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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Б Е З  Д А М К И  Н А  П РАТ Е Н И Ч К И Т Е  П А Л ТА ,  Н О  С О  Р О С К И  
В О  З Е Н И Ц И Т Е  Н А  О Ч И Т Е

Новиот парламен та-
рен состав конечно 
влезе во зградата на 

со бра нискиот дом, но по 
изми ну вањето на политич-
киот инает, кој е вери фи ци-
ран во законската регула-
тива, 21 ден по завршу ва-
њето на гласањето, бидејќи 
во ме ѓу време Собранието не-
маше претседател, кој тре-
баше да ја свика консти ту-
тивната сед ница.

На тој начин, на 26 јули 
во пратеничките клупи сед-
наа некои стари и некои 
нови народни избраници. 
Но, уш те на почетокот ста-
на жеш ко, односно се "флер-
туваше со мандатот на Даут 

"Како пратеничка група нема да правиме 
опструкција, ќе гласаме за верификација на 
мандатот на Даут Реџепи-Лека. Но, сепак ос-
танува дилемата затоа што во најмала рака 
тоа е проблематично и не е добро", истакна 
Борис Кондарко, додавајќи дека досега не 
сме имале ваков случај во РМ, каде се ве ри-
фицира мандат на кандидат за пратеник за 
кого е издадена актуелна судска потерница.

"Не е коректно да се ставаат мушички во 
главата на јавноста, така што се амнестирани 
вашите стари пријатели и нови пријатели, 
пратеникот Фазли Велиу и другите, и затоа 
треба да се амнестира и господинот Даут Ре-
џепи. Значи, предметот на седницава е сме-
шен и нема никаква правна основа", возврати 
Мендух Тачи од ДПА.

и не е до б ро", истакна Кон-
дарко, до давајќи дека до се-
га не сме имале ваков слу-
чај во РМ, каде се вери фи-
цира мандат на кандидат за 
пратеник за кого е изда де-
на актуелна по терница. 

"Значи, се отвора правна 
дилема, затоа што едно е да 
се оди на судска постапка, 
поточно кривична постапка 
за сторено кривично дело, 
односно да биде покренато 
обвинение, но сосема друг 
е случајот кога е издадена 
по терница. Затоа не сакаме 
да остане дамка при вери-
фи кацијата на мандатите на 
ниту еден од пратениците 
во ова Собрание и од тие 
причини го отворивме пра-
шањето. Но, толку е нашата 
надлежност и моќ како по-
литички став, како прате-
нич ка група јавно да про го-
вориме за ова", констатира 
Кондарко. 

МУШИЧКИ ВО 
ГЛАВАТА

"Мислам дека воопшто 
не е коректно тоа што го 
пра ви СДСМ, уште на поче-
токот на првата седница да 
прави опструкции, а нив ни-
те цели и намери сигурно 
не се сед ницата да се одви-
ва ко рект но", одговори на 
прово ка цијата потпре тсе да-
телот на ДПА, Мендух Та чи. 

Тој потсети на изјавата 
на претседателот на не го-
вата партија, Владо Бучков-
ски, кој на една заедничка 
еми сија, буквално изјавил 
дека Даут Реџепи треба да 
биде амнестиран. Но, тој не 
бил кај обвинителот. 

"Не е коректно да се ста-
ваат мушички во главата на 
јавноста, така што се амне с-
тирани вашите стари при-
ја тели и нови пријатели, 
пра теникот Фазли Велиу и 
дру гите и затоа треба да се 
ам нестира и господинот 
Даут Реџепи. Значи, пред-
метот на седницава е сме-
шен и нема никаква правна 
основа. Ми слам дека ова 
тре ба да биде поука за си-

Реџепи", кој како учесник 
во воениот конфликт во 
2001 година сè уште се бара 
по судска по тер ница. Име-
но, со него че ти ри години 
кокетираше СДСМ, а во но-
виот мандат продолжи да 
го користи не говото име за 
да ја извалка новата коа-
лиција на ВМРО-ДПМНЕ и 
ДПА. 

