СПОГОДБА

Политичката партија за целосна еманципација на Ромите во понатамошниот
Текст ПЦЕР со седиште во Тетово , застапувана од Претседателот г-дин Самка
Ибраимоски
➢ Политичката партија СДСМ со седиште во Скопје застапувана од Претседателот
Зоран Заев
➢

1.

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Со оваа спогодба, политичката партија СДСМ се обврзува доколку издвојува победа на
наредните предвремени парламентарни избори, на политичката партија ПЦЕР и ги
реализира Договорените одредби. Имено со оваа спогодба политичката партија СДСМ се
обврзува после издвојуваната победа на предвремените парламентарни избори ги
реализира договорните обврски помеѓу двата политички субјекти.

2.

ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ
Политичката партија за целосна еманципација на Ромите – ПЦЕР бара од
коалициониот партнер СДСМ, ПЦЕР да има свои кандидат во една од
пратеничките листи во 2,3 или изборна единица. Ова барање ПЦЕР го
доставува бидејќи ПЦЕР на наведените изборни единици располага голем
рејтинг и доверба кај Ромското население. Очекуваме добитно пратеничко
место во втората или третата изборна едиица.
➢ Политичката партија ПЦЕР располага со 29.400 гласови на ниво на
Република Македонија, од тие причини бараме од Вас како коалиционен
партнер да посветите поголемо внимание затоа што другите Ромски
политички партии не се во можност да Ви ја понудат оваа бројка на гласови.
ПЦЕР како коалиционен партнер се обврзува овие гласови да ги стави во
➢

функција во коалицијата со СДСМ, за возврат на горенаденото ПЦЕР го бара
следново:

3. ИЗВРШНА ВЛАСТ (централно ниво)
➢ Отворање на Агенција за Стратегија на Роми и Ромски прашања во МТСП
➢ Директор на Агенција за Стратегија на Роми и Ромски прашања
➢ Тим во Стратегија на Роми и Ромски прашања
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Заменик министер за Правда
Помошник министер во МВР
Директор во управата за развој и унапредување на образованието на
јазиците на припадниците на заедниците
Директор во управата за развој афирмација на културата на малцинствата
при министерство за култура
Директор во Дирекцијата за заштита и спасување
Заменик директор во Фондот за пензиско и социјално осигурување
Директор/заменик во Агенцијата за вработување
Директор/заменик на Македонија пат
Портпарол во едно од министерствата
Советник на премиерот за Ромски парашања
Амбасадорско/конзуларно место во Западна Европа/пошироко
Раководител на сектор во Секретаријатот за спроведување на рамковниот
договор
Раководител во ФЗО
Раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно
планирање
Помошник началник на МВР во Охрид
Член во советот за радиодифузија
Раководна функција во РЕК Битола
Раководител на сектор во ЕЛЕМ
Раководител на сектор во Транспорт и врски

4.ЛОКАЛНО НИВО
4.1 Скопје
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Градоначалник на општина Шуто Оризари
Раководител на центарот за социјални работи во општина Шуто Оризари
Советнички места во општина Шуто Оризари
Заменик директор во центарот за социјални работи - Скопје
Раководител на сектор во агенцијата за вработување - Скопје

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Директор на Градски трговски центар – Скопје
Директор/заменик на ЈП паркови зеленило
Раководител на сектор во ЈП водовод – Скопје
Референти и соработници во центарот за социјални работи - Скопје
Референти и соработници во агенцијата за вработување – Скопје
Референти и соработници во ФЗО- Скопје
Референти и соработници во ПИОМ - Скопје
Референти и соработници во подрачните единици на Министерството
правда
Референти и соработници во подрачните единици на Министерството
одбрана
Референти и соработници во подрачните единици на Министерството
економија(пазарни инспектори)
Референти и соработници во подрачните единици на Министерството
финансии
Референти и соработници во подрачните единици на Министерството
животна средина
Референти и соработници во подрачните единици на МВР
Македонија пат подрачна единица Скопје општи работници
Отварање на полициска станица во општина Шуто Оризари
Службеници во амбасадите во Република Македонија
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5. ВРАБОТУВАЊА ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВАТА
5.1
Вработувања на референти и соработници во сите подрачните единици на
министерството за труд и социјална политика низ сите градови на Република
Македонија
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Во центрите за социјални работи
Во агенциите за вработување
Во ПИОМ
Во градинките
Инспектори во подрачните единици на МТСП
Раководители на сектори во подрачните единици на МТСП

