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ИЗВЕШТАЈОТ НА ОМБУДСМАНОТ ГО ДЕБЛОКИРА КОМИТЕТОТ

По четири едноподруго откажани седници поради немање кворум,
вчера на седницата дојдоа речиси сите членови
Светлана Унковска
Комитетот за односи меѓу заедниците успеа по четири одложувања
конечно да одржи седница со рекорден број присутни, но на членовите
не им успеа да ги вратат прашањата на оваа седница за кои
расправата пропадна поради бојкотирањето на мнозинството. И покрај
инсистирањето на некои од членовите да се искористи моментот на
деблокирањето на ова тело и да се отвори дискусија за точките од
претходните четири седници, како што се воведување македонски
јазик во прво одделение, педагошка евиденција, употребата на
албанскиот јазик при издавањето патни исправи и за проектот „Скопје
2014“, тоа не се случило. Претседателот на Комитетот Џеват Адеми ги
одби предлозите, правдајќи се дека ова е нова седница, а не
продолжение на некоја од претходните и дека Законот за комитетот не
му дозволува да вметнува други точки на дневен ред.
По четири едноподруго откажани седници поради немање кворум,
вчера на седницата дојдоа речиси сите членови, освен Кенан Хасипи
од турската заедница поради негово отсуство од државава и Имер
Алиу од ДПА, кои целосно ја бојкотираат работата на Собранието.
Реакциите на меѓународната заедница, но во голема мерка и темата -

информацијата на Народниот правобранител за примена на
соодветна и правична застапеност и недискриминација, придонесоа
да се прекине привремената блокада на меѓуетничкиот комитет и тој
да продолжи нормално да функционира.
„Не знам дали сте заборавиле или намерно ги занемарувате темите
што беа доста проблематични и создадоа незадоволство кај граѓаните
и меѓуетнички тензии, но ниту едно од овие прашања, кои и натаму
можат да предизвикаат меѓуетнички проблеми, не е на дневен ред. Не
знам дали имате таен договор со оние што досега го бојкотираа
Комитетот за да не се расправаат овие теми, туку ја ставивте оваа
точка што е толку болна“, истакна Бесим Догани од Нова демократија.
„Јавно презедов обврска да ги поднесам започнатите точки на
седницата во погодно време. Но, сега не е можно тоа, бидејќи Законот
не дозволува ад-хок да се наметнуваат точки“, истакна Адеми.
Реагираше и Никола Ќуркчиев, кој забележа дека Комитетот бега од
дебата и дека со ова „се гледа кој е за дијалог, а кој за водење
политика“.
Недоаѓањето на седниците и блокирањето на Комитетот според Иван
Стоиљковиќ од српската заедница, пак, било многу корисно.
„Успеавме повторно да го вратиме Комитетот таму каде што му е
местото. Сите членови да присуствуваат и да дојдат сите новинарите
и многу значајни гости. Ако нешто сме направиле многу корисно,
користејќи го своето право да не присуствуваме на седниците на
Комитетот, користа е очигледна и евидентна. Полно е со новинари,
што досега не било случај откако постои Комитетот“, рече
Стоиљковиќ, кој му забележа на претседателот на Комитетот дека не
ги свикал членовите на заеднички координативен состанок на кој ќе се
договараат темите.
Ваквиот став беше веднаш демантиран од страна на Адеми.
„На сите досегашни седници на кои не сте биле, ги имавме денешните
гости, како и новинарите. Вас ве немаше. Што се однесува до
консултациите, се обратив до сите членови на Комитетот, секој да
достави теми до службите за кои сака да се расправа. За жал, освен
иницијативата за ромската заедница, од другите немам добиено

предлози. Сакам Комитетот да функционира, но со подметнувања не
бива“, врати Адеми.
И по оваа речиси получасовна полемика конечно дојде на ред
Народниот правобранител Иџет Мемети со извештајот. Тој во своето
излагање забележа дека и покрај неговите инсистирања, дури 40
проценти од институциите не му доставиле податоци за застапеноста.
А, од прибраните податоците се покажало дека некои од институциите
не го почитуваат начелото за правична и соодветна застапеност.
„Во 100 државни институции нема ниту еден вработен, припадник на
друга етничка заедница, додека на задоволително ниво е
застапеноста во Министерството за економија, за здравство и во
култура“, истакна Мемети.