ДИЛЕМА

Во името на пратеничката 
група на СДСМ, членот на 
Верификационата коми си-
ја, Борис Кондарко, го от-
вори прашањето поврзано 
со случајот "Лека" за кого е 
из дадена судска потерница, 
а кој е кандидат на Демо-
крат ската партија на Албан-
ците, односно е избран за 
пра те ник. 

"Со намера да ми се об-
јасни законската постапка 
во врска со издавањето уве-
рение од страна на ДИК, од-
носно дали евентуално по-
стојат законски пречки за 
верификација на неговиот 

мандат, одговорот на прет-
седателот на ДИК беше де-
ка целата процедура е спро-
ве дена согласно Деловни-
кот и Законот за избор на 
пра те ници и дека не по сто-
јат за конски пречки. Бидеј-
ќи тоа не е наша надлеж-

ност, а не маме намера да се 
сомне ва ме во работата на 
ДИК, ние како пратеничка 
група нема да правиме оп-
струкција и ќе гласаме  за 
верификација на мандатот 
на господинот Да ут Реџепи, 
како и за оста на тите прате-
ници. Но, сепак останува ди-
лемата, затоа што во најмала 
рака тоа е про блематично 

СТОЈАН АНДОВ ПРЕТСЕДАВАШЕ СО КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА СТОЈАН АНДОВ ПРЕТСЕДАВАШЕ СО КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА 
НА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВНА НОВИОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН СОСТАВ
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"СДСМ ФЛЕРТУВАШЕ 
СО МАНДАТОТ НА 
ДАУТ РЕЏЕПИ-ЛЕКА"

те, да не бараме проблем 
таму каде што нема про-
блем. По гос подинот Да ут 
Реџепи не пра ведно е из-
дадена потерница од стра-
на на вашата Влада и од 
страна на вашиот ми нис-
тер. Пред метот за кој тој се 
следи е во однос на кон-
фликтот во 2001 година, тој 
предмет е предвиден во За-
конот за амнестија и спо-
ред него тој е амнестиран. 
Затоа би го замолил Со бра-
нието да не продолжуваме 
да рас пра ваме за прашања 
кои не ни припаѓаат нам", 
изјави Тачи.

ПРИВИЛЕГИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА 
АМНЕСТИЈА

"Во духот на конструк тив-
носта која ја најави СДСМ, 
уште еднаш инсистираме 

динот Даут Реџепи-Лека. На-
шиот апел беше госпо ди-
нот Реџепи тоа да го на пра-
ви што поскоро за да може 
овој состав да работи со 
полн ка пацитет и било ка к-
ва дамка да не остане на 
оваа пози тив на седница", 
истакна Вла до Бучковски, 
лидер на СДСМ, дообјас ну-
вајќи го неговиот колега 
Кон дарко, во врска со ди ле-
мата за ман датот на Да ут Ре-
џепи-Лека.

По него повторно збору-
ваше Мендух Тачи, кој вети 
дека Лека ќе се јави пред 
суд ските истражни органи.

на она што Кондарко до 
крај не го кажа, а тоа е за да 
се влезе во новиот со бра-
ниски со став, без никаква 
дам ка, јас и натаму тврдам 
дека она што го кажав е 
мое толкување на Законот 
за амнестија. За не кој да го 
ужива она што За ко нот за 
амнестија го дава ка ко при-
вилегија треба да се почи-
тува процедурата. Зна чи, 
единствен од поранеш ните 
припадници на ОНА, кој не 
се јавил кај истражен судија 
да даде изјава, како мож-
ност да биде симната суд-
ската потерница, е гос по-

ЗА СЕГА ЈА ПОЧИТУВААТ ОФИЦИЈАЛНАТА ХИМНА НА ЗА СЕГА ЈА ПОЧИТУВААТ ОФИЦИЈАЛНАТА ХИМНА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ КУРТОАЗНО МУ ПОДАДЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ КУРТОАЗНО МУ ПОДАДЕ 
РАКА НА НОВИОТ МАНДАТАР НИКОЛА ГРУЕВСКИРАКА НА НОВИОТ МАНДАТАР НИКОЛА ГРУЕВСКИ


