
СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 
од Четириесет и шесттата седница  на 
Собранието на Република Македонија, 

одржана на 31 мај 2007 година 
 

Седницата се одржа во Собранинето на 
Република Македонија, сала 1, со почеток во 
11,18 часот.  
Седницата ја отвори и на неа претседаваше 
господинот Иван Анастасовски, потпретседател 
на Собранието на Република Македонија.  
Иван Анастасовски: Ги молам пратениците да 
ги завземат своите места, почнуваме со работа.  
Дами и господа пратеници, 
Ја отворам Четириесет и шестата седница на 
Собранието на Република Македонија. 
Пратениците Владо Бучковски, Лазар 
Кирановски, Марјанчо Николов, Љубчо 
Георгиевски, Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, 
Ѓорѓи Оровчанец, Мирјана Секуловска, Благој 
Зашов, Даут Реџепи, Арбен Џафери, Мендух 
Тачи, Елмазе Селмани, Теута Арифи, Али 
Ахмети, Фазли Велиу, Зумрете Јакупи, Азис 
Положани и Абдулади Вејсели ме известија дека 
се спречени да присуствуваат на седницата. 
На седницата поканети се претседателот и 
членовите на Владата на Република Македонија. 
Владата на Република Македонија достави 
одговори на пратеничките прашања поставени од 
пратениците Веле Митановски, Марјанчо 
Николов, Хади Незири, Борис Кондарко и Зоран 
Витанов. 
Министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство достави одговори на пратенички 
прашања поставени од пратениците Никола 
Рилкоски, Цветанка Иванова, Васко Шутаров и 
Слободан Најдовски. 
Министерот за внатрешни работи достави 
одговори на пратенички прашања поставени од 
пратениците Благородна Цветковска и Насер 
Ајдини. 
Претседателот на Собранието на Република 
Македонија достави одговор на пратеничкото 
прашање поставено од пратеникот Цветанка 
Иванова. 
Министерот за транспорт и врски достави 
одговори на пратенички прашања поставени од 
пратениците Стојче Крстески и Стојан Андов. 
Министерот за финансии достави одговори на 
пратенички прашања поставени од пратениците 
Јован Манасијевски, Ацо Киров и Влатко 
Серафимов. 
Министерот за надворешни работи достави 
одговор на пратеничкото прашање поставено од 
пратеникот Миле Пачемски. 
Ги молам пратениците Веле Митановски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија на 
прашањето што се однесува на нелегалните 

градби на подрачјето на градот Охрид или сака 
да постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Веле Митановски, повелете. 
Веле Митановски: Благодарам 
потпретседателе. 
Јас поставив две пратенички прашања. Сега ќе го 
искористам правото за првото, а се однесуваше 
за урбанистичката атака и узурпацијата на 
просторот во Охрид. Бидејќи не сум воопшто 
задоволен од одговорот, дури не го третирам ни 
како одговор, ќе ми дозволите мал коментар и 
дополнително прашање. 
Во одговорот кој што е повеќе констатации се 
кажува дека за прашањата што јас ги поставував, 
поднесени се дури 36 кривични пријави за 54 
кривични дела против 41 сторител што доволно 
јасно говори за алармантноста на проблемот. 
Меѓутоа и во одговорот, а и од сознанијата што ги 
имам воопшто не се превземани мерки по однос 
на ваквата алармантност. Имено зошто не е 
превземена мерката одземање на ингеренции. 
Колку што сум информиран беше предложена од 
Државниот инспекторат. Дали е тоа поради 
ограничениот капаците на Инспекторатот, само 8 
инспектори, или пак станува збор за некаков 
преќутен договор на релација локална, 
централна власт, односно инвеститор и власт. 
Дополнително поради фактот што колку што 
разбрав овие денови дури е скратено правото на 
Инспектортатот за 15 дена во поглед на 
одземањето на ингеренциите за две скопски 
општини. Натаму, како ќе се постапува, не ни 
одговарате за објектите кои Советот на општина 
Охрид ги внесе во плановите, ги легализира пред 
да биде донесен, односно во услови на 
непостоење на закон за легализација. И 
конкретно прашањето го упатувам до Владата, 
бидејќи од премиерот имам одговор. Дали е на 
сцена своевиден мораториум на непревземање 
поради виши цели, на пример НАТО самитот во 
Охрид. И дали може да постои виша цел со што 
може да се оправда деградирањето на 
највредниот културно историски простор на 
државата, единственото светско цивилизациско 
наследство заштитено од УНЕСКО. Благодарам. 
По второт прашање дополнителн ќе се 
произнесам. 
Иван Анастасовски: Ви благодарам и вам.  
На дополнителното прашање кое е поставено до 
Владата на Република Македонија. Кој ќе 
одговори од името на Владата на Република 
Македонија? 
Заменик министерот за транспорт и врски ќе 
одговори на дополнителното прашање. 
Скендер Палоши: Благодарам потпретседателе. 
Што се однесува до прашањето на почитуваниот 
пратеник, јас само на кратко ќе одговорам. Точно 
е дека во општина Охрид е извршена инспекција 
од страна на Државниот градежен инспекторат и 
сите нерегуларности кои ги изнесе пратеникот се 
констатирани. Исто така, точно е дека Државниот 
градежен инспекторат е ограничен со инспектори 
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и како што знаете во моментот за две општини од 
Скопје е донесено решение за одземање на 
ингеренциите, значи за Кисела Вода и за Центар. 
Јас мислам дека на 12 јуни веќе истекува рокот 
за враќање на ингеренциите на овие два града. 
Доколку се вратат ингеренциите, тогаш луѓето 
кои сега се ангажирани во овој процес, фактички 
кои ги водат работиве наместо службите на 
општина Центар и Кисела Вода ќе се ослободат и 
тие ќе имаат можност да продолжат со работа во 
Државниот градежен инспекторат, односно во 
другите градови каде што се констатирани 
недоследности. Ние до сите општини не само до 
Охрид, туку  и до останатите општини кои ги 
имаме зацртано во годишната програма за 
инспектирање сме испратиле писмени дописи 
каде што бараме врз основа на констатираните 
недоследности и забелешки во однос на диво 
изградените објекти и во однос на дефектите во 
урбанистичката документација да се произнесат, 
дали е постапено по забелешките и по 
заклучоците на Владата во однос на тие 
општини. Во моментот јас не расплагам со точни 
податоци дали од страна на општина Охрид е 
пристигнат некој одговор во овој сегмент, меѓутоа 
бидејќи имаше неколку прашања во пратеничкото 
прашање на почитуваниот пратеник, јас ве 
уверувам дека ќе добијат опширен писмен 
одговор. Мислам дека потоа ќе можеме пак да го 
дискутираме ова. 
Иван Анастасовски: Пратеникот ќе добие 
опширен одговор во писмена форма. 
Го молам пратеникот Веле Митановски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија на 
прашањето што се однесува на одземената 
резба од националната установа центар за 
култура �Глигор Прличев� од Охрид или сака да 
постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Веле Митановски, повелете. 
Веле Митановски: Благодарам 
потпретседателе. 
Еве, во меѓувреме и премиерот пристигна. Жал 
ми е што не слушаше за првото прашање, но еве 
сега за второто ќе се дообјасниме. Сакам на 
заменкот министер да му се заблагодарам. 
Меѓутоа, најверојатно заменикот министер не е 
во тек дека, ми се чини вчера, или денес се 
вратени ингеренциите  на двете општини. Колку 
што сум информирана тогаш, нека остане вака, а 
ќе го добијам на писмено одговорот.  
Второто прашање беше за одземената резба од 
Охрид, иако таму се користи термин позајмено. 
Воопшто не сум задоволен од одговорот, ниту 
пак го сметам за одговор. Вие ми го кажувате она 
што јас ви го кажав, само во многу поскромна 
форма. Уште додавате дека цитирам: за два 
непознати кабинети и три резбани гарнитури 
нема податоци.  
Дополнително прашувам, ако министерот 
Бучковски, или на оној пред него во првиот случај 
одзел резба од Охрид со обично писмо без печат 
на Министерството, на реверс под форма итно да 

