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1. Вовед 

Поплавата во Скопје која беше предизвикана од поројните дождови на 6 август е една од 

најголемите природни непогоди кои се случиле во Македонија во последните неколку години. 

Имено, најпогодениот дел од Скопје, селата Стајковци, Арачиново, Смилковци и населбата 

Сингелиќ претрпеа огромни штети, кои се проценуваат и до 50 милиони евра.1  Поплавата 

резултираше и со 22 човечки жртви во овие населени места.  

Оваа состојба во општеството предизвика високо ниво на солидаризација со настраданите, и 

голем број на граѓани понудија различен тип на помош за жителите на населените места кои 

претрпеа најголеми штети, од парични и материјални донации до волонтирање за расчистување 

на штетите. Но, бидејќи темата беше централна во јавноста, ова овозможи простор за различни 

објаснувања за катастрофата. Па така, беа присутни различни дискурси, од обвинување на 

државните служби за несоодветно реагирање при справување со невремето, потфрлање во 

превенцијата и несоодветна инфраструктура до објаснување за непредвидливоста и високиот 

интензитет на невремето кое ја предизвика поплавата.  

Поплавата се надоврза на политичка криза која трае од последните парламентарни избори 

одржани во 2014 година и која неретко се опишува како најголемата криза во државата од 

нејзината независност. Истата е карактеризирана со зголемена антагонизација помеѓу 

политичките елити и поларизација во општеството. Според мониторингот на квалитетот на 

дебатата во Собранието кој го спроведува ИДСЦС политичката поларизацијата и кризата се 

пресликаа и во собраниските дебати. Меѓутоа иако јавноста очекуваше политичките партии во 

Собранието во услови на ваква катастрофа да настапат поединствено и аргументирано со цел да 

понудат мерки за ублажување на кризата и да се лоцираат пропустите кои доведоа до големиот 

број на жртви и штета, тоа не се случи. Владејачкото мнозинство не ги прифати предлог-

заклучоците на опозицијата на чија иницијатива на 15 август, 9 дена по катастрофата, се одржа 

пленарната седница со единствена точка на дневниот ред „Состојбата во подрачјата погодени 

од временските непогоди кои се случија на 6 август“. Во предлогот на опозицијата покрај другото 

се бараше и утврдување на евентуална одговорност на институции и политички претставници. 

Пратениците од владејачката коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ гласаа против овој предлог и 

поднесоа и изгласаа сопствени заклучоци во кои во голем дел се поддржуваа актуелните мерки 

и напори на Владата кон справувањето со поплавите. Во заклучоците на власта не се иницираше 

прашањето за одговорност за евентуално потфрлање на институционалниот систем за заштита 

и спасување.  Опозициските пратеници не гласаа за овие заклучоци.  Втората седница на која 

требаше да се дискутира околу поплавите се одржа на 16 септември или 40 дена по катастрофата 

во рамки на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на тема „Надзорна 

расправа: Примената на законските и подзаконските прописи во областа на 

хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи“. На оваа седница пратениците 

требаше да дискутираат околу начинот на кој институционалниот систем одговори на несреќата. 

                                                           
1 Костадин Делимитов, 11.08.2016, Дојче Веле,  
http://www.dw.com/mk/%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D1%9C%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0/a-
19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss 

 

http://www.dw.com/mk/штетите-се-огромни-ќе-мора-да-се-ситни-и-еврообврзницата/a-19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/штетите-се-огромни-ќе-мора-да-се-ситни-и-еврообврзницата/a-19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/штетите-се-огромни-ќе-мора-да-се-ситни-и-еврообврзницата/a-19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/штетите-се-огромни-ќе-мора-да-се-ситни-и-еврообврзницата/a-19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss
http://www.dw.com/mk/штетите-се-огромни-ќе-мора-да-се-ситни-и-еврообврзницата/a-19465195?maca=maz-rss-maz-pol_makedonija_timemk-4727-xml-mrss


  
Меѓутоа дискусијата заглави на процедурална тема за како пратениците да ги сослушуваат 

поканетите сведоци односно министрите од владата и директорите на службите кои се дел од 

системот за заштита и спасување. Пратениците не успеаја да се договорат за времетраењето на 

сослушувањата и во тензична атмосфера ја прекинаа седницата без воопшто да почнат да ги 

сослушуваат сведоците.  

