција, а истовремено да не го за-
кочи овој интеграционен процес.

ПОЗИЦИЈА И 
ОПОЗИЦИЈА

 
Коалицијата "За подобра Маке до ни-

ја", предводена од ВМРО-ДПМНЕ, освои 
63 мандати, а противничкиот табор 
"Сон це-коалиција за Европа" има 27, 
ДУИ - 18, ДПА - 11 и ПЕИ - 1 пратеник. 

Во Собранието влегоа и некои добро 
познати личности од јавноста: Борис 
Стојменов, Зоран Коњановски, Андреј 
Петров, Горан Минчев, Ермира Мехме-
ти, Имер Селмани, Сулејман Рушити, 
Имер Алиу, Емилијан Станковиќ (на 
местото на Зоран Заев, кој се повлече). 

Предводници на овој парламентарен 
состав се ветераните: Стојан Андов, Ти-
то Петковски и Љубисав Иванов-Ѕинго. 
Секој од нив се наоѓа на различна по-
литичка страна, односно тие во Собра-
нието ќе се однесуваат сходно на соп-
ствените потреби и интереси. На првата 
седница беше избран и собранискиот 

спикер, нам добро познатиот Трајко 
Вељановски од ВМРО-ДПМНЕ, пра те-
ник, заменик-министер за правда, др-
жавен секретар во Министерството за 
правда итн. За него гласаа 79 пратеници 
од коалицијата "За подобра Маке до-
нија" и од ДУИ, 19 опозиционери беа 
воздржани, а немаше ниту еден против. 
"Со моето работење ќе се трудам да 
направам баланс меѓу политичките си-
ли. Квалитетната работа на Собранието 
ќе биде моја обврска. Еднаквиот трет-
ман на пратениците ќе биде моја за-
ложба, интересите на Република Ма-
кедонија ќе бидат моја цел. Знам дека 
сите ние заедно ќе го направиме ма ке-
донското Собрание вистински храм на 
македонската демократија. Ова Со бра-
ние нема само како сенка да ја следи 
работата на Владата и да ги коригира, 
дополнува или редефинира нејзините 
проекти во квалитативна смисла, туку и 
ќе продуцира и создава. Ова Собрание 
ќе биде наша гордост и јас со целиот 
мој авторитет ќе се борам заедно со 
сите вас да успеам во таа намера", из-
јави Велјановски на инаугурацијата. 

Станува збор за партиски човек на 
премиерот Никола Груевски, кој ја из-
вршуваше функцијата специјален со-
ветник за правни работи. Изборот за 
спи кер не претставува изненадување, 
бидејќи на своето "партиско конто" тој 
има голема биографија. Тој има 46 го-
дини и еден меѓу помладите претсе да-
тели на Собранието, кои ја вршеа оваа 
функција во изминативе 18 години. Не-
говите претходници беа повозрасни: 
Сто јан Андов, Тито Петковски, Саво Кли-
мовски, освен Никола Поповски, кој 
кога стана претседател на Собранието 
имаше 40 години. Спикерот на Со бра-
нието е искусен правник, кој има добар 
партиски, пратенички и политички 
стаж. Но, досега секогаш бил во втор 
план. Зошто? Постоеја многу пречки, 
што субјективни што партиски. Во 
ВМРО-ДПМНЕ е од 1993 година, а во 
вре мето на судирот меѓу Љупчо Геор-
гиевски и Никола Груевски, тој застана 
на страната на Груевски. Велјановски 
долго време беше во игра да стане 
иден министер за правда, бидејќи из-
весно време таму работеше, но сепак 
на крај политичкиот ангажман му се 
позлати.  Претходно беше потсекретар, 
заменик-министер во Министерството 
за правда и државен советник во Вла-
дата. Јавноста го има забележано и ка-
ко член на ДИК за претседателските из-
бори во 1999 година, кога жестоко се 
конфронтираше со Владо Бучковски и 
со Борис Кондарко од СДСМ. Од 2002 
до 2003 година беше член на Комисијата 
за претставки и предлози на прет се-
дателот на Р Македонија, во времето на 
покојниот Борис Трајковски.

СОБРАНИЕТО М   ОРА ДАОРА ДА  
ПРЕРАСНЕ ВО Х   РАМ НАРАМ НА  
ДЕМОКРАТИЈА   ТА ТА

СÈ Е ИСТО САМО ШТО ПРОБЛЕМИТЕ СЕ НАТРУПУВААТСÈ Е ИСТО САМО ШТО ПРОБЛЕМИТЕ СЕ НАТРУПУВААТ