ни ги доставите во текот на утрешниот ден. А ние 
тоа само го дообјаснуваме без волја да ги 
вратиме одземените предмети во Охрид. 
Прашувам дали ние, односно јас сум во исто 
друштво или можеби квалитативно поразлично 
од оние што тоа го одзедоа.  
Во вториот случај, нема ниту реверс почитуван 
премиер ниту барање. Единствен документ е 
сметката што Министерството за култура ја 
исплатило како пари на превозникот. Дали дури и 
ова не е за нас доволна провокација да го 
истражиме случајот. Претјходниот министер за 
култура почитуван премиер, јавно кажува дека 
едната гарнитура е во премиерскиот кабинет, а 
втората во кабинетот на министерот за 
надворешни работи. 
Прашувам конкретно, јавно барам одгоров. 
Почитуван премиер, дали е ова точно што го 
тврди претходниот министер за култура. И 
доколку е точно, дали ќе му ги вратиме ние 
заедно, бидејќи и јас сум дел од вас на Охрид 
одземените резбарни гарнитури, или не? Со 
други зборови, дали сме ние исти како 
одземачите, или барем за малку се разликуваме, 
се надевам во позитивна смисла. 
Иван Анастасовски: Дополнително поставено 
прашање до Владата на Република Македонија. 
Од името на Владата ќе одговори претседателот 
на Владата господинот Никола Груевски. 
Никола Груевски: За жал, јас не го чув целото 
прашање. Она што нешто начув, ако нешто не 
сум разбарл погрешно е дали во мојот кабинет 
има резба? Две столици и една маса наследив во 
мојот кабинет. Ако е тоа прашањето, не знам. И 
таму стојат се уште. И не го знам потеклото на 
тие, бидејќи кога дојдов на функцијата, кога 
влегов во канцаларијата таму стоеа и се уште 
стојат. За останатиот дел не можам да 
одговорам. Ќе одговориме писмено, бидејќи не ги 
знам сите детали. 
Иван Анастасовски: Пратеникот ќе добие 
дополнително и во писмена форма одговор. 
Го молам пратеникот Марјанчо Николов да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија или сака да 
постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Марјанчо Николов. Не е 
присутен во салата. 
Го молам пратеникот Хади Незири да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија или сака да 
постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Хади Незири. Не е присутен 
во салата. 
Го молам пратеникот Борис Кондарко да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија, или сака 
да постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Борис Кондарко. 
Борис Кондарко: Благодарам. 

 46/2.-



Почитуван потпретседателе очигледно јас и 
некои пратеници од СДСМ, од опозицијата можат 
да добијат збор во ова Собрание само кога 
претседателот на Собранието Љубиша 
Георгиевски не ги води седниците кој врши 
насилие на демократијата. Не знам зошто не е 
присутен и зошто бега од Собранието за да му 
поставиме прашање зошто веќе неколку пати, 
иако сме уредно пријавени, не ни дава збор. Ако 
дојде во текот на денот тоа ќе му биде 
пратеничкото прашање.  
Што се однесува до ова прашање околу урбаната 
мафија и кинескиот ѕид што достави одговор 
Владата на Република Македонија со 
задоцнување од еден месец, во целост не само 
што не сум задоволен, туку Владата ја 
промашила темата во целост со одговорот, 
бидјеќи прашањето беше сосема нешто друго. А 
одговорот е дека Владата ги одзела 
ингеренциите од областа на урбанизмот на 
општините Кисела Вода и Центра, па кој 
постапува во нивно име, дека е поведена судска 
постапка против инвеститорот и против 
раководител на некое одделение таму. Меѓутоа, 
крупната работа се задскрива сеуште. Затоа јас 
уште еднаш ќе ја повторам суштината на 
пашањето од собранискиот стенограм и се 
надевам дека Владата овој пат ќе даде конкретен 
одговор. Имено, конкретно за кинескиот ѕид не 
само што овој симбол на урбаната мафија во 
Скопје и во нашата држава не е срушен како што 
вети Владата, туку истиот гледаме секојдневно 
дека интензивно се доградува и е во завршна 
фаза. И не само тоа, ниту една незаконска 
градба од поголем обем во Република 
Македонија не е срушена, барем не во Скопје, 
односно во поширок контекст на битката против 
урбаната мафија. Само да потсетам дека во екот 
на изборот за кампања Владата се закануваше 
дека незаконитите градби ќе ги срамни со земја, 
цитирам и со динамит. Не само што незаконитите 
градби не се срамнети со земја, туку не се 
откриени и уапсени главните виновници за тоа. 
Значи, каде се крупните имиња што му 
овозможиле и дозволиле на инвестититорот да 
гради незаконски, каде се имињата што 
дозволиле да се легиализира кинескиот ѕид, 
затоа што апсењето на раководителот на 
одделението не е доволно. 
Иван Анастасовски: Господине Кондарко, дали 
имате дополнително прашање? 
Борис Кондарко: Дополнителното прашање е 
зошто динамитот е поставен во подкровјето, а не 
на темелите на кинескиот ѕид. 
Иван Анастасовски: Од името на Владата на 
Република Македонија претседателот на Владата 
господинот Никола Груевски. Повелете. 
Никола Груевски: Благодарам за прашањето.  
Мислам дека господинот пратеник деновиве 
веројатно бил повеќе зафатен и не ги следел 
настаните. Само во последните два три дена 
Министерството за транспорт и инспекторатот за 
градежништво извршија рушење на шест објекти 

од кои што три, или четири со динамит и две, или 
три рачно. Така што тоа е  за прв пат 
спроведување во законот  на Република 
Македонија на вистински начин. Познати се 
зградите, беа дадени на телевизија зградите кои 
со динамит беа срушени и тоа е начин како треба 
една влада да се бори против урбаната мафија и 
воопшто против оние кои што со криминал  се 
обидуваа да дојдат до лично богатење, нешто 
што се толерираше во минатото, овој пат веќе по 
доаѓањето на новата влада не се толерира. И на 
очиглед на сите граѓани на Република 
Македонија можеше да се види дека само за три 
дена се срушени 6, интервенирано е на 6 објекти 
од кои што 5 се срушени и во еден е 
интервенирано во поткровјето, затоа што се уште 
се истражуваат докази да се најде инволвираност 
на инвеститорот по одредени дејствија кои што 
довеле до една таква ситуација  во минатото да 
се изгради еден таков објект на еден таков начин. 
Така што една таква постапка ќе заврши доколку 
заврши успешно, веројатно ќе се оди и на 
дополнителни захвати. Сега за сега се оди на 
запад на кој што требаше исто одамна да се 
отиде уште во времето на претходната влада, 
меѓутоа не се одеше во тоа време, се толерираа 
вакви градби, се толерираше урбаната мафија, 
некој беше во дослух, очигледно со урбаната 
мафија. Тие времиње престанаа и дојдоа нови 
времиња кога урбаната мафија не може да го 
први тоа веќе што го правеше. Доколку го прави 
ги снаоѓа тоа што ќе ги снајде. 
Исто така, во овој контекст би сакал да додадам 
дека беше нафрлено дека нема санкции против 
тие што прават измами во тој дел. Како што 
знаете уште пред некој ден веќе изречен  е 
притвор за едно лице кое што вршело измама во 
станбената измама. Поднесена е кривична 
пријава од Обвинителството, судот одреди 
притвор, почната е постапка, а за друго лице кое 
што исто така во времето на претходната влада 
ги вршело измамите за случајот Фиком веќе 
имаме и судки пресуди со 10 годишни казни 
затвор. Така што работите сериозно се 
придвижија по доаѓањето на новата Влада, 
новите министри, новите директори во 
соодветните инспекторати. Благодарам. 
Иван Анастасовски: Ви благодарам. 
На дополнителниот одговор нема право на 
коментар.  
Го молам пратеникот Зоран Витанов да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија, или сака 
да постави дополнително прашање. 
Господинот Зоран Витанов не е пристен во 
салата. 
Го молам пратеникот Никола Рилкоски, да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот 
поднесен од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопансто или сака да постави 
дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Никола Рилкоски. 
Повелете имате три минути. 
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Никола Рилкоски: Не сум задоволен од 
одговорот. 
Прашањето што го поставив Министерството го 
префрли на друга адреса. Во меѓувреме се 
обратив до другата адреса така што чекајќи го 
одговорот од другата адреса, ќе видам дали сум 
задоволен или не,  тогаш до наредните 
пратенички прашања ќе поставам дополнително 
или ново прашање. 
Иван Анастасовски: Тоа значи дека немате 
дополнително прашање. 
Никола Рилкоски: Во моментот, не. 
Иван Анастасовски: Дали пратеникот Цветанка 
Иванова е задоволна од одговорот добиен од 
министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство или сака да постави 
дополнително прашање? 
Има збор пратеник госпоѓа Цветанка Иванова. 
Не е присутна во салата.  
Го молам пратеникот Васко Шутаров да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство или сака да постави 
дополнително прашање.  
Има збор пратеикот господин Васко Шутаров, 
повелете.  
Васко Шутаров: Благодарам почитуван 
потпретседателе.  
Почитуван претседател на Влада, членови на 
Влада, почитувани колеги,  
Во врска со моето прашање поврзано со закуп на 
земјоделско земјиште во општините, Гевгелија, 
Валандово, Дојран и Богданци, делумно сум 
задоволен од одговорот што го добив од 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Ако за закупувачите од 
Гевгелија и Дојран добив комплетен извештај за 
сите прекршувања на договорите за долгорочен 
закуп, 21 само во Гевгелија, во делот на 
одговорот за состојбите со земјоделското 
земјиште во Валандово и Богданци сметам дека 
ми е одговорено нецелосно и селективно и затоа 
имам дополнително прашање до министерот за 
земјоделство шумарство и водостопанство.  
Имам информации дека ситуацијата со закуп на 
земјоделско земјиште во општина Валандово во 
најмала рака е нерегуларна и прилично 
алалрмантна, посебно по објавениот оглас за 
закуп од 22.07.2005 година, незадоволството на 
месното население од истоимената општина 
постојано расте, а ќе ви кажам и зошто. На 
огласот од пред две години понудени се 461 
хектар, а на увид на интересентите понудени им 
се само 405 хектари. Значи уште во старт самот 
оглас сокрива 55 хектари, за кои месното 
население нема увид од кого се и под кои услови 
закупени или можеби узурпирани. Ќе ви кажам и 
конкретен пример. Винарска визба Валандово 
конкурирала по истоимениот оглас за 149 
хектари, добила по огласот 77 хектари, поднела 
приговор кој подоцна е одбиен, а фактички цело 