2. Наоди од анализата на квалитетот на дебатата преку Индексот за квалитет на 

дебата 

Анализирајќи ја дискусијата на двете седници преку Индексот за квалитет на дебата може да се 

забележи дека пратениците не се оттргнаа од поларизираноста, слабата аргументираност и 

затвореноста за туѓите ставови и аргументи кои се главно обележје на овој пратенички состав. 

Со овој метод беа анализирани сите 129 дискусии на двете набљудувани седници. Од нив, 113 

беа на пратеници од Собранието, а 16 на надворешни членови односно на министри од Владата 

и директори на јавни претпријатија и други институции.   

Ако се анализира според степенот на аргументираност на дебатата произлегува дека во 

расправата на двете седници најчесто се застапени дискусии со по еден аргумент (45%), а на 

второ место се оние во кои образложението е слабо односно недоволно за да се смета за еден 

целосен аргумент (20%). Ако се разгледува според политичката припадност на говорниците во 

54% од дискусиите на опозициските пратеници е лоциран еден аргумент, а во 31% два и повеќе 

од два аргументи. Образложението на опозиционерите во 11% е означено како слабо, а во 4% 

воопшто го немало.  

Нешто пониско ниво на аргументација на своите ставови околу поплавите на седниците имаа 

надворешните претставници односно министрите од владата чии ресори беа вклучени во 

справувањето со поплавите. Во 44% од нивните дискусии е лоциран еден аргумент, а во 31%  

(што е идентично со опозицијата) се лоцирани два и повеќе од два аргументи.  Кај министрите 

се лоцирани повеќе дискусии со слабо образложение – 25% што е повеќе споредено со 

опозициските пратеници.  

Дискусиите на пратениците од владеачкото мнозинство беа најслабо аргументирани споредено 

со другите две групи. Во нивните дискусии еден аргумент е лоциран во 37% од случаите, а два и 

повеќе од два во 21%. Кај нив, споредено со опозицијата и со министрите, најголем е уделот на 

дискуси со слабо образложение – 27% , и на оние во кои воопшто нема образложение – 15%.  
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Во однос на тоа како говорниците ги разменуваа ставовите и аргументи во дискусиите 

заблежливо е дека тие поретко директно и целосно одговараа на аргументите кои им беа 

упатени од други говорници. Говорниците почесто одговараа делумно и селективно притоа често 

извртувајќи ја суштината на аргументите.  

Во 15% од случаите говорниците целосно ги игнорираа аргументите упатени до нив. 

Анализирано според политичката припадност на говорниците произлегува дека опозициските 

пратеници почесто директно одговараа на упатени аргументи (24%),  споредено со пратениците 

од власта (14%) и министрите. Забележливо е дека кај министрите скоро на ниту еден упатен 

аргумент не одговорија директно и целосно. Пратениците од власта почесто делумно одговараа 

(22%) или целосно ги извртуваа аргументите (24%) споредено со опозиционерите. Во 20% од 

случаите пратениците од власта целосно ги игнорираа упатените аргументи од нивните колеги. 

Министрите од владата пак во најголем дел од своите дискусии одовараа селективно (81%), 

односно само на дел од упатените аргументи, а во 19% од случаите и целосно ги извртуваа 

упатените аргументи.  

 

 Јавноста и покрај политичката поларизираност и различните почетни позиции во расправите 

очекуваше избраните пратеници во парламентот да усвојат заеднички став и препораки околу 

вонредната состојба во погодените подрачја во скопско. Меѓутоа тоа не се случи.  Во ниту еден 

случај  ниту еден учесник од спротивставените политички групи на двете набљудувани седници 

не изјави дека ја менува својата позиција поради подобри аргументи изнесени од другата 

страна. Пратениците и министрите во најголем дел (51%) воопшто не ја признаа вредноста на 

аргументите на нивните соговорници од друга политичка припадност. Притоа, ако гледа според 

политичката припадност, пратениците од мозинството и министрите во своите дискусии почесто 

не ја признаваа вредноста на аргументите на опозиционерите (64%).  Опозициските пратениците 

пак во 37% воопшто не се осврнале кон аргументи на другите учесници. Кај говорниците од трите 

групи слично мал е процентот на дискусии во кои тие иако имале различни позиции сепак ја 

признале вредноста на аргументите на своите опоненти (15% и 13%).  
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3. Каде запна дебатата - Позиции на пратеничките групи на пленарната седница за 

поплавите 

Пленарната седница на 15 август се одржа по барање на пратениците од опозицијата кои 

доставија предлог заклучоци2 кои беа основа за дискусијата покрај извештајот од Владата за 

активностите на Системот за управување со кризи3. Свои предлог заклучоци 4 за состојбата во 

подрачјата погодени од поплавата доставија и пратениците од владејачкото мнозинство.  