5.2 Вработување на референти и соработници во подрачните единици на
Министерството за здравство низ сите градови на Република Македонија
Раководители на подрачните единици
➢ Референти и соработници во подрачните единици
➢

Вработувања на медицинските центри (медицински сестри, медицински
техничари, лаборанти и др)
➢ Инспектори во бирото за лекови
➢ Вработувања како санитарни инспектори
➢

5.3
Вработување на референти и соработници во подрачните единици на
Министерството за Финансии низ сите градови на Република Македонија

Инспектори по финансии
➢ Инспектори во УЈП
➢ Финансова полиција
➢ Вработувања во Министерството за финансии
➢

5.4
Вработување на референти и соработници во подрачните единици на
Министерството за транспорт и врски низ сите градови на Република Македонија
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5.5

Градежни инспектори
Вработувања во Македонски железници
Референти и соработници
Раководители на сектори
Член на комисијата за доделување социјални станови
Инкасатори на наплатни рампи

Вработувања во Министерството за внатрешни работи

Раководители на сектори во подрачните оделениа
➢ Референти и соработници во оделенијата и секторите на МВР
➢ Вработување на 50 Роми полицајци
➢ Инспектори
➢

5.6

Вработувања во подрачните единици на Министерството за правда

Референти и соработници
➢ Раководители на сектори
➢

Во Судството
➢ Судии и Обвинители
➢

5.7

Вработувања во Министерството за животна средина

Референти и соработници
➢ Инспектори
➢

5.8

Вработувања во Министерството за Одбрана

Референти и соработници
➢ Вработување на 100 професионални војници
➢

5.9

Вработувања во Министерството за образование
Наставнички кадар
➢ Вработувања во државниот инспекторат за образование
➢ Раководител на секторот за етнички заедници и јазици при МОН
➢ Советник на Министерот за ромски прашања
➢

5.10

Вработувања во Министерството за Економија
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Вработувања во подрачните единици на Министерството за економија
Вработување во пазарниот инспекторат(инспектори) во сите подрачни
единици
Раководител на подрачна единица во Министерството за економија
Референти соработници и Советници
Вработување во царинската управа и царинските гранични преминитерминали

6. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ ОДБОРИ
Во АВРМ (Посебниот фонд)
➢ Во ПИОМ
➢

➢
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Во ФЗО
Македонски шуми
Фондот за патишта
Македонија пат
Во Медицинските и клиничките центри

7. ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИ ОДБОРИ
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Во АВРМ (по еден вработен)
Во ПИОМ (по еден вработен)
Во ФЗО (по еден вработен)
Македонски шуми (по еден вработен)
Фондот за патишта (по еден вработен)
Македонија пат (по еден вработен)
Во Медицинските и клиничките центри (по еден вработен)

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
➢

Со овие горенаведени барања Политичката партија ПЦЕР се обврзува на
коалицијата да и обезбеди минимум 29.400 гласа, меѓудругото ПЦЕР како најстар
Ромски политички субјект располага со десетина готови проекти од социоекономската сфера па според тоа ја отвораме Агенцијата за Стратегија на Роми и
Ромски прашања во МТСП, за истите ПЦЕР има предвидено стратегија и
методологија како да обезбеди надворешни фондови кои ќе ги стави во функција
на владата на Република Македонија. Лидерот на Политичката партија Самка
Ибраимоски како делегат на ЕРТФ при Советот на Европа веќе има направено
предоговор со лицата задолжени за доделување на фондовите наменети за
Ромската заедница во Европа. Политичката партија ПЦЕР не случајно ги бара
горенаведените барања, оваа политичка партија има човечки капацитет и
потенцијал да се сноси со товарот и одговорноста која следува од истите, ПЦЕР
како сериозен политички субјект се става во функција на коалицијата и заедно со
вас да ги имплементираме нашите стратешки и програмски определби кои ќе
донесат бенефит на Македонските граѓани.

Претседател на ПЦЕР
Самка Ибраимоски

Претседател на СДСМ
Зоран Заев