време владее со 149 хектари кои не ги барала, а 
има склучено договор за закуп за 95 хектари. 
Ќе барам дополнителен одговор за ситуацијата 
со закуп на земјоделско земјиште, но и за 
ситуацијата со закуп на пасишта во општина 
Валандово и Богданци.  
(со седницата продолжи да раководи 
претседателот Љубиша Георгиевски.) 
Љубиша Георгиевски: Дали министерот ќе 
одговори на прашањето?  
Има збор министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство.  
Аце Спасеновски: Благодарам на прашањето. 
Во оддговорот на пратеничкото прашање беа 
истакнати само оние површини од Гевгелиско за 
кои побаравте одговор. Инаку, на територијата на 
цела Република Македонија имаме огромни 
примери на узурпација на земјоделско земјиште, 
неплаќање или рентање на земјоделското 
земјиште.  
Она што Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство го презема во 
изминатиот период е воспоставување на една 
законска рамка со донесување на новиот закон за 
земјоделско земјиште и раскинување на сите 
договори или поднесување на пријави за сите 
узурпатори на земјоделското земјиште. Заради 
тоа е формирана посебна комисија од Секторот 
за земјоделско земјиште во која се вклучени и 
други министерства, каде што сите тие 
узурпатори на земјоделско земјиште, против сите 
нив се покренуваат соодветни правни мерки, а 
она што во моментот Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство го 
работи тоа е раскинување на 133 договори со 
повеќе од 15 илјади хектари на сите оние што 
користат земјоделско земјиште, а притоа не го 
платиле навремено закупот на земјоделското 
земјиште, против сите оние каде што имаме 
примери за рентање на земјоделското земјиште и 
за сите оние што едноставно не го користат тоа 
земјоделско земјиште. Примерите на Валандово 
и Гевгелија се само дел од примерите кои ги 
имаме на цела територија на Република 
Македонија, а тој процес 15 години наназад 
едноставно бил оставан ад акта, едноставно не е 
средена таа ситуација. Можам да ви кажам дека 
тој процес нема да ви биде ни лесен, нема да 
биде ни брз, едноставно тој процес го почнавме и 
тој процес ќе го завршиме на задоволство на 
обичните земјоделци кои со години наназад не 
можат да добијат земјиште, а се земјоделци, 
живеат во нивните рурални средини. Едноставно 
околу целите села и градовите каде што треба да 
го обработуваат земјиштето, на некакви чудни 
начини без ниеден вработен добивале фирми по 
1000, 2000, 3000, хектари земјоделско земјиште и 
после тоа земјиште го рентале и едноставно 
остварувале екстра профити. Тоа 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и Владата нема да го толерираат 
и едноставно одиме на раскинување на сите тие 
договори.  
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Навистина немам објаснување зошто 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство го избегна одговорот на тоа 
прашање, немам објаснување што се случува со 
пет милиони евра прибрани од продажбата на 
цигари.  

Конкретно за Валандово написмено ќе ви 
доставиме одговор за земјоделското земјиште и 
што е преземено.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам господине 
министре.  
Го молам пратеникот Слободан Најдовски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот на 
министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство или сака да постави 
дополнително прашање.  

Ќе заклучам со тоа дека оваа Влада секојдневно 
се фали дека од Буџетот издвојува средства за 
премии на земјоделските производители. Не е 
точно заради тоа што издвојува дури и помалку 
од Буџетот од минатата година. Напротив, само 
средствата кои се во посебен закон, тоа е по 
Законот за тутун изнесуваат повеќе од тие што 
сега ги издвојуваат. 

Има збор пратеникот Слободан Најдовски, 
повелте.  
Слободан Најдовски:  Благодарам 
претседателе.  Со оглед на тоа што нема намера министерот да 

ми одговори, јас немам дополнително прашање, 
само го искажувам својот револт за односот кон 
пратениците.  

Прашавте дали сум задоволен од одговорот на 
прашањето. Нормално, тоа е во процедура. Јас 
поставив прашање и добив три пасуса по четири 
реченици, но не ми дава одговор. Изгледа не 
знае што е прашањето, па затоа сега ќе го 
прочитам прашањето:  

Љубиша Георгиевски: Ви благодарам.  
Го молам пратеникот Благородна Цветковска да 
се произнесе дали е задоволна од одговорот 
добиен од министерот за внатрешни работи или 
сака да постави дополнително прашање.  

Зошто во програмата за поттикнување на 
развојот на земјоделството во 2007 година не е 
објавено за премија на тутунското производство 
по 15 денари по килограм, и зошто средствата - 
ова ќе го потенцирам - наменети за поттикнување 
на тутунското производстов, кои произлегуваат 
од одредбите на законот за тутун и тутунски 
преработи целосно не се користени за премии на 
тутунот. 

Има збор пратеникот Благородна Цветковска, 
повелете.  
Благородна Цветковска:  Благодарам 
претседателе,  
Ова е одговор на пратеничко прашање поставено 
на 28 февруари о.г. Од одговорот на 
пратеничкото прашање, да бидам искрена, не сум 
воопшто задоволна и ќе го прочитам, бидејќи ме 
упатуваат на друга адреса. Сметам дека на  
права адреса се обратив, меѓутоа, уште еднаш ќе 
го повторам прашањето. Моето прашање гласи:  

Имено, само да кажам согласно Законот за тутун 
и промет на тутунски производи по три денари од 
кутија цигари или 10 милиони евра годишно 
треба да одат, очигледно е дека Владата на 
Република Македонија ги пренаменува, 
пренасочува парите кои треба да се приберат од 
продажба на тутунските производи, односно на 
цигарите за премии во тутунското производство. 
Ова ќе го потврдам со следново.  

Дали постои опасност и дали има случаи на 
бришење на податоците од досиејата на 
личности експонирани во позицијата, значи 
селективно и крајно тенденциозно, 
претпоставувам за кога ќе се донесе законот за 
лустрација јавноста да види дека само во 
редовите на сегашната позиција немало кодоши.  

Министерот наместо да ми одговори на 
конкретото прашање, министерот ми кажува како 
треба согласно законот. Јас знам како треба 
согласно законот, но прашањето е зошто не го 
спроведувате законот. Одредената премија по 15 
денари изнесува вкупно околу 5 милиони евра. 
Според продажбата на цигари во Република 
Македонија треба да се соберат 10 милиони евра 
од продажба на цигари за премии на тутунското 
производство, што значи 5 милиони евра само по 
овој основ Владата на Република Македонија им 
ги зема на тутунопроизводите, ги пренаменува, 
без да и каже на македонската јавност за што ги 
пренаменува тие 5 милиони евра. Постојат две 
можности, или тие 5 милиони евра скришно се 
трошат, или пак Владата не успева да ги наплати 
тие пет милиони евра плус, што значи има голем 
шверц на цигари во Република Македонија. Тоа е 
само по еден основ. Ако е точно, а веќе сите 
податоци покажуваат дека за пет милиони евра 
губи државата по основ на шверц само по еден 
основ за плаќање на давачки од цигарите, тогаш 
она што го губи по основ на акцизи од шверцот на 
цигарите е 30 катно поголемо од тие пет 
милиони.  