Опозицијата во своите предлози поднесени од група пратеници начелно бараше запирање на 

градбите по текот на реката Вардар во Скопје кои се дел од проектот Скопје 2014 и 

пренасочување на парите од Буџетот за овие градби како и од ставките за купување на мебел, 

возила и за репрезентативни активности на институциите кон поплавениот регион. Во 

опозициските предлог-заклучоци меѓу другите мерки се предлагаше и итна исплата на по 3 

илјади евра за секое погодено домаќинство во регионот, парламентарен надзор врз трошењето 

на парите од донациите и помошта за настраданите како и свикување на надзорна расправа на 

која ќе се разгледа евентуална одговорност на вршителите на функциите околу справувањето со 

катастрофата.  

Предлог заклучоците на пратениците од владејачкото мнозинство поднесени од пратениците 

Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ и Талат Џафери од ДУИ содржеа поддршка за активностите 

преземени од страна на Владата и државните институции околу итна проценка и справување со 

последиците и за превентивно делување со цел да се спречат нови поплави. Мнозинтвото во 

својот предлог бараше засилено внимание на надлежните институции околу трошењето на 

парите од помошта, пренасочување на пари од буџетски предвидени договори кои се уште не 

                                                           
2 Барање за свикување на итна седница на Собранието на Република Македонија со Предлог на заклучоци поднесено од група 

опозициски пратеници - http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=dfa1c254-7eb1-4bf6-b3b7-053bb2e30750 

3 Извештај за активностите на Системот за управување со кризи, во врска со Oдлуката за постоење на кризна состојба заради 

зголемен обем на врнежи и поплави на дел од територијата на Република Македонија, донесена од Владата на Република 

Македонија, под број 42-6347/1 од 7.8.2016 година и преземените активности од надлежните институции во подрачјата опфатени 

со поплавите - http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=dfa1c254-7eb1-4bf6-b3b7-053bb2e30750 

4 Предлог заклучоци по Состојбата во подрачјата погодени од временските непогоди кои се случија на 6 август 2016год во 

околината на градот Скопје - http://www.sobranie.mk/materialdetails.nspx?materialId=dfa1c254-7eb1-4bf6-b3b7-053bb2e30750  
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се почнати како и од планирани набавки на мебел, возила и репрезентација кон погодените 

домаќинства. Меѓу другите заклучоци мнозинството предложи и проценка на степенот на 

дивата сеча на шумите во погодениот регион и слично на опозицијата и авансно обесштетување 

на оштетените од поплавата со таа разлика што тука не беше прецизирана точна сума на 

обесштетувањето.  

Дискусиите на пратениците и на надворешните учесници на седниците ги анализиравме и 

длабински според следните критериуми:  

- Каква е оценката на говорниците за реакцијата на службите и институциите во 

справување со поплавата и последиците со две вредности: позитивна и негативна 

- Кои се причините за катастрофата според две вредности: дали за катастрофата и штетата 

е виновна природата или дали за катастрофата и штетата се виновни институциите 

- Однос кон барање на одговорност од надлежни функционери со две вредности: дали 

говорникот бара одговорност од функционери и  дали говорникот не бара одговорност 

од функционери.  

- Однос меѓу говорниците и учесниците на седниците според три вредности: дали односот 

е обединувачки и придонесува кон обединување на пратениците кон целта да се донесат 

заеднички заклучоци и мерки, дали односот е напаѓачки и непријателски и дали односот 

е неутрален.  

- Перцепција на штета, односно како пратениците ја перцепираат штетата настаната во 

погодениот регион 

- Предлози и мерки за справување со последиците од поплавите.   

