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 Премијер Северне Македоније и лидер СДСМ Зоран Заев изјавио је вечерас да неће
бити превремених парламентарних избора и најавио реконструцију владе, која ће бити
завршена до краја јуна.

  

  Након седнице Централног одбора СДСМ која је одржана у Охриду, Заев је рекао да је
највише партијско тело одлучило да се настави са процесом реконструције Владе и
најавио да ће бити смењено највише осам министара и више од 20 директора јавних
институција.   

"Враћамо се реконструкцији и биће промењено не више од осам министара, што је једна
трећина владе. Верујем да ћу до краја седмице моћи да саопштим имена нових и оних
који се мењају, да би парламент већ почетком наредне седмице могао да дискутује и
одлучује о њима. Паралелно са одлукама о новим министрима и заменицима следи и
разрешење више од 20 директора државних инститиција и именовање нових. Очекујем
да до краја месеца завшимо са формалностима реконструкције владе", рекао је премијер
Северне Македоније.

  

Заев је истакао да се на реконструкцију иде након што су добијена уверавања да ће
Северна Македонија коначно у октобру добити датум за почетак преговора са ЕУ, па је
важно да влада у пуном капацитету продужи са реформама.

  

"Два или три месеца (одлагања добијања датума) нису толико важна. Драго ми је да је и
Бундестаг то преко посланика потврдио. Све то од нас захтева да скратимо време за
било које политичке промене и да донесемо одлуке које су најцелисходније за државу и
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грађане, а то је да се заврше промене“, рекао је Заев.

  

На седници Централног одбора СДСМ изабано је 16 нових чланова Извршног одбора
владајуће странке, али нису бирани потпредседници који разрешени на претходној
седници.

  

(Бета)
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