Претпоставувам дека директорот на Архивот, 
инаку сериозен кандидат на Комисијата што ќе 
работи на личните досиеја веќе го исчистил 
своето досие од податоците дека и тој е давател 
на повеќе информации за повеќе вработени, па 
дури и од својата политичка партија.  
Зошто не сум задоволна од одговорот? 
Министерот за внатрешни работи ме упатува да 
се обратам до Архивот на Република Македонија. 
Сметам дека дел од одговорот треба да го 
добијам од министерот за внатрешни работи, а 
дел од прашањето ќе упатам онаму каде што ме 
упатува и министерот за внатрешни работи, тоа 
значи до Архивот на Република Македонија. Но 
не се откажувам и барам и министерот за 
внатрешни работи да ми даде одговор на ова 
пратеничко прашање. Благодарам.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Колку ве разбрав, немате дополнително 
прашање, а имате барање и министерот да ви 
одговори на веќе поставеното прашање.  
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Има збор министерот за внатрешни работи, 
повелете.  
Гордана Јанкуловска:  Благодарам 
претседателе,  
На дел од прашањето кое се однесува на 
Министерство за внатрешни работи  јас само ќе 
подвлечам дел од дадениот одговор. Согласно 
законот за постапување со досиеја за лица 
водени од Службата за државна безбедност, 
личните досиеја се микрофилмуван материјал 
што се однесува на нив и по претходна оценка на 
нивната историска, научна или културна 
вредност, тие беа предадени на Државниот 
Архив на Република Македонија со записник на 
комисија формирана од страна на Владата на 
Република Македонија. Личните досиеја за кои по 
оцена од страна на Комисијата е утврдено дека 
немаат историска, научна или културна вредност 
беа уништени согласно тогашните прописи кои 
важат во Министерство за внатрешни работи.  
Од тука, сосема јасно станува дека Министерство 
за внатрешни работи  не располага со податоци 
дали личните досиеја кои се веќе предадени на 
Архивот на Република Македонија се чувани и 
заштитувани согласно одрдбите на законот и 
токму од овие причини пратеничката ја упативме 
тој дел од прашањето да го постави на 
соодветната институција. Благодарам.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Го молам пратеникот Насер Ајдини да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за внатрешни работи или сака да 
постави дополнително прашање.  
Има збор пратеникот Насер Ајдини, повелете.  
Насер Ајдини:  Ви благодарам господине 
претседателе.  
Задоволен сум од одговорот и немам 
дополнително прашање.  
Љубиша Георгиевски: Ви благодарам јас.  
Го молам пратеникот Цветанка Иванова да се 
произнесе дали е задоволна од одговорот добиен 
од претседателот на Собранието на Република 
Македонија или сака да постави дополнително 
прашање.  
Има збор пратеникот Цветанка Иванова, но 
пратеникот Цветанка Иванова е отсутна. 
Го молам пратеникот Стојче Крстевски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за транспорт и врски на 
прашањето што се однесува на проблемите со 
свлечиштето во општина Сопиште или сака да 
постави дополнително прашање.  
Има збор пратеникот Стојче Крстевски.  
Стојче Крстевски:  Благодарам претседателе.  
Задоволен сум од одговорот на ова прашање за 
свлечиштето од Ракотинци и имам дополнително 
прашање.  
Имено, во извршениот увид од страна на 
Министерството за транспорт и врски и 
претставници на Градежниот факултет 
констатирано е дека таа појава ги има сите 

карактеристики на свлечиште од значајни 
димензии и проблемот е оценет како доста 
сложен, бидејќи загрозува 40-тина станбени 
објекти, како и ново изградениот верски храм 
�Успение на пресвета Богородица�, 
трансформаторот на ЕЛЕМ и ЦОУ �Драга 
Стојановска�. Поради ваквата состојба, 
Министерството за транспорт и врски има 
изготвено проектна програма во која е содржана 
изработка на идеен проект, изработка на основен 
проект, изработка на изведбен проект и дека е во 
тек изработка на тендерска документација за 
изведба со геотехнички истражувања, 
испитување и изработка на проектна 
документција за санација на свлечиштето.  
Моето дополнително прашање е: Кога ќе започне 
геотехничкото истражување и испитување на 
лице место, односно на терен, бидејќи се работи 
за системски зафат.  
Барам писмен одговор.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Го молам праеникот Стојче Крстевски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за транспорт и врски на 
прашањето што се однесува на реализација на 
проектот �Сончев град�, или сака да постави 
дополнително прашање.  
Има збор пратеникот Стојче Крстевски, повелете.  
Стојче Крстевски: Благодарам претседателе.  
Секако, задоволен сум од одговорот, бидејќи 
после 10 години идеја проектот наречен �Сончев 
град� станува реалност. Ми претставува огромно 
задоволство што оваа Влада за само 9  месеци 
успеа да обезбеди финансиски средства за 
Деталнот урбанистички план, да ги обезбеди сите 
потребни докази и документи за земјиштето и да 
објави меѓународна и јавна објава за продажба 
на истото, се со единствена цел, да дојде до 
сигурна и што поскора реализација на овој 
проект. Очекуваме за четири години на јужните 
падини на Водно во општина Сопиште да никне 
модерна, урбана и еколошка резиденцијална 
населба.  
Верувам дека овој Проект кој е еден од 
најголемите во Република Македонија, вреден 
околу 100 милиони евра, директно ќе го поттикне 
економскиот раст на Република Македонија, ќе 
оплемени еден добар дел од општина Сопиште и 
значајно ќе влијае во натамошниот развој во 
општина Сопиште, односно мојот крај.  
Моето дополнително прашање е: Од каде ќе 
дојде водоснабдувањето за овој проект и од каде 
ќе се гради пристапен пат до истиот.  
Исто така, барам писмен одговор.  
Љубиша Георгиевски: Го молам пратеникот 
Стојан Андов да се произнесе дали е задоволен 
од одговорот добиен од министерот за транспорт 
и врски или сака да псотави дополнително 
прашање.  
Има збор пратеникот Стојан Андов, повелете.  
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Стојан Андов: Господине претседателе, задо-
волен сум од одговорот, но имам и дополнително 
прашање. Бидејќи станува збор за изградба на 
заобиколницата кај Дојран, бидејќи од одговорот 
произлегува дека во 2007 година не може да 
почне изградбата на заобиколницата бидејќи 
нема главен проект, нема извршено 
експропријација и не се решени имотно правните 
односи и уште неколку други работи не се готови.  
Имам дополнително прашање, кои од работите, 
подготвителните работи кои се неопходни да 
бидат извршени за да се почне во 2008 година 
изградбата на заобиколницата кај Дојран, кои од 
тие  работи ќе бидат завршени во 2007 година и 
дали изградбата на заобиколницата може да 
почне, односно не дали туку за да може 
заобиконицата да почне да се гради во првата 
половина на 2008 година? 
Ако може да ми одговорат сега би било добро, а 
ако не може, може и писмено. Во одговорот исто 
така треба да се направи напор, да добиеме 
претстава како е вклучена општината Стар 
Дојран во подготовките на изградбата на 
заобиколницата. 
Љубиша Георгиевски: Ви благодарам. 
Господине Палоши ќе одговорите пронтно или 
писмено? 
Скендер Палоши:  Бидејќи пратеникот бара 
поопширно да се одговори, мислам дека во 
писмена форма би било подобро да се одговори 
на ова прашање. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам, одговорот 
ќе го добиете во писмена форма. 
Го молам пратеникот Јован Манасијевски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за финасии, или сака да постави 
дополнително прашање. 
Има збор пратеникот господин Јован 
Манасијевски, повелете. 
Јован Манасијевски:  Благодарам господине 
претседателе. 
Пред се, благодарам на ажурноста на 
Министерството за финансии што во многу кус 
рок го достави одговорот. 
Имено, моето прашање се однесуваше на 
степенот на реализација на капиталните 
инвестиции, генерално и по буџетски корисници. 
Во одговорот, технички е доставена коректна 
табела што сама по себе доволно зборува. Само 
за информација на македонската јавност, 
дозволете ми неколку акценти од самиот одговор 
да посочам. 
Имено, за четири месеци од оваа 2007 година, 
степенот на вкупна реализација на капиталните 
инвестиции е само 13%. При тоа, најнизок степен 
на реализација е остварен во... 
(Џагор во салата). 
Ве молам, внимателно да слушаме. 
Е остварен во Министерството за локална 
самоуправа 0%, Министерство за здравство 0%, 
Министерство за животна средина 0%, 