 Ако се анализираат дискусиите на говорниците во Собранието според овие критериуми 

произлегува дека пратениците и министрите кои се дел од владејачката коалиција на ВМРО-

ДПМНЕ и ДУИ најчесто даваа позитивни и пофални коментари (19%) кон реакцијата на 

институциите и службите за справувањето со поплавата. Говорниците од владејачките партии 

причините за катастрофата без исклучок ја лоцираа во природната непогода која не може да се 

спречи, а воопшто кај институциите. Во поглед на одговорноста во 12% од случаите тие отфрлаа 

можност дека воопшто треба за тоа да се дискутира во тој период, а во помал дел дека треба да 

се дискутира, но повторно не во тој период. Според односот во 16% упатуваат обвинувања кон 

опозицијата, во 10% од случаите е утврдено дека тие имаа настап во кој повикуваат на 

обединување поради катастрофата, , а во 3% имаат неутрален став.  Во скоро 12% од случаите 

говорниците препорорачуваат мерки кои треба да се преземат околу состојбата.  

Кај говорниците од опозициските партии преовладуваше поинаков однос во дискусиите. Кај нив  

најчесто се идентификувани сегменти во кои тие бараат одговорност од државните 

функционери за справувањето со поплавите (23%). Во дискусиите на пратениците од 

опозицијата во кои е забележан однос кон работата на институциите во справувањето со 

последиците од поплавите забележливо е дека тие без исклучок сметаа дека институциите 

целосно потфрлија 16%. Опозиционерите во 19% од случаите во кои искажуваат однос кон 

своите опоненти од власта тоа го правеа на обвинувачки начин. Кога се осврнуваа кон причините 

за поплавата тие почесто како виновници ги посочуваа неподготвените институции, а во помал 

дел природата.   

Заедничко за говорниците и од власта и од опозицијата беше што кај сите преовладуваше 

перцепцијата дека се случила голема катастрофа со жртви и штета од огромен размер за кои 

треба итно да се делува притоа оценувајќи ја несреќата како најголема по земјотресот во Скопје 



  
во 1963. Во дискусиите на опозициските пратеници почесто преовладуваа препораки и 

предлози за преземање на мерки (16%), споредено со говорниците од власта (13%). 

 

Ако се анализираат поединечно според посебните категории очигледно е дека говорниците на 

седниците најчесто дебатираа за тоа дали и кој треба да понесе политичка, морална или 

кривична одговорност за големиот број на загинати и за големата материјална штета.  

Говорниците пратеници и министри од власта генерално одбегнуваа да дискутираат на оваа 

тема со став дека тоа не е време за лоцирање на евентуална одговорност кај било кој 

функционер, туку за преземање на мерки со цел да им се помогне на настраданите.  

„Ако некој направил некаков пропуст во смисол на институции, на 

институционално делување, на законско делување, на делување според 

одредени прописи и така натаму, да сноси одговорност. Меѓутоа, денес 

ние не сме тука врз база на шпекулации и на произволни тврдења да 

правиме лов на вештерки. Денес сме тука да разговараме како да им 

помогнеме најдобро и најбрзо на граѓаните кои што се оштетени.“ – 

Крсто Мукоски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ.   

„Затоа благодарност до сите, секој кој се фати за лопата, копач, ашов, 

кофа, секој е херој на ова време,  многу е лесна и јасна разликата помеѓу 

оние кои сакаат да прават некаква политика и поделби и оние кои 

сакаат да помогнат, на оние кои по секоја цена сакаат да најдат 

забелешка ќе им порачам, не  е време сега за тоа, не е сега време за 

зборување и  долги дискусии. Сега е време за конкретна акција, за 

конкретна работа и затоа ајде со лопата во рака да помогнеме тоа да 

се санира, да им помогнеме на нашите сограѓани.“ Никола Тодоров, 

министер за здравство. 
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„Колега Тунтев, народот од Асан Бег, од Стајковци, од Шипковица ама 

не го интересира разрешување на директори, абе не го интересира 

повикување на одговорност на неспособни директори, тие сакаат 

надминување на оваа ситуација, директорите можеме и утре да ги 

разрешиме.“ – Џеват Адеми пратеник од ДУИ. 

„Повторно, не е местото, не е приликата да се зборува сега за ова, 

меѓутоа не сакам јас да бидам ставен во позиција да ги злоупотребувам 

луѓето кои што го изгубија животот и лица кои што ја трпат таа 

штета. Ќе се воздржам од соодветен одговор.“- Љупчо Димовски, 

пратеник од Социјалистичка партија.  

