
Новинарско прашање: Која е вашата констатација, зошто горенаведените личности не се појавија 

покрај Груевски, одностно пратениците, Деркоски итн? 

Одговор: Анализата би ја оставил, не на политичарите, на граѓаните на Општина Прилеп, а 

посебно на членовите на ВМРО-ДПМНЕ. Нека се подразмислат, нека се позадумаат со кого се’ 

имаат работа, или кои се причините за таквиот однос, посебно нивните внатрепартиски односи. 

Новинарско прашање: Се најавуваат зголемување на пензиите, вчера беа на земјоделците, 

генерално на пензионерите. Има и некои коментари од здружението на пензионери, дека не 

станува збор за реално покачување, туку дека станува збор на таканаречена манипулација со 

бројки. Кој е вашиот коментар на ова? 

Одговор: Дека Никола Груевски е влезен во предизборна кампања, уште пред истата официјално 

да се вклучи е евидентно. Меѓутоа уште поевидентно е, не само неговиот обид да го избегне, туку 

да го исмее извештајот составен од експертскиот тим на г-нот Прибе, кој Европската унија го упати 

на Република Македонија како единствен излез од огромната политичка криза во која се наоѓа 

државата. Апсордноста е во самото прашање и во дебатата дали треба земјоделците, пензионери 

да добијат зголемување на своите приходи. Вистинското прашање, е во која финансиска состојба 

се наоѓа Р.Македонија? Кој ги потроши парите на граѓаните на Р.Македонија во непродуктивни 

проекти и ја доведе финансиски на колена РМ. Грчкото сценарио е реалност за оваа држава! Така 

да прашањето и одговорите кои за брзо време некој ќе мора да ги даде на граѓаните на оваа 

држава, и отчетот за тие потрошени пари се ближи и за многу брзо ќе се случи. Од друга страна, 

сметам дека и пензионерите и земјоделците и сите останати ранливи групи во оваа држава мора 

да добијат зголемување на своите приходи, водејќи сметка за огромното зголемување на 

трошоците за живот во нашата држава.  

Новинарско прашање: Иако не стигнало, јас како новинар го очекувам од ВМРО-ДПМНЕ на ОК, 

бидејќи по навика постојано ве обвинуваат дека СДСМ е безидејна партија. Од една страна вие ги 

критикување нивните чекори, а од друга страна ве обвинуваат за отсуство на конкретни проекти. 

Покрај што ја отворивте аферата со прислушувањето, имате ли конкретни проекти за отворање на 

нова економска страна, или навистина се осврнувате само на критика.  

Одговор: Нашите политички противници, не само што го критикуваат она што ние ќе го кажеме, 

туку се влезени и во последна фаза на безизлез и агонија, свесни за поразот кој ги очекува на 

следните избори во Април идната година. Се потсмеваат на сето она што ние ќе го кажеме, а 

излегуваме со конкретни решенија и проекти. Сведоци сме изминатиов период на големите 

поплави кои го зафатија Прилеп. Почитувани граѓани она што во цивилизираниот свет е природна 

појава, во Прилеп и РМ под водство на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски, е елементарна 

катастрофа. Во нашата програма го имаме наведено проектот „Ободен канал“ на Селечка 

планина, на јужната страна на Прилеп. Начин на кој сите води би се собирале при големи поплави 

и не само тоа би се собирале и акумулирале во една акумулација, која дополнителна би 

обезбедила свежа вода за наводнување на толку важното прилепско поле за сите нас со сите 

култури кои се одгледуваат на него. Ова беше само еден пример, огромен е бројот на суштински, 

вистински и најважно изводливи проекти, кои тимот  стручњаци на СДСМ ги има изготвено да се 

реализираат во секој момент. Вашето прашање беше врзано со отварањето на нови работни 

места. Да, спремни сме со готови проекти, не во најава до крајот на 2011/2012/2013 веќе незнам 

ни бројките да ги спомнам кои ги зборуваат цело време, сакајќи да го излажат сопствениот народ, 



сакајќи да го маѓепсаат во својата неуспешност и безидејност. Сето ова со основна цел, како 

подолго да да останат на власт. 