Министерство за економија 2%, Министерство за 
транспорт и врски 3% и тн. и тн. 
Што воопшто работат миистрите, ако е се 
способни во четири месеци, во 1/3 од буџетската 
година да не потрошат ниту денар наменет за 
капитални инвестиции. 
Господинот премиер кој беше релативно успешен 
министер за финансии, добро знае што значи 
ваквата неажурност и ваквата некомпетентност 
во трошењето на средствата наменети за развој 
и инвестиции. Само да потсетам, на пример, 
Министерството за транспорт и врски, што треба 
да биде мотор  на државните инвестиции од 660 
милиони денари или преку 10 милиони евра 
доделени, потрошило само 3%. Или пак, 
Министерството за економија од 170 милиони 
одвоени за капитални инвестиции потрошило 
само 2%. Навистина, крајно неодговорн 
однесување. 
Тука, како аргумент е дадено доцнењето на 
подготвувањето на програмите. Меѓутоа, целата 
бизнис заедница отворено говори дека има уште 
еден клучен фактор. Имено, во повеќето 
министерства има повеќе поништени тендери 
отколку реализирани тендери. Значи, во голем 
дел, оваа лоша реализација се должи на тоа што 
тендерите тенденциозно се поништуваат и што 
очигледно се местат за луѓе блиски на власта. 
Моето дополнително прашање, бидејќи 
министерот за финасии не е тука, е до 
премиерот. Дали, господине Груевски, ќе 
преземете санкции кон министрите кои очигледно 
се неспособни да ги потрошат парите што им се 
доверени од државниот буџет. Благодарам. 
Љубиша Георгиевски:  Благодарам и јас. 
Збор има премиерот, повелете. 
Никола Груевски:  Благодарам на прашањето. 
Очигледно е дека во некои министерства  се 
очекува побрзо да се трошат средствата. Јас 
разговарав со повеќето министри, ситуацијата ја 
гледавме и на Влада, најголемиот дел од нив 
веќе се во тендерска процедура што бара 
своевремена реализација. Така што министрите 
информираа дека за кусо време таа процедура ќе 
заврши и средствата ќе бидат потрошени 
согласно плановите и Програмата на Владата. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Го молам пратеникот Ацо Киров, да се произнесе 
дали е задоволен од одговорот  добиен од 
министерот за финансии, или сака да постави 
дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Ацо Киров. 
Ацо Киров:  Благодарам претседателе. 
Од одговорот не сум задоволен од причини што 
тоа што беше ветено од страна на премиерот и 
што беше кажано од министерот Трајко Славески 
дека приоритетно, за 2007 година ќе биде 
изграден патниот правец Радовиш-Струмица.  
Во образложението што го имам добиено од 
Министерството за финансии, кажано е дека се 
обраќам на погрешна адреса. Сакам на 
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министерот да му кажам, односно овде е заменик 
министерот, дека не случајно се обратив до 
Министерството за финансии, до Владата на 
Република Македонија и до Фондот за регонални 
и магистрални патишта, од причини што се 
обратив до Владата, бидејќи премиерот Груевски 
тоа го кажа во своето експозе, дека во 2007 
година ќе се изгради патниот правед Радовиш-
Струмица. И до Министерството за финансии, 
министерот Трајко Славески исто така рече дека 
приоритет на Фондот за патишта е патниот 
правец Радовиш-Струмица, а сега го имам 
добиено одговорот од Министерството за 
финансии, но тие побарале одговор од Фондот за 
регионални и магистрални патишта во кој што се 
кажува дека е во постапка експропријација на 
неизградената делница по главниот проект и 
елаборат за експропријација на овој патен 
правец. 
Според одговорот, тоа во 2007 година треба да 
се изработи, овие односи да се средат, имотни 
односи на патниот правец Радовиш-Струмица и 
дури во 2008 година да се почне, барем така е 
кажано во одговорот, патниот правец Радовиш-
Струмица. 
Тоа прашање го поставив јас, но и премиерот и 
министерот нека бидат запознаени дека ова 
прашање не е само од мене поставено. Тоа е 
поставено од сите пратеници кои доаѓаат од тој 
регион и тоа беше поставено во декември. За тоа 
сите дискутиравме. Патниот правец Радовиш-
Струмица беше приоритет и треба да се изгради, 
а не како што го добив одговорот дека дури сега 
се средуваат имотните односи на овој патен 
правец, а се планира некаде 2008 година да се 
почне. А, дали ќе се почне, тоа не го знаеме. 
Благодарам. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Се извинувам, баравте дополнителен одговор 
или не? 
Ацо Киров:  Дополнителен одговор нека биде во 
писмена форма и да се каже кога точно се 
планира да се почне, дали во почетокот на 2008 
година или на крајот или воопшто не. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Го молам пратеникот Влатко Серафимов да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за финансии, или сака да постави 
дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Влатко Серафимов, 
повелете. 
Влатко Серафимов: Благодарам почиуван 
господине претседателе. 
Почитувани министри на Владата на Република 
Македонија, почитуван господин премиер, 
Прво, сакам да кажам дека моето прашање беше 
поставено до министерот за финансии. Меѓутоа, 
од одговорот ниту добив, ниту сум задоволен од 
тоа што е напишано во образложението. А, до 
кога ќе чекаат граѓание, не само на општина 
Кочани, туку и на другите општини во Република 
Македонија околу донесувњето на Уредба за 

остварување на правото да ги решат проблемите 
со приватизација на градежно земјиште, тоа уште 
не знаеме. 
Јас нема да се обратам на заменик министерот 
за финансии, туку ќе се обратам директно до 
пермиерот на Владата на Република Македонија, 
бидејќи  во јавноста слушаме дека Владата 
работи по 24 часа, дека нон стоп одат, работат, 
се залагаат за решавање на проблемите на 
граѓаните, меѓутоа гледам дека Владата, иако 
работи по 24 часови, не и достасува време да ги 
реши сите проблеми. Затоа, изгледа повеќе 
седат во своите кабинети, ништо не работат, 
отколку што се фалат дека работеле по 24 часа. 
На почетокот излеговте со рокови. Рокови, што ги 
спомнувавте во директна врска дека секој 
правилник, секоја уредба ќе ги донесете до тој и 
тој датум. Не е својствено, почитуван господине 
премиеру да добијам одговор �Министерството за 
финансии подолго време работи�. Што работи, 
јас не знам. �Изготвувањето на конечната верзија 
на Уредбата е во завршна фаза и многу скоро ќе 
дојде до Владата на Република Македонија�. 
Зарем граѓаните на Република Македонија ви 
дадоа доверба да давате паушални одговори? 
Ова е во интерес на граѓаните. Не само на 
општината од која што доаѓам, туку на сите 
општини и сите корисници кои сакаат да го 
приватизираат градежното земјиште. 
Затоа, сметам дека е време почитуван господине 
премиеру да одработите нешто во интерес на 
граѓаните, а не само да работите за подигање на 
вашиот рејтинг и со лаги и инсинуации да го 
држите на високо ниво. 
Немам дополнително прашање. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам, само 
констатација. 
Го молам пратеникот Миле Пачемски да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од министерот за надворешни работи или сака да 
постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Миле Пачемски, повелете. 
Миле Пачемски:  Благодарам почитуван 
претседателе. 
Од одговорот не сум задоволен и ќе кажам од кои 
причини: 
Прашањето беше упатено до Министерството за 
надворешни работи во врска со отворање на 
граничен премир Клепало на македонско-
бугарската граница, што треба да ги поврзе 
градовите Берово и Сандански. До сега, неколку 
пратеници поставија такви прашања за такви 
премини на македонско-бугарската граница. 
Меѓутоа, ова прашње и овој предлог е по нешто 
специфичен од останатите. Ќе кажам од кои 
причини. 
Берово се наоѓа на 20 км. од гранцата со 
Бугарија, од границата со Европската унија. 
Во 1992 година, на тој граничен премин има 
направено објект и тоа солиден објект, 
велелепен објект, една зграда што беше 
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Како што знаете, отворање гранични премини не 
е само техничко и градежно прашање. 

направена во рок од 30 дена. Се работеше еден 
месец. Градежните работници на Пелагонија 
работеа во три смени. Работеа и дење и ноќе под 
рефлектори да го направат тој граничен премин, 
и го направија. После година-две се направи 
патот, асфалтен пат помеѓу Берово и Границата. 
И, овде застана работата. 

Меѓу другото, тоа е и политичко прашање. Она 
што го прави Владата и Министерството за 
надворешни работи во мментов се сведува на 
следново: 
Владата има формирано Комисија, интересорска 
што треба да ги утврди и ги има веќе утврдено 
приоритетите за отворање на овие гранични 
премини, согласно спогодбите со државите што 
се потпишани. 

Граѓаните од овој крај постојано се интересираат 
кога навистина ќе биде отворен тој граничен 
премин, а се интересираат од проста причина 
што овој граничен премин влева надеж дека 
конечно сега се отвора место овој пасивен крај би 
можел во иднина да се развие.  Второ, исто така тоа го спроведуваат и 

министерствата во Владата, пред се 
Министерството за надворешни работи преку 
интензивни дипломатски контакти, да се изврши 
дипломатски притисок, односно уверување за 
што е можно побрзо отворање на овие гранични 
премини. 

15 години граѓаните на општина Берово читаат во 
медиумите и во пишаните и во електронските 
дека еве, оваа година ќе се отвори преминот, еве 
оваа ќе се отвори, но од тоа нема ништо. Пред 
неколку месеци и повторно пишуваше и во 
пишаните медиуми и во електронските дека ќе се 
отвори овој граничен премин, меѓутоа од тоа 
нема ништо. 