Пратениците од опозицијата инсистираа дека некој мора да ја понесе одговорноста.  

Ако во оваа криза што ја зафати Република Македонија  и подрачјето на 

Скопје профункционира а тоа е солидарноста и не спорно е дека тука се 

вклучени голем број на граѓани, волонтери и голем број на институции 

кои што работат на санирање на последиците од оваа катастрофа. Но 

нити вие ниту било кој може да ни забрани во Парламентот да 

расправаме отворено за системските слабости, за колапсот на 

системот за предупредување, за брзо реагирање за да се намалат 

последиците и не може никој да ни забрани да бараме и објективна, и 

субјективна и политичка одговорност. Јас сакам да ви пренесам една 

порака од граѓаните од загрозените подрачја. Тие сите во еден глас, без 

разлика дали се од ВМРО ДПМНЕ, од СДСМ, од Демократскиот сојуз, тие 

ме замолија да ви пренесам една порака. 25 години гласаме за вас, а вие 

не удавивте во кал. Тоа е пораката од граѓаните кои претрпеа големи 

последици.“ – Павле Трајанов, пратеник од Демократски сојуз.  

„Ако сега не покажеме со прст кој е тој што е виновен за оваа трагедија 

и како натаму да ги избегнеме поледиците, многу лесно може да се 

случи тоа илјада годишно невреме да се повтори и на Водно, и на Вардар 

итн“ – Ален Георгиев, пратеник од СДСМ. 

„Вие сите го прекршивте Законот, во Законот е точно предвидено како 

се одвиваат тие процедури, веднаш требаше министре за еден саат да 

се состане Влада не да го чекате Груевски. Жителите од Стајковци и 

околните села се поплавуваат со години, никој на нив не мисли, само 

кога им се потребни гласови... И знаете што колеги пратеници  по кој 

знае кој пат на дело стапува хуманоста на македонскиот граѓанин и 

секогаш кога ќе затаат државните институции се јавува по некој херој, 

како возачот од Вардар експрес, херојот Мујовиќ, кој што со својот 

автобус спаси 70 жители. Како и оној граѓанин од Тетово кој што 



  
несебично излезе на обиколница и ги спречуваше колите да не настане 

уште поголема катастрофа...Одговорност за оваа работа некој мора 

да сноси и уште еднаш апелирам кажете му на тој човек дека треба да 

си седи во седиштето на ВМРО ДПМНЕ, дека сега има друг премиер, само 

прави штети на државата.“- Горан Мисовски, пратеник од НСДП.  

За жал нема морал, моралот е гнил посебно е гнил кај Владата, знаеме 

врнежите не можеме да ги контролираме, тоа е Господова работа, но 

наша работа и работа на оваа Влада е да ги регулира одводните 

канали. Зошто оваа Влада не виде за сходно да инвестира средства за 

изградба на канали и канализации туку гради бродови во Вардар и 

споменици. Каде го гледаш моралот овде господине Димовски. Секој 

споменик значи една канализација, секој споменик значи еден канал за 

одводнување, вие рековте уште нешто изграден е каналот во 

Арачиново, но ние не го гледаме дека е изграден, каде е изграден ве 

молам, ниту е исчистен, ниту ништо, а за политички поени ова што го 

прави Владата тоа е за политички поени. – Беким Фазлиу, пратеник од 

ДПА.  

Втор агол на кој пратениците најмногу се осврнаа во расправата на пленарната седница 

посветена на поплавите која се одржа на 15 август беше околу тоа дали институциите и службите 

од системот за спасување реагираа соодветно или потфрлија во работата. На седницата 

министрите и директорите на службите кои се надлежни во вакви ситуации реферираа за 

преземените активности, а пратениците од власта доминантно позитивно ја оценија нивната   

работа. Вакви сегменти во кои се брани односно се оценува позитивно реакцијата на службите 

се лоцирани во 39 случаи во говорите на пратениците и министрите од власта. Опозицијата пак 

остро ги критикуваше институциите посочувајќи дека тие носат дел од вината, посочувајќи дека  

ненавременото функционирање на системот придонеле за големиот број на загинати и 

материјалната штета. Сегменти во кои тие критички се осврнуваат на реакцијата на службите се 

лоцирани во 33 случаи во дискусиите на опозиционерите.  

