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ПАДНА ДОГОВОР: СОБРАНИЕТО ДЕФИНИТИВНО СО 133 ПРАТЕНИЦИ

СДСМ ГИ ИЗГУБИ МАЛЦИНСТВАТА
Идниот Парламент на Република Македонија дефинитивно ќе има 133 пратеници, од кои
десет места ќе бидат резервирани за помалите етнички заедници, а три мандати за
иселениците. Ваков договор вчера постигна премиерот Никола Груевски со претставниците
на малите етнички партии во Собранието, предводени од пратениците Иван Стоилковиќ и
Ќенан Хасипи.
Идниот Парламент на Република Македонија дефинитивно ќе има 133
пратеници, од кои десет места ќе бидат резервирани за помалите
етнички заедници, а три мандати за иселениците. Ваков договор
вчера постигна премиерот Никола Груевски со претставниците на
малите етнички партии во Собранието, предводени од пратениците
Иван Стоилковиќ и Ќенан Хасипи. Премиерот и пратениците
Стоилковиќ и Хасипи го договориле и начинот на поделба на
гарантираните мандати за малцинствата. Четири места ќе и припаднат на турската заедница, по
два мандата ќе имаат Србите и Ромите, а по едно пратеничко место ќе добијат Власите и
Бошњаците.
Договорот в понеделник, на прес-конференција се очекува да го објави премиерот Груевски, кој
на маса е ги стави и измените на Изборниот законик, со кои ќе се озакони договорот. До
понеделник, партиските органи на Демократската партија на Србите, Демократската партија на
Турците и на Обединетата партија за еманципација извесно е дека формално ќе ја одобрат
спогодбата со Груевски.
Веднаш по изјавата на премиерот в понеделник, постигнатиот договор ќе го потврдат и
петтемина пратеници, припадници на помалите етнички заедници во Собранието.
Со тој договор пратениците со турска, српска, ромска и со бошњачката припадност го напуштаат
опозицискиот блок, предводен од СДСМ, и се приклучуваат на актуелната власт, предводена од
ВМРО-ДПМНЕ. Пратениците Иван Стоилковиќ, Кенан Хасипи, Хади Незири, Неждет Мустафа,
Есад Рахиќ во Собранието ќе ги поддржат владините проекти. Со нивниот глас владејачките
партии, освен што го закрепнуваат мнозинството во Собранието туку и го обезбедуваат
Бадинтеровото мнозинство. Нивниот глас е пресуден за изборот на преостанатите членови на
Судскиот совет, кој е еден од пресудните услови за позитивен извештај за добивање
кандидатски
статус
од
Европската
комисијата
во
ноември.
Гласот на петтемина пратеници ќе го деблокира и донесувањето на други битни реформски
закони од сферата на правосудството. Меѓу нив се и законот за Јавно обвинителство и за Совет
на јавни обвинители. Другото барање на малцинствата за формирање ново министерство за
малцински заедници е оставено Груевски и лидерите на помалите етнички партии да го
договорат подоцна. Двете страни дополнително ќе се усогласат за формирањето министерство,
агенција
или
дирекција
за
малцинства.
Во измените на Изборниот законик ќе остане старото решение - иселениците во Собрание да
бидат претставени со тројца пратеници, по еден од Америка, Европа и од Австралија.
Н. Селмани