Во писмениот одговор на прашањето на 
почитуваниот пратеник е точно наведено што сме 
направиле од наша страна. Тоа што не е 
наведено, а што сега ќе му го кажам е дека во 
сите контакти што ги имаме со бугарската страна 
не уверуваат дека застојот што до сега бил од 
нивна страна, не бил од политичка туку од 
финансиска природа. И дека, што е во нивна моќ, 
ќе направат побрзо да се забрзаат работите, 
особено околу Клепало. 

Како пратеник кој потекнува од Берово, за да ја 
дознаам правата вистина, направив неколку 
активности, што беа насочени во посета на 
неговата екселенција господинот Михо Михов, 
амбасадор на Република Бугарија во Република 
Македонија. Добив некои првични и вистински 
информации. Од друга страна, го замолив и 
господинот Стојан Андов, кој беше во посета на 
Република Бугарија пред извесно време, заедно 
со господинот Бучковски, да прашуваат и да 
лобираат за овој граничен премин. И од таму 
имам некои почетни и првични информации. 

За Клепало, добивме усно уверување, уште во 
текот на оваа година ќе почнат грдежните работи. 
Се работи за 13 км. асфалтиран пат што треба да 
го реализираат. Ветија дека во текот на оваа 
година ќе го почнат тоа. Благодарам. 

Овој премин беше вграден во Програмата 
�Преродба во 100 чекори� со која што граѓаните 
од општина Берово и пошироко ја дадоа 
довербата и на мене и на коалицијата �За 
подобра Македонија�. Оттука, чувствувам 
потреба да го поставам ова прашање што е 
навистина насушно за жителите од ова подрачје, 
за порзо отварање на овој граничен премин. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Со оглед на тоа што тројца пратеници 
ненавремено ги доставија своите забелешки, тие 
тројца  пратеници се Хади Незири, Цветанка 
Иванова и Зоран Витанов, предлагам да им 
дадеме шанса кога ќе се појават овде да можат 
да настапат со своите интервенции. 
Го молам пратеникот Хади Незири да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија или сака да 
постави дополнително прашање. 

Затоа, моето дополнително прашање би гласело 
до заменикот министер за надворешни работи - 
кои конкретни мерки и активности ќе ги преземе 
ова Министерство за да го зголеми интересот кај  
Република Бугарија за отворање на овој граничен 
премин, а во исто време, дали има сознанија и за 
граничниот премин што е во близина на Клепало, 
а тоа е преминот кај Пехчево, што го поврзува 
Пехчево со Симитлија. Благодарам. 

Повелете господине Незири. 
Хади Низири: Ви благодарам почитуван 
претседателе, почитуван премиер, почитувани 
претставници на Владата, почитувани колеги 
пратеници. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам и јас. Историјата се гради со градење на нешта, а не со 
рушење на нешта. Едни биле граделе, оставиле 
и си заминале. Од добиениот одговор не сум 
задоволен. Одговорот може долго да се 
коменитра  но во интерес на времето ќе бидам 
краток. 

Има збор заменик министерот за надворешни 
работи, повелете. 
Зоран Петров:  Отворањето гранични премини 
се регулира со меѓудржавни спогодби. 
Македонија и Република Бугарија, во 1999 година 
имаат потпишано Спогодба за отворање три 
гранични премини, меѓу кои едниот е за кој 
говори пратеникот. 

Инаку, од одговорот не сум воопшто задоволен. 
Одговоорт е повеќе опис на настаните, отколку 
конкретен одговор на прашањето. 

Имаме потпишано договори со Република 
Албанија за отворање дополнителни три нови 
гранични премини, како и со Република Србија.  

Бидејки во одговорот стои дека се работи за 
културно историски споменик под заштита на 
државата, тогаш се поставува прашањето како е 

 46/9.-



можно објектот да се даде на употреба на друг 
субјект. И ако веќе тоа се прави, тогаш 
зоштоистиот не се дава на користење на 
Република Турција, како турски културен центар. 
Ова дотолку повеќе што со години нанзад на 
оваа тема течат разговорите помеѓу двете 
држави, за што е веќе псотигната начелна 
согласност, помеѓу министерствата за култура на 
двете земји. Затоа што прашањето е конкретно, 
барам конкретен одговор. Претпочитам писмен 
одговор. 
Почитуван премиер, уште еднаш ќе повторам. 
Историјата не се гради со рушење на објекти, 
едните биле, оставиле историски нешта. 
Историските настани, историсктие објекти се 
богатство на една држава, односно во 
конкретниот случај богатство на Република 
Македонија, Ние сме ги наследиле, а некои земји 
во странство од тие историски објекти 
заработуваат парти, односно носат туристи. 
Се поставува прашањето. Истото го направивте 
со Камениот Мост, кои стана обично корито, а 
сега со Куршумли Ан, а што е на ред после тоа не 
знаеме, ќе видиме. Ви благодарам. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Господине премиер, пратеникот Незир побара 
писмен одговор. 
Госпоѓо Цветанка Иванова ве молам да се 
произнесете далис те задоволни од одговорот 
добиен од претседателот на Собранието на 
Република Македонија, или сака да постави 
дополнително прашање. 
Повелете госпоѓо Иванова. 
Цветанка Иванова: Најпрво господине 
претседателе да ви се заблагодарам што ми 
дадовте можност да се произнесам по одговорот, 
затоа што не бев присутна оправдано на првото 
читање и уште еднаш ви благодарам за 
разбирањето. 
Моето поставено прашање до вас на претходната 
седница беше зошто сите лица ангажирани за 
вршење на работни задачи во Собранието на 
Република Македонија им е прекинат договорот и 
дали тие лица кои што некои работат и по 11 
години ќе бидат вратени на работа за обавување 
на работи кои што се неопходни за 
функционирање на Собранието.  
Прво да ви кажам дека не сум задоволна со 
одговорот, затоа што одговорот не одговара на 
фактичката состојба која што е денес. Ми 
одговарате дека договорите за дело не можат да 
бидат продолжени, заради немање на законска 
основа. Тоа ми е совршено јасно прашање на 
формулацијата на прашањето. Ако не договор на 
дело, тогаш е преку Агенција за вработување 
согласно Законот, но факт е дека во Собранието 
на Република Македонија работеле некаде над 
25 вработени дали по договор на дело, или преку 
Агенцијата за вработување и факт е дека се 
отпуштени од работа сите во еден или во два 
дена и факт е дека после моето поставено 
пратеничко прашање, кое што секако делувало 

