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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СОБРАНИСК   И "КЛИНЧ" СОБРАНИСК  
ЗА ПРАТЕНИ   ЧКИ МЕСТА?ЗА ПРАТЕНИ  Народните избраници ја почнаа 

расправата за измените на Из бор-
ниот законик со кој се пред ви-

дуваат десет за гарантирани пратенички 
места за заедниците и три за иселе ни-
ците. Претходно струеја информации 
дека овој закон ќе се носи во две фази, 
односно најпрво ќе треба да помине 
проце ду рата за таканаречено прво чи-
тање на Законот во Собранието, по кон-
кретно да се утврди потребата од не-
гово доне сува ње, а потоа да се постигне 
поширока политичка поддршка. 

Од друга страна, пак, аналитичарите 
коментираа дека зад ваквиот чекор на 
Груевски, при што се оди во насока и на 
тоа да се прифатат дел од забелешките 
на опозицијата, се крие намерата влас-
та да ја убеди опозицијата да ги повлече 
амандманите и да го прифати Законот.

Аналитичарите коментираа дека 
додека трае процедурата за тоа како ќе 
се носи Законот, владејачкото мнозин-
ство ќе добие време да ги обезбеди гла-
совите на заедниците за комплетирање 
на Судскиот совет, како и донесување 
на реформите во сферата на право суд-
ството. Сè ова е битно за Македонија да 
добие позитивен извештај од Европ ска-
та комисија, од кој, пак, зависи нашиот 
кандидатски статус.

МАЈОРИЗАЦИЈА
Опозицијата тврди дека со овој За-

кон Владата манипулира со етничките 
заедници, а власта, пак, тврди дека на 

Во законодавниот дом почна 
расправата за измените на 
Изборниот законик, иако 
претходно струеја информации 
дека прво ќе треба да помине 
процедурата за таканаречено 
прво читање на измените на 
Изборниот законик, односно 
да се утврди потребата од 
негово донесување, а потоа да 
се постигне поширока 
политичка поддршка. Ваквиот 
став на владејачката коалиција 
дојде по препораките на 
Советот на Европа, кој бара 
консензус за носењето на овој 
закон.

овој начин ќе ја запази мултиетничноста 
во државата.

"Основниот принцип од охридскиот 
Договор дека мултиетничноста треба 
да биде одразена во јавниот сектор 
токму со измените кои ги нуди Владата 
доаѓа до израз", изјави владиниот порт-
парол Ивица Боцевски. 

Спо ред него, јасно е дека Баден те ро-
виот принцип не е можен без гла со вите 
на Албанците. 

"Со тој принцип имаме максимална 
за штита од мајоризација. Сите теми за 
ет ничките прашања се и консензуални 

во рамките на албанската етничка заед-
ница така што немаме ниту реална мож-
ност да го оспориме принципот", по тен-
цира Боцевски.

Најновиот извештај на Советот на 
Европа, во кој се бара консензус, уште 
повеќе ги засили препукувањата на 
релација власт-опозиција. 

"По ваквата дипломатска шлаканица 
и многу сериозното предупредување, 
Груевски и Владата немаат друга опција, 
освен да го повлечат Изборниот за ко ник", 
констатира Игор Ивановски од СДСМ, 
за подоцна да му упати нова порака:

"По дипломатската шлаканица и многу сериозното пре дуп ре-
дување, Груевски и Владата немаат друга опција, освен да го по-
влечат Изборниот законик", констатира Игор Ивановски, СДСМ. 

Му контрира Влатко Ѓорчев, ВМРО-ДПМНЕ:
"Советот на Европа дава пораки кои се позитивни, а кои велат 

дека и СДСМ и ДУИ треба да го прифатат она што го предлага Вла-
дата и она што го имаме како препорака е тоа да биде со кон-
сензус".

"Ова е Закон кој треба да се донесе со согласност од сите за да се 
намалат тензиите. Ако Владата се согласи измените да се носат во 
две фази, ќе покаже слух за барањата на партиите", изјави Тито 
Петковски, НСДП.

"Јас не гледам никакво ретерирање. Напротив, ние му правиме 
услуга на Груевски, му нудиме да се докаже дека е сериозно за ин-
тересиран помалите етнички заедници да имаат свои претставници 
во идниот состав на Собранието", коментира Џеват Адеми, ДУИ.

ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ЛИДЕРСКИ СРЕДБИ ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ЛИДЕРСКИ СРЕДБИ 
ЗА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК?ЗА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК?
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СОБРАНИСК   И "КЛИНЧ" И "КЛИНЧ" 
ЗА ПРАТЕНИ   ЧКИ МЕСТА?ЧКИ МЕСТА?