„Државата во оваа криза  и институциите за време на оваа временска 

непогода покажа дека стои зад своите граѓани и дека не прави никаква 

селекција. Беше помогнато и се помага во секој дом. Улица по улица, куќа 

по куќа без разлика сопственикот какво име и презиме има, на која 

вероисповед припаѓа или која политичка парија му е поблиска. Така 

треба да се продолжи и да се помага во следниот период. На терен беа и 

претседателот на државата и претседателот на месната заедница, и 

претседателот на Владата и градоначалникот на општината, и 

министерот и директорот на Црвениот крст, и пратениците и 

вработените во комуналните претпријатија, и армијата и полицијата. 

Така се помага во ваква временска неприлика.“ – Антонио Милошоски, 

пратеник од ВМРО-ДПМНЕ.  



  

„6 август 2016 година е нов темна страница во историјата на 

Македонија. Тоа е датум кој што покажа дека македонските 

институции се комплетно колабирани. Тоа се карикатури од 

институции, кои што иако се платени од сите граѓани на Република 

Македонија, во моментот кога природата сакаше да го направи 

тестот, каде што 500 домаќинства беа погодени на територија од 12 

населени места, покажа дека ниту една институција, ниту си ја знае 

работата, ниту има претстава што треба да прави во ваква 

ситуација. Сите институции беа занемени и парализирани се додека не 

се врати Никола Груевски од годишен одмор. Тоа беше првиот момент 

кога на телефон беше повикан господинот Шабан Салиу, кој што во 

својата фиока прва работа што треба да има е процедура за тоа кои 

чекори по ред треба да ги преземе во случај на ваква елементарна 

непогода. Господа, кај госпоѓата Салиу и кај господинот Салиу, работат 

околу 600 луѓе.“ – Софија Куновска, пратеник на СДСМ. 

Учесниците во дискусијата ја задржаа силната поларизираност која го одбележа речиси целиот 

мандат на овој состав во парламентот. Кај пратениците од опозицијата се забележани повеќе 

обвинувачки напади кон власта поврзувајќи ги поплавите со поширокиот контекст на 

активностите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски кој за време на поплавите често се 

појавуваше во улога на наредбодавател на службите при справувањето со штетите. 

Припадниците на владејачкото мнозинство пак ја искористија можноста справувањето со 

поплавите на негативен начин да го поврзат со учесниците во антивладините протести во Скопје 

познати како Шарената револуција.  

„Вие сте луѓе кои го пробивте секое дно. Луѓе со лице со дрвен ѓон. Се 

обидувате да ги крадете сите политички поени буквално од секоја 

човечка трагедија. Вие сте како мршојадци, лешинари. На вас ништо не 

ви е битно освен голо око да критикувате и да се храните од туѓи 

несреќи. За вас врапчето да кивне ви е крив Скопје и Никола Груевски. Ви 

се чудам на паметот колега Мисовски. На вас ви се потребни трагедии 

за да посочувате виновници и така да си ја покриете вашата 

неспособност, вашата безидејност“ – Васил Пишев, пратеник од ВМРО-

ДПМНЕ. 

„Дали може да им објасните зошто пред две недели и никогаш 

претходно не сакавте да слушнете за ниту еден од алармите кои 

постојано ви ги укажуваме, затоа што бевте и сеуште сте глуви и 

слепи од криминалот и корупцијата. Поплавите во Сингелиќ, Арачиново, 

Стајковци, Страчинци, насекаде каде се случија овде има еден виновник. 

Овој виновник не се вика лошо невреме кое не може да се контролира 

како што се залагаат да ни го кажат,  овој виновник се вика криминал и 

корупција на оваа Влада.“ – Беким Фазлиу, пратеник на ДПА.  



  

„И додека демне опасност од инфекции и епидемии, а Инфективното 

одделение има само еден дежурен лекар, министерот за здравство, 

Тодоров, е назначен за шеф на Кризниот штаб, а притоа и шеф на 

партискиот изборен штаб на ВМРО ДПМНЕ. Доказ плус дека нема 

држава, нема институции, нема Устав, нема закони, се е партија, се е 

ВМРО ДПМНЕ. Претседател на партија, Никола Груевски, дава по 

телефон наредби на институции и нивни раководители и пред камери 

му дава наредби на премиерот на државата. ВМРО ДПМНЕ како 

партија, отвора партиска сметка, замислете, за донации, а ја делат 

хуманитарната помош по партиски списоци, која е набавена со пари на 

граѓаните.“ – Стефан Богоев, пратеник на СДСМ.  

„Колега Шилегов ова е што треба да се работи и што се работи и што 

ќе се работи. Но вие спомнавте да се прекинат некои проекти и да се 

помогне на луѓето, но јас ќе ви кажам најважната работа, вие 

аплаудиравте на луѓе што кршеа државни институции, вие направивте 

директна штета од околу 5 милиони евра. Вие фрлавте камења по 

полицијата, по сите и вие сега без никаков срам излегувате овде и 

барате нешто да се прекине. Па вие да прекиневте да кршите ќе имаше 

пари за сето тоа.“ – Благоја Деспотовски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ.  

 

График: Семантички облак од 100 најкористените зборови на учесниците на двете 

собраниски седници посветени на поплавите во сегментите во кои говорниците ги 

обвинуваат своите противници. 



  
Во оваа атмосфера владејачкото мнозинство со гласање „против“ ги отфрли предлог-

заклучоците поднесени од опозицијата и ги усвои предлог-заклучоците предложени од 

пратениците од власта. На 16 септември, 40 дена по поплавата по барање на опозицијата се 

состана Комисијата за земјоделство шумарство и водостопанство со една точка на дневен ред 

„Надзорна расправа: Примената на законските и подзаконските прописи во областа на 

хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи“ . Намерата на седницата беше 

во својство на сведоци пратениците да ги испитаат челните луѓе на повеќе министерства меѓу 

кои и оние за здравство и за внатрешни работи како и директори на служби кои се надлежни во 

справување со катастрофи со цел да се разгледа реакцијата на службите и евентуалната 

одговорност на институциите или нивни поединци при справувањето со поплавите. Меѓутоа, 

пратениците од власта и опозицијата неколку часа со прекини во крајно поларизирана 

атмосфера дискутираа процедурално околу начинот на кој треба да се сослушуваат сведоците. 

Опозицијата бараше за секој сведок да се одвојат по 15 минути во кои сведокот ќе има можност 

да даде излагање во рок од 5 минути, а потоа пратениците од опозицијата и од власта да имаат 

можност во рок од по 5 минути да постават по три прашања на кои функционерот од извршната 

власт ќе треба да одговори. Ставот на пратениците од власта беше дека сведоците треба да 

добијат по 5 минути за излагање, а потоа еден пратеник од опозицијата да има 2,5 минути да 

постави едно прашање и 2,5 минути  за да добие одговор. Потоа исто толку време да има и еден 

пратеник од мнозинството. Со оглед на тоа што пратениците не најдоа заедничко решение како 

да ја спроведат надзорната расправа таа суштински воопшто не се ни одржа.  

4. Заклучок: Собранието повторно потфрли 

Собранието во овој состав потфрли да ја изврши дебатната и надзорната функција. Во 

текот на дискусиите пратениците од власта не покажаа подготвеност за соочување со 

евентуална одговорност на нивни функционери од извршната власт и демонстрираа 

едностраност во носењето на одлуките преку целосно отфрлување на опозициските 

предлози. Дополнително, пратениците од мнозинството на пленарната седница сметаа 

дека во тој момент на криза е неопходен брз одговор, а дискусиите за одговорност треба 

да следат подоцна. Mеѓутоа, ова ветување не беше исполнето, бидејќи дури и по 40 дена 

за време на надзорната расправа не беа подготвени за разгледување на ова прашање. 

Од друга страна, опозициските пратеници со оглед на тоа што често дискусиите ги 

користеа за обвинувања и во најголем дел се фокусираа на барање на одговорност, ја 

пропуштија можноста да вметнат свои предлози и препораки или да ги надополнат 

предлозите на мнозинството во поконструктивна атмосфера.  Парламентот со 

неодржувањето на надзорната расправа пропушти да ја искористи можноста да 

демонстрира сериозност и независност од извршната власт и да ја исконтролира 

работата на функционерите од владата, нешто што е дел од уставните надлежности на 

парламентот.   

 