врз вас и врс Собранието се вратени 16 лица да 
ги обавуваат истите работни задачи, кои што ги 
обавувале и до тогаш и за тоа господине 
претседателе еве јас се заблагодарувамод името 
на сите овие што се вратени и ова е секако 
резултат на моето поставено прашање, но не се 
вратени 8 луѓе кои што вршеле исто така важни 
работи повеќе години во Собранието и го имаат 
своето искуство и знаење стекнувано токму тука 
во Собранието, а тоа се: Виктор Илиевски, 
Ружица Јаначковска, Ванчо Чучуновски, Милан 
Јовчевски, Изер Незири, Маја Крстевска, Даница 
Зечевиќ и Александар.  
Дел од овие луѓе работеле повеќе од 5 години. 
Еден е преведувач по англиски јазик, тоа е 
Виктор Илиевски, а ние знаеме дека кубуриме со 
преведувачите.  
Значи, потребно е вакво лице, односно лице кое 
што ќе ги обавува овие работни задачи.  
Јаначковска Ружица вршела срамнување на 
објавата на Службен весник на албански и на 
македонски. И сите останати. Па сакам господине 
претседателе да ми одговорите дополнително 
зошто овие луѓе не се вратени и покрај потребата 
од обавување на вакви работни задачи. Дали од 
партиски, политички, или било кои причини.  
Тоа е моето дополнително прашање. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Бидејки има тука и конкретни луѓе посочени и т.н. 
тоа ќе го разгледаме и ќе добиете на тоа 
конкретен писмен одговор. 
Што се однесува до мене би сакал овде да кажам 
дека јас работам со комплетниот Кабинет на 
Љупчо Јордановски и сум задоволен и тоа е 
белким знак на мојата бонафиде во тој однос.  Ни 
еден не е отпуштен од Кабинетот.  
Госпоѓа Цветанка Иванова има уште една 
интервенција. Ја молам да се произнесе дали е 
задоволна од одговорот добиен од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, или 
сака да постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Цветанка Иванова, 
повелете. 
Цветанка Иванова: Благодарам господине 
претседателе. Не сум задоволна од одговорот на 
пратеничкото прашање од страна на министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.  
Моето пратеничко прашање се однесуваше дали 
и кога министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и Владата ќе преземат 
активности за отпочнување на исплата на 
штетата, или околу обештетувањето на 
земјоделците во Просениково и Дабиле, кои 
претрпеа штета со 23-то јунското невреме кое 
што го зафати Струмичкиот регион.  
Одговорот е дека не е ништо направено, затоа 
што елаборатите за населените места 
Просениково и Дабиле, односно за општина 
Струмица, не се стигнати во Влада и во 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Ова не е точно, затоа што овде 
имам податоци за испратени на време согласно 
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Законот елаборат, како до Влада, така и до 
Комисијата и до Министерството за финансии, 
кое согласно Законот треба да се произнесе за 
фианнсиските средства, меѓутоа, она што е мое 
сознание е Владата не знам од кои причини, а 
секако можеби и од политички одлучила, бидејки 
градоначалникот на општина Струмица е од 
редовите на СДСМ да импровизира и да не даде, 
или д ане отпочне никаква постапка за 
обештетување, иако сите документи согласно 
Законот се поднесени на време и ако за оваа 
сета работа со Закон е овластена Комисијата при 
Влада без и какво и да е мислење одобрува 
средства за селективна исплата на двете 
општини, но никако да одлучи или нешто да 
преземе за исплата или обештетување на 
земјоделците од овие две населени места во 
општина Струмица.  
За тоа мојот дополнителен одговор и до Владата  
и до министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, затоа што и така ми беше 
поставено и пратеничкото прашање кое гласи: 
министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство и Владата на Република 
Македонија да извршат увид во постапката да ги 
тргнат политичките очила што моментално ги 
носат и да видат во деловниците и да си ја видат 
постапката како е пропишана со Закон и во 
најкраток можен рок да постапат согласно 
законите, зашто овој е сериозен проблем, како во 
Струмица, така и во целиот Струмички регион. Да 
го потсетам и министерот како најнадлежен во 
оваа област, затоа што тој е задолжен да се 
грижи за правата на земјоделците, да си 
преземем мерки околу ова прашање, 
дополнително да ми одговори и секако, 
претходното прашање за селективната исплата 
односно обештетување на земјоделците од 
другите две општини и да достави список на 
пријавени штети и на исплатени штети досега во 
Струмичкиот регион. 
Љубиша Георгиевски: Има збор господинот 
министер за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, 
Господине министре, пред да почнете, ве 
замолувам да ја уважите автоматската рокада 
што и се поткрадна на пратеничката, лапсус 
лингве, прашање одговор. Ве молам да го 
уважите. Повелете имате збор. 
Ацо Спасеноски: Благодарам претседателе, јас 
тоа го посмислив како некоја обука н аминистер 
како треба да се одговара на прашање, но во 
право е пратеничката. 
И минатиот пат кога го поставивте ова прашање 
и во нашиот одговор, би ве замолил, град, 
невреме, не удира по политика. Или ги удира 
земјоделците, или не ги удира земјоделците. Ако 
утре во одредени региони, а не удри во други 
региони таму нема политика. Ве молам, ако 
сакавте вие да се грижите за тие земјоделци од 
Просениково и Дабиле, требаше да седнете да 
побарате од општинската Комисија, зошто не ја 
направила навреме проценката, како што ја 

направила Василево и Босилово Комисијата. 
Зошто таа проценка е стигната два дена пред 
истекот на рокот од 60 дена кога треба да се 
направи проценката. Зошто дозволивте да се 
чека 5 месеци, јас да ја повикам Комисиајта кога 
слушам во средствата за јавно информирање 
дека таа Комисија имала некаква проценка и ја 
пратила на некаква Комисија. Ве молам, јас ја 
повикав таа Комисија, затоа што прво тоа го 
слушнав од средствата за јавно информирање. 
Некој имаше прес конференција за тоа. Ако се 
грижиме за земјоделците да се грижиме реално. 
Она што го имав јас кај мене во Кабинетот, што 
претходната Валда не го направи беше дека 
земјоделци од Василево и Босилево имале 
одредена штета и она што го најдов во Буџетот 
на земјоделие и Владата го вие, немаше никакви 
средства за нив. Од каде сега толку 
душогрижничка работа. Одобривме средства 
затоа што ги видовме списоците, ги 
контролиравме тие списоци и увидовме дека од 
барани 2,5 милијони, испадна дека само 780 
илјади евра се штетите.  
Ве молам, она што го побарав од Комисијата ми 
достави дека таа Комисија за Просениково и 
Дабиле, таа имала поднесено во Комисијата при 
Владата. А таа Комисија при Владата требаше да 
достави извештај до Министерството за 
финансии и до министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство со она што се 
одржа во септември. Таа беше формиран аод 
претходната Влада. Ние веднаш не ја сменивме 
таа Комисија. 
Во овој момент, се прави контрола и од 
останатите средства од Василево и Босилово ќе 
се исплатат тие земјоделци, затоа што се прави 
контрола дека дел од жителите на Василево и 
Босилево од Просениково и Дабиле имале 
површини во општина Василево и Босилево и од 
таму дел од нив зеле обештетување. Тие што не 
зеле обештетување од тие исплати, тогаш ви 
гарантирам дека оваа Влада и за нив ќе најде 
средства и тие ќе ги исплатиме.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам господине 
министре. 
Го молам пратеникот Зоран Витанов да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија, или сака 
да постави дополнително прашање, повелете. 
Цветанка Иванова: Јас сакам да се произнесам 
по одговоро на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
Љубиша Георгиевски: Добро, повелете. 
Цветанка Иванова: Благодарам господине 
претседателе. 
Значи, добро сте сватиле господине министер 
кога велат земјоделците од Струмичкиот регион 
дека градот не падна според политичка 
определба и не направи штета според политичка 
определба, но оваа Влада изврши обештетување 
по политичка определба. Еве ја дебатата од 
граѓаните на Мобилен парламент, и ќе ви ги 
врачам после заклучоците на сите земјоделци од 
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Да му дадеме збор уште на пратеникот Зоран 
Витанов, па да поминеме на пратеничките 
прашања. 

овој регион, и ќе видите таму ова тие го кажаа. И 
повторно ве повикувам, вие признавте дека два 
дена пред истекот на рокот бил доставена 
елаборатот. Значи во рокот. Дали е два дена или 
последниот ден е во рокот утврден со закон. И 
постапете си два дена пред истекот на рокот е 
доставен елаборатот до Комисијата, до органот 
кој што со закон е надлежен да одлучува по овој 
елаборат. Дали Комисиајта е ваша или наша, таа 
е  Комисија на Република Македонија. И до таа 
Комисија е доставен овој елаборат. И по се 
изгледа, бидејки вие велите не сте ја смениле 
Комисијата и си ја третирате како наша сега ми е 
јасно зошто вие сте исплатиле таму каде што сте 
исплатиле, без да ја запазите законската 
процедура, без да имате мислење од Комисијата.  

Го молам пратеникот Зоран Витанов да се 
произнесе дали е задоволен од одговорот добиен 
од Владата на Република Македонија, или сака 
да постави дополнително прашање. 
Има збор пратеникот Зоран Витанов. 
Зоран Витанов: Благодарам претседателе. 
Задоволе сум од одговорот што го добив од 
Владата. 
Љубиша Георгиевски: Пратеникот Зоран 
Витанов е задоволен од одговорот. 
Процедурално за збор се јавува пратеникот 
Андредј Жерновски. 

Значи, за јавноста прв пат Владата обештетува 
штета, или обештетува земјоделци, без да има 
мислење од со закон надлежна комисија. Јас го 
имам тој документ овде каде што Комисијата 
кажува дека до денеот на донесувањето на 
одлука на Владата тие не псотапувале по 
елаборатите поднесени од општините.  

Андреј Жерновски: Во стилот на вашето 
бонафиде, ве молам нешто, да ве замолам вас и 
исто молбата, добро е што влезе премиерот, 
сакам да ја разберете најдобронамерно. 
Не е тајна дека од интерес наш е и одамна ЛДП 
го поставува прашањето за работата на 
министрите кои ги бркаат странските инвестиции 
да дојдат кај нас. Љубиша Георгиевски: Има збор министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Би ве замолил да ургирате кај премиерот, 
конечно на пратенички прашања да се појави 
министерот Ташковиќ, бидеќи според нашата 
евиденција ниту еднаш тој нема дојдено тука, 
Самак има дојдено еднаш, а Ташковиќ ниту 
еднаш не е дојден да присуствува, а од првиот 
ден откако се појави таа можност, го чекаме да 
му поставиме пратенички прашања. 

Ацо Спасеноски: Прво, за ваша информација 
сум бил во Струмичкиот регион, три пати, сум 
разговарл со сите земјоделци, беа исто так аи 
повеќе министри, беше и премиерот. Така да, 
што тоа што вие го истакнувате дека немаме 
инфорамција, ние имаме. Мислам дека не треба 
да се манипулира со такви изјави. 
Второ, мислењата од Комисијата за Василево и 
Босилово беа на моето биро и постапивме по 
нив. Мислење од Хусениково и Дабиле немаше. 
Тоа е едно.  