"Ако Груевски навистина сака да го 
донесе Законот, нека отвори процес на 
политичко усогласување. СДСМ не е 
ниту против малите етнички заедници 
ниту против дијаспората, но својот став 
ќе го изнесе во сериозен политички 
дијалог".

"Советот на Европа дава пораки кои 
се позитивни, а кои велат дека и СДСМ 
и ДУИ треба да го прифатат она што го 
предлага Владата и она што го имаме 
како препорака е тоа да биде со кон-
сензус", изјави Влатко Ѓорчев од ВМРО-
ДПМНЕ.

Сепак, по најавите дека Изборниот 
законик ќе се носи во две фази, опо-
зицијата не сакаше да го коментира ре-
терирањето на Владата, сè додека, како 
што потенцираа тоа официјално не би-
де соопштено. Тие само посочија дека 
"во овој момент тоа е најмалку што мо-
же да направи Владата". 

Пратениците од Демократската унија 
за интеграција, кои поднесоа 4.000 
амандмани, коментираат дека ова ги 
потсетува на српската поговорка - зош-
то да биде едноставно, кога може да е 
комплицирано. 

"Јас тука не гледам никакво рете-
рирање. Напротив, ние му правиме ус-
луга на Груевски, му нудиме да се до-
каже дека е сериозно заинтересиран 
по малите етнички заедници да имаат 
свои претставници во идниот состав на 
Собранието", изјави Џеват Адеми од 
ДУИ.

КОНСЕНЗУС
Во владејачката ВМРО-ДПМНЕ потвр-

дуваа дека нивните размислувања се 
во насока на тоа Законот да се носи во 
две фази, но напомнуваат дека за тоа сè 

уште нема конечна одлука. 
Владиниот коалиционен партнер и 

лидер на НСДП, Тито Петковски, смета 
дека е многу логично Изборниот закон 
да се носи со консензус и во редовна 
процедура. 

"НСДП од самиот почеток инсистира 
овој Закон да се донесе во нормална 
процедура. Ние имаме на вика да ги но-
симе законите во скратена постапка, но 
ова е важен Закон и за него мора да се 
обезбеди консензус и да се консултира 
интелектуалниот ум во државата", изја-
ви Петковски.

Освен тоа, во неговата партија сме-
таат дека во јавната расправа треба да 
се вклучат невладините организации и 
правните експерти. 

"Ова е Закон кој треба да се донесе со 
согласност од сите за да се намалат тен-
зиите. Ако Владата се согласи изме ните да 
се носат во две фази, ќе покаже слух за ба-
рањата на партиите", додаде Петковски.

Иако консензусот е еден од условите 
за нашето интегрирање во европското 
семејство, за што е неопходен и гласот 
на заедниците, во Демократската пар-
тија на Турците велат дека допрва ќе 
одлучат дали ќе ја поддржат идејата за 
донесување на Изборниот законик во 
две фази. 

"Има околу 4.000 амандмани. Со бра-
нието не може да си го дозволи тој лук-
суз да расправа една година за еден 
закон. Подготвени сме за јавна рас пра-
ва, но се откажуваме од гарантираните 
пратенички места за етничките заед-
ници", вели пратеникот Кенан Хасипи. 

Партијата на Али Ахмети бара Маке-
донија да биде една изборна единица и 
да нема изборен праг. Интегративците 
сметаат дека на тој начин и помалите 
етнички заедници ќе имаат повеќе пра-
теници во Собранието и не ќе може да 
се манипулира со нивните гласови. 

"Бараме Македонија да биде една 
изборна единица и поднесовме десет-
тина амандмани. Така и помалите ет-
нички заедници ќе имаат повеќе пра-
теници. Тие нема да бидат гласачка ма-
ши нерија за поголемите партии", по-
тенцира Џеват Адеми.

Оттаму додаваат и дека немаат ниш-
то против загарантираните пратенички 
места за заедниците. 

"Напротив - дополнува Адеми - за тоа 
предлагаме една изборна единица во 
која помалите етнички заедници ќе 
имаат повеќе загарантирани места. Та-
ка нема да се губи ниеден глас од ет-
ничките заедници".

Според него, ако Македонија е една 
изборна единица, ќе се види каде одат 
оние 170.000 гласа на граѓаните кои не 
се ниту Македонци ниту Албанци, а до-
колку има само една изборна единица, 
Албанците ќе имаат повеќе пратеници. 

"АКО ГРУЕВСКИ НАВИСТИНА САКА ДА ГО ДОНЕСЕ ЗАКОНОТ, 
НЕКА ОТВОРИ ПРОЦЕС НА ПОЛИТИЧКО УСОГЛАСУВАЊЕ", 
ПОРАЧУВА ОПОЗИЦИЈАТА


