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Х Р В А Т С К А  И З Б И Р А  В Л А Д А  Х Р В А Т С К А  И З Б И Р А  В Л А Д А  

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

 Волшебната бројка останува 
волшебна, а се чини дека 
станува особено значајна по 
завршувањето на овие шести 
по ред избори во Р Хрватска, 
кои се сметаат за досега 
најтешки и најнеизвесни. Дека 
тоа е така говорат освоените 
пратенички мандати, од кои 
може да се види дека ниедна 
од двете најголеми политички 
партии, ХДЗ и СДП, не освои 
доволен број пратеници за 
комотно да може да формира 
влада. 

САНАДЕР СИГУРЕН ВО ПОБЕДАТА, САНАДЕР СИГУРЕН ВО ПОБЕДАТА, 
МИЛАНОВИЌ СОБИРА ПОТПИСИМИЛАНОВИЌ СОБИРА ПОТПИСИ

Сите се задоволни од резултатите и 
сите се победници, само што сè уште 
не се знае кој е мандатар. Ваква е 

моментната ситуацијата во Р Хрватска, 
неколку дена по завршувањето на из бо-
рите, на кои граѓаните на оваа приморска 
држава, го избираа шестиот парламен та-
рен состав од осамостојувањето. Сè уште 
се забележува предизборната атмосфера, 

Тоа е така, бидејќи недореченоста на хр-
ват скиот Устав, кој го прецизира местото 
на идниот мандатар, остава простор за ли-
дерите на двете големи политички партии 
да почнат преговори со своите коали цио-
ни партнери, со цел да се дојде до број-
ката 77. Всушност, врелиот костен секако 
останува во рацете на претседателот на 
државата, Стипе Месиќ, кој ја има долж-
носта да назначи мандатар.

Доколку првото полувреме од битката 
се изборната кампања и изборниот ре-
зултат, тогаш сигурно второто полувреме 
е трката за пратенички потписи за созда-
вање коалиција, што за поголемиот дел од 
политичките партии е најтешкиот дел, би-
дејќи бара енормна енергија, но и умеш-
ност за преговарање. Лидерите на двете 
политички партии, Санадер и Милановиќ, 

во моментов се во трка за пра-
теник повеќе, кој всушност тре-
ба да биде јазичето на вагата, 
што ќе ја одреди идната влада. 
Иако, ХДЗ е партија која освои 
најголем број пратенички ман-
дати, сепак тоа не значи дека 
претседателот на оваа партија 
ќе успее да собере доволен број 
пратенички мандати за да фор-
мира Влада, бидејќи помалите 
партии, или коалиции кои учес т-
вуваа, сè уште не се изјасниле со 
кого ќе коалициираат, со ХДЗ 
или со СДП. Мудрото мол чење 
е еден вид добар пат за пазар, 
кој треба да го направат во на-

редниве две седмици, и скапо да ги напла-
тат своите места во Парламентот. Терми-
нот кој за нив во моментов важи е "скапи 
удавачи", па речиси секојдневно добива 
на цена. Секако, постојат и политички пар-
тии, кои од двајцата лидери инсистираат 
на почитување на нивните политички про-
грами, односно почитување на одредбите, 
кои се строго дефинирани за одредени 
прашања. Сепак, најголемата магија за 
постигнување на волшебната бројка 77, 
според сите сондажи, лежи во мајстор-
ството на претседателите на двете поли-
тички партии за нивно преговарање и до-
говарање. Засега во предност е лиде рот 
на ХДЗ, Иво Санадер, поради искуството 
кое го има на политичката сцена, наспро-
ти младиот Зоран Милановиќ, кому ова 
му се први избори како претседател.

EvropaEvropa

не само кај полити ча-
рите, туку и кај граѓа-
ните кои, како по пра-
вило, секогаш излегу-
ваат на избори, со цел 
да променат нешто од 
она што било во прет-
ходниот период. Ниш-
то поразлично не е и 
кај политичарите, кои 
во кампањата, шетајќи 
ја попреку "наша липа", 
се отепаа убедувајќи ги 
гласачите, колку тие се 
вистинскиот избор за 
наредните четири го-
ди ни. Едните за да ја 
задржат власта, а другите за да седнат во 
фотелјите на популарните "банови двори".

Реално и јасно. И, се разбира, со желба 
да се освојат што повеќе пратенички ман-
дати за полесно да се направи коалиција, 
доколку не се освои волшебната бројка од 
77, која е неопходна за т.н. просто мно-
зинство, односно за самостојна власт. Вол-
шебната бројка останува волшебна, а се 
чини дека особено значајна станува по 
завршувањето на овие шести по ред из-
бори во Р Хрватска, кои се сметаат за до-
сега најтешки и најнеизвесни. Дека тоа е 
така говорат освоените пратенички ман-
дати, од кои може да се види дека ниедна 
од двете најголеми политички партии, 
ХДЗ и СДП, не освои доволен број пра-
теници за комотно да може да формира 
влада. Партијата на актуелниот премиер 

Иво Санадер ги заврши изборите со ос-
вое ни 66 пратенички места, од кои пет, 
благодарение на послушната дијаспора 
која, по правило, секогаш гласа за оваа 
партија. Големата надеж за овие парла-
мен тарни избори, СДП, заврши со 56 ман-
дати, што е досега најдобра освоена број-
ка на избори на оваа политичка партија.

И токму тука почнуваат проблемите. 

ЗОРАН МИЛАНОВИЌ СО ТЕСНА ПОБЕДА ЗОРАН МИЛАНОВИЌ СО ТЕСНА ПОБЕДА 
СЕ НАДЕВА НА ФОРМИРАЊЕ ВЛАДАСЕ НАДЕВА НА ФОРМИРАЊЕ ВЛАДА

ИВО САНАДЕР ВО ПРЕДНОСТ ПРЕД СДП ИВО САНАДЕР ВО ПРЕДНОСТ ПРЕД СДП 
ВО ПРАТЕНИЧКАТА МАТЕМАТИКАВО ПРАТЕНИЧКАТА МАТЕМАТИКА