Би ве замолил да го земете тоа предвид. 
Љубиша Георгиевски: Со сите огради кои 
произлегуваат од неговиот министерски  
ангажман, мислам дека сте во право и апелирам 
да се појави господинот министер Ташковиќ на 
една од следните седници со пратенички 
прашања. 

Второ, за секоја поединечна исплаа се изврши 
контрола од Инспекторатот за земјоделство како 
надлежна институција која го контролираше 
процесот на исплаќањето, каде што направи 
заедно со општинската комисијата контрола на 
секој поединечно колку е пријавено и дали таа 
пријавена штета е реална. Тие списоци на 
исплаќањето ќе ви ги доставам, но ве молам, ако 
ги познавате личностите од која партија се, 
етикетирајте ги, затоа што ние како Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство не 
етекитираме личности што сме им исплатиле од 
која партија се. Едноставно, пријавените штети 
Инспекторатот ги контролира заедно со 
општинската комисија се направија и се 
исплатија за Василево и Босилево.  

Преминување на поставување на пратенички 
прашања. 
Има збор госпоѓа Радмила Шекеринска, 
повелете. 
Радмила Шекеринска: Благодарам 
претседателе. 
Денес имам две прашања упатени до премиерот. 
Бадинтерово мнозинство, Закон за употреба на 
јазиците, финансиска помош за борците на ОНА, 
избор на Влада со Бадинтерово правило, итн, се 
се ова теми кои господинот премиер ја 
залажуваше македонската јавност дека на нив 
нема да дискутира ниту со ДУИ, ниту со било кој 
друг политички фактор. Значи, 9 месеци ја 
имавме главната платформа наречена 
нопасаран. Значи, за овие теми не дискутирам. 

Списоците што се за Просениково и Дабиле ги 
контролираме и еве на писмено ќе ви ги 
доставиме и тие списоци . Сите тие што ги 
исполнуваат условите и на нив ќе им исплатиме.  
Љубиша Георгиевски: Бидејки цела седница е 
бонафиде и да и служи за пример како 
атмосфера, да не ја расипуваме атмосферата, 
министерот вети исцрпни и писмени извештаи. А 
ние влеговме во овој циркус вицојозус кога ве 
пуштивме тројцата да влезете внатре. 

9 месеци господине премиер ја залажувавте 
македонската јавсност дека немате намера со 
партијата ДУИ ниту да ги отворите темите. Вчера, 
господине премиер направивте уште поголем 
престап, а тоа е, ја излажавте македонската 
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јавност дека за овие теми не сте разговарале и 
дека за овие теми не сте се договорите. 
Господине премиер, ова во мојата рака не е 
празен лист. Нема многу текст, ама има доволно 
за да покаже дека премиерот, претседателот на 
Владата на Република Македонија лаже, не ја 
говори вистината и дека тоа го прави во 
Македонското собрани пред пратениците, 
меѓутоа дека истото го прави и пред целата 
македонска јавност. Ова е документ, договор, 
лист хартија во кој стои дека на 29 мај две 
партии, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се договориле, 
потенцирам, се договориле, и тоа со присуство 
на меѓународни претставници.  
Двете партии, ВМРО-ДПМНЕ која неколку денови 
се труди да не убеди дека ова не постои и ДУИ, 
се договориле точно околу пет точки, а не две 
како што премиерот одвреме навреме сакаше да 
биде малку поискрен кон македонската јаваност, 
договорено на 29 мај меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, 
партии кои премиерот пред 9 месеци тврдеше 
дека не смеат и не можат ниту да разговараат на 
овие теми. Бидејќи, очигледно тоа е хартија која 
не е празен лист и бидејќи не сум сигурна колку и 
останатите пратеници од парламентарното 
мнозинство, оние кои гласаа да не се одбие овој 
лист, се запознаени со текстот, еве само како 
информација што стои во фамозниот член 3 за 
кој премиерот особено тврдеше дека не постои. 
Значи во членот 3 стои, бидејќи текстот е на 
англиски ќе се обидам многу слободно да 
преведувам,  дека партиите се согласни да се 
справат со проблемот на материјална и 
социјална подршка на, се знае, борците на ОНА. 
Член 3 кој не постои. 
Еве, што стои во членот 4. Во членот 4 стои дека 
партиите се согласни да усогласат закон за 
употреба на јазиците, она што Груевски велеше, 
нема шанси.  
Сега ако некој мисли дека може да е грешката на 
овој лист хартија, овој лист на хартија што според 
премиерот не постои, има и анекс. На тој анекс е 
листата на усогласени закони што би се 
усвојувале со Бадинтерово мнозинство нешто 
што пред 9 месеци ВМРО-ДПМНЕ го фрли во 
канта и го испроблематизира и Комитетот и 
Бадинтеровото мнозинство и денес сме во 
кашата во која што сме заради неколку 
амандмани на Законот за радиодифузија. 
Играчка - плачка, тоа го напави.  
Законот за радиодифузија кој беше спорниот и 
што за ситница ни напарви крупен проблем е број 
18. Значи тука е. 
Парламентарното мнозинство и Владата, 
претседателот на Владата односно 
претседателот на ВМРО-ДПМНЕ има историска 
одговорност што за овој член 18, за ситно 
заобиколување на процедурата во Собранието и 
нестрпливост кај Владата им предизвика пет 
сериозни страници. Ајде што е Законот за 
радиодифузија, но тоа што сакам да го спомнам, 
тука, се разбира е и Законот за употреба на 

јазиците, број 11. Значи она што стои во точката 
4, а премиерот велеше дека не постои.  
Еве што стои во точката 5, кога ДУИ ќе се врати 
во Парламентот ќе се седне да се разговара. 
Партиите се согласни да продолжат да 
дискутираат околу начинот на избор на Влада, 
наше скратено кажано избор на влада со 
Бадинтер. Значи аматери не сме во политика, а 
се надевам дека и мнозинството на пратеници во 
ВМРО-ДПМНЕ не се аматери, така што знаат што 
значи тоа.  
Според вас, господине премиер и разговор на 
овие теми беше ерес, а камо ли договор од вако 
тип. 
Прашањето до премиерот е како може 
претседателот на Владата на Република 
Македонија да лаже пред македонските граѓани, 
како може ептен да ја заобиколува и да не ја 
говори вистината. 
Презедовете, дефинитивно обврски со овој 
вчера, наречен, скопски договор, а на целата 
јавност и тврдите дека тој договор, овој лист не е 
лист, овој договор не е договор, двете партии не 
се договориле. 
Господине премиер, човек со образ, премиер со 
образ ова не го прави. Премиерите не се бираат 
за да говорат лаги. Премиерите не се бираат за 
на јавноста да и кажуваат дека тоа што се 
договориле всушност не важи. За ваква сериозна 
лага пред македонската јавност, господине 
премиер и вие лично и вашата партија имате 
огромна одговорност, одговорност која во 
следните месеци ќе станува уште поголема. 
Што се однесува до второто прашање, да бидам 
искрена имав резерви дали да го поставам, 
бидејќи кога ќе го поставам, не знам кој директор 
во државата ќе отиде курбан. 
Минатиот пат кога се отвори дискусијата за 
бројот на невработени во државата, прво го 
натеравте директорот на вашата Агенција за 
вработување да излезе пред македонската 
јавност и да лаже, потоа го сменивте, па се 
трудевте сето тоа да се заборави, а сега како 
директор сте поставиле госпоѓа што очигледно не 
ги почитува законите, па била пријавена како 
невработена додека работела. Сега таа ќе треба 
да ги санкционира, меѓу другото, онеи кои 
работат на црно, а до вчера се фали дека 
работела на црно, а се пријавувала како 
невработена. Значи, со сиот ризик дека тоа може 
да се случи, сакам да отворам второ прашање во 
економската област, за кое вие дадовте сериозни 
ветувања во предизборната кампања. Се 
однесува на прашањето на странските 
инвестиции што сметавте дека се клуч за да се 
решат крупните економски проблеми во 
државата. 
Ајде да видиме кој е ефектот на досегашните 
политики на Владата во оваа област. 
Ефектот можеме да почнеме да го бараме и во 
2006 година. 

 46/13.-



Во 2006 година, последниот квартал, според 
вашата терминологија тоа би било ВМРО-вскиот 
квартал, кварталот на новата Влада, дадени се 
инвестиции, значи инвестирано е во Македонија 
од страна на странски компании во износ кој само 
7% од целиот износ во 2006 година, не 20%, не 
25, не 30, не 35, не една четвртина, бидејќи 
најавивте повеќе инвестиции, туку само 7%. Се 
надевавме дека тој тренд ќе се промени. 
Во јануари 2007 година, дефинитивно месец во 
рамките на вашиот мандат, износот на странски 
инвестиции во Македонија е помал од износот на 
инвестициите на Македонија во други држави. Во 
минус е отиден износот, согласно изборите од 
Народна банка, се надевам нