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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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Инцидентите кои ни се случија 
на парламентарните избори во 
2008 година, немањето консен-

зус и дијалог меѓу политичките партии, 
бојкотот на институциите... се нега тив-
ните забелешки во Извештајот на Ев-
ропската комисија, поради која Маке-
донија и натаму останува во чекалната 
на Европската унија за добивање датум 
за преговори. Ваквите забелешки ука-
жаа на незрелоста на политичките 
партии во Република Македонија, но и 
на незрелоста на македонската демо-
кратија. Во изминатиов период поли-
тичките субјекти со своето однесување 
й направија штета на својата земја и го 
уништија нејзиниот углед во меѓуна-
родните институции. Иако "повиканите" 
ги констатираа забелешките, и на секоја 
можна собраниска комисија се дис ку-
тира за нив, сепак освен теоретските 
размислувања за надминување на про б-
лемите и за подобрување на лошата 
слика која ЕУ ја има за нашава држава, 
барем засега сè останува на празни 

Народните избраници ги 
констатираа забелешките 
на Европската комисија и 
на секоја можна 
собраниска комисија 
дискутираат за нив, но 
освен теоретските 
размислувања за 
надминување на 
проблемите и за 
подобрување на лошата 
слика, која ЕУ ја има за 
нашава држава, барем 
засега сè останува само на 
празни зборови - од тоа 
нема ништо во практиката. 
Препукувањата меѓу 
позицијата и опозицијата и 
натаму продолжуваат, па 
прашањето не е во 
"штанцањето" на 
собраниските закони, за 
што обвинува опозицијата, 
зашто слично беше и во 
времето кога таа беше на 
власт, туку во менувањето 
на улогите и во тоа кој 
колку може некого повеќе 
да го обвини и да изнесе 

навреди за 
спротивниот табор.

зборови, од тоа нема ништо во пр ак-
тиката. Напротив, препукувањата меѓу 
позицијата и опозицијата и натаму про-
должуваат, па прашањето не е во "штан-
цањето" на собраниските закони, зашто 
слично беше и во времето кога СДСМ 
беше на власт, туку во менувањето на 
улогите и во тоа кој колку може повеќе 
да изнесе навреди за спротивниот та-
бор.

Македонија го пропушта и послед-
ниот воз за Брисел и е најизолирана 
земја. Владата влече погрешни потези 
за иднината на оваа земја во ЕУ, обвини 
опозицијата која, не само што побара 
нов Деловник, кој штотуку почна да се 
применува (беше донесен без нив), ту-
ку и констатира дека Собранието мани-
пулира со оправдувањето оти ситуа ци-
јата со економската криза ја наметнала 
потребата од носење закони по ск ра-
тена постапка. Прашува дали спикерот 
Вељаноски повторно ќе му се извинува 
на Фуере за носењето закони по итна 
постапка.

Вељаноски излегува со контрастав:
"Во сите демократски држави се ин-

тервенира со мерки кои треба да стапат 
на сила што поскоро. Ако вие тоа не го 
разбирате - ваш проблем. Во краен 
случај, Собранието е тоа кое одлучува 
дали ќе го прифати образложението на 
Владата за начинот на кој се предлага 
да бидат донесени овие закони".

Во ваква рашомонијада на "раш ти-
ман оркестар на собраниски прате-
ници", неминовно е прашањето каков 

ли тоа дијалог ќе се постигне ако секој 
влече на своја страна, односно изјавите 
ги менува во зависност од позицијата 
на која се наоѓа. Со вакво однесување 
не се оди во Европа!

БОЈКОТ
Долгогодишното искуство на пар ла-

ментарниот живот во Република Ма-
кедонија укажа на фактот дека зако-
нодавците сè уште ги немаат надминато 
своите лични суети, поради кои и се 
случува бојкотот на институциите.

Осврнувајќи се на политичкиот ди-
јалог и на неодамнешниот бојкот на 
Собранието од страна на СДСМ, Сил-
вана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ, посочи:

"Ќе укажам на тоа дека во Собранието 
на РМ од самиот почеток на овој пар-
ламентарен состав имаше комуникација 
меѓу координаторите на сите политички 
партии, и заедно само за 25 дена до-
несовме 95 закони, по итна постапка, за 
кои беа усвоени 69 амандмани од опо-
зицијата. За да не го сопираме процесот 
на донесување закони, како што тоа 
беше во претходниот состав на Со бра-
нието, се договоривме со коорди на-
торите на сите политички групи, ги 
свикавме министрите и на коорди на ци ја 
буквално се претресуваа сите аманд -
мани. Значи, аргументите се сп ро тив-
ставуваа меѓу министрите и пра те ни-
ците на координација со тоа што до-
говаравме на кој начин може најбрзо 
да се одвива седницата за овие закони, 

ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ГИ КОНСТАТИРА ЗАБЕЛЕ            ШКИТЕ ВО ЕВРОПСКИОТ ИЗВЕШТАЈ, НО И ПОКРАЈ ЗАКОНОДАВНИОТ ДОМ ГИ КОНСТАТИРА ЗАБЕЛЕ    
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бранието. Тогаш СДСМ набрзина до не-
се еден куп закони, во кои ние немавме 
никаков ангажман, ниту можевме неш-
то да промениме. Сè на сè, изгубија 
граѓаните кои гласаа за нас, а и ние из-
губивме како политичка партија. Убе-
дена сум дека она што ние го над ми-
навме, ќе го надминат и другите партии, 
и ова ќе биде минато за РМ. Во то гаш-
ниот период, кога ние го бојкотиравме 
Собранието, го немаше тој силен мо-
ниторинг на ЕК. Сега, со сосема друг 
диоптер се гледаат состојбите во РМ и 
сите политички партии мора да сфатат 
дека на тој начин й се прави само штета 
на државата и дека сите недоразбирања 
можеме заедно да ги решаваме во 
Собранието. Не велам дека нема за бе-
лешки на функционирањето на новиот 
Деловник, меѓутоа отворени сме да 
дискутираме за сите предлози на опо-
зицијата сè со цел да може подобро да 

кои ни беа заостанати, да ги ставиме ад 
акта и веќе да почнеме со новите за-
кони, кои треба да пристигнат од Вла-
дата на РМ. Од 172 закона, кои се до-
несоа по итна постапка, 94 закони ги 
донесовме заедно со опозицијата. Тоа 
беше резултат на сериозен дијалог 
внатре во Собранието, на големо раз-
бирање од страна на парламентарното 
мнозинство и на опозицијата, а не на 
немањето дијалог. Така беше сè до мо-
ментот додека СДСМ не реши да го 
напушти Собранието, но бојкотот не 
беше заради немањето политички ди-
јалог внатре во законодавниот дом. 
Напуштањето на институциите беше од 
сосема други причини, за да се прави 
притисок врз независната судска власт, 
односно заради затворањето на виден 
функционер на СДСМ, што заврши со 
негова аболиција од страна на прет-
седателот на државата, Црвенковски. 
Се случи огромен проблем и повторно 
околу вратот ни ја закачија таблата, ка-
ко што ја имавме и претходно кога ДУИ 
го напушти Собранието - немање по-
литички дијалог во РМ".

Но, и додека СДСМ беше на власт се 
случуваше бојкот од страна на то гаш-
ната опозиција ВМРО-ДПМНЕ.

"Не го амнестирам ниту ВМРО-
ДПМНЕ на кое му припаѓам - вели Бо-
нева - бидејќи и ние во 2002 година, кога 
бев пратеник, неколку месеци отсуству-
ва в ме од работата на Собранието. Но, 
до бивме само критика од сопствените 
гласачи зошто нè нема внатре во Со-
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ВМРО-ДПМНЕ СФАТИ ДЕКА НЕГОВИОТ БОЈКОТ НА ВМРО-ДПМНЕ СФАТИ ДЕКА НЕГОВИОТ БОЈКОТ НА 
СОБРАНИЕТО ВО 2002 ГОДИНА ГО ОДДАЛЕЧИ ОД СОБРАНИЕТО ВО 2002 ГОДИНА ГО ОДДАЛЕЧИ ОД 
СОПСТВЕНИТЕ ГЛАСАЧИ. ТОА ТРЕБА ДА ГО СФАТАТ И СОПСТВЕНИТЕ ГЛАСАЧИ. ТОА ТРЕБА ДА ГО СФАТАТ И 
ОСТАНАТИТЕ, СИЛВАНА БОНЕВАОСТАНАТИТЕ, СИЛВАНА БОНЕВА
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работиме. Важно е и тоа што се води 
сериозна постапка поддржана од по-
веќе меѓународни организации, од вла-
ди на земји-членки на ЕУ, меѓу кои се 
Велика Британија, Чешка, Швајцарија за 
зајакнување на капацитетот на Со бра-
нието, а тоа е од огромна важност за 
јакнење на демократскиот капацитет 
внатре во Собранието, за поинакво гле-
дање на законите, со поголемо учество 
на експерти и на тој начин постои силна 
поткрепа на пратениците во комисиите 
за да можат да носат квалитетни закони. 
Следејќи го Акциониот план на Владата 
на РМ, и ние како Собрание во делот за 
кој сме задолжени, ќе продолжиме да 
работиме истрајно и сите заедно ќе ус-
пееме да добиеме датум за преговори 
и да ја внесеме РМ во ЕУ. Без оглед на 
сите пречки пред нас, доколку ги ис-
полниме критериумите и доколку се 
обединети опозицијата и парламен-
тарното мнозинство, мислам дека сите 
заедно ќе успееме во нашата цел".

ОБЈЕКТИВНОСТ
 
Кога станува збор за изборните не-

регуларности во 2008 година факт е де-
ка активните учесници во политич киот 
живот мора сериозно да си ја сфатат 
улогата во политичкиот живот и да ги 
разгледаат забелешките на кои ни ука-
жаа меѓународните претставници. Се-
пак, проблемот е и во тоа што оние кои 
ги фалсификуваа изборите поминаа не-
казнето.

"За да ни се случат регуларни избори 
сите треба да сносиме одговорност, се-
како се подразбира дека дел од вината 
или дел од одговорноста им припаѓа и 
на сите други субјекти и политички ак-
тери кои ќе учествуваат на тие избори. 
Мислам дека во МВР ќе треба да се фор-
мира нова комисија, која ќе ги испитува 
инцидентите, бидејќи претходно фор-
мираната комисија не ја заврши зада-
чата како што требаше. Мислам дека и 

полицајците и јас се чувствуваме на-
вредени од тоа дека се организира 
едукација на полицајците како да го 
одржуваат редот. Во РМ имаме ниво на 
структури во полицијата, а и самите по-
лицајци се обучени да одржуват ред за 
време на изборите. Ова го велам би-
дејќи за нерегуларностите не беа ви-
новни полицајците кои беа на терен, 
туку оние структури кои беа анга жи ра-
ни да ги фалсификуваат изборите. Зна-
чи, треба да се формира друга комисија, 
со нови членови и да се истражува 
случај по случај, да се види колку секој 
сноси вина и за тоа да одговара пред 
надлежниот орган. Ова го велам, би деј-
ќи ниту граѓаните се виновни, ниту по-
лицајците, виновни сме ние кои ди-
ректно учествуваме во тие избори, а 
фактички работиме против интересите 
на граѓаните и на земјата. Треба да ги 
исполниме тие стандарди кои се во 
наша добивка и во добивка на граѓа ни-
те, а потоа во интерес на ЕУ итн.", вели 
Рафиз Алити, ДУИ.

Кенан Хасипи, од Демократска пар-
тија на Турците во Република Маке-
донија, вели дека колку што е можно на 
политичките партии треба да им се од-
земе субјектот на манипулации.

"Доколку постои субјект на изборна 
манипулација сигурно некоја од поли-
тичките партии ќе се нафати да влегува 
во тие изборни нерегуларности. Голем 
дел од субјектот на манипулација се 
помалите етнички заедници, бидејќи 
кај нив постои тенденција да ги дис-
трибуираат гласовите на политичките 
субјекти од различна провиниенција. 
Не верувам дека колку и да се дотерува 
изборното законодавство тоа ќе може 
да ги спречи евентуалните нерегулар-
ности. Значи, сè додека не се отстрани 
политичката волја за изборни нерегу-
ларности и не им се одземе субјектот 
на манипулација на политичките пар-
тии, ќе има такви неправилности. Во 
март ќе имаме сериозен тест за демо-
кратијата. Иако се донесе Изборниот 
законик, сепак не се "чепна" изборниот 
модел, тој помалите етнички заедници 
не ги става во рамноправна состојба за 
да можат во рамноправна трка да до-
бијат свои претставници во Собра-
нието".
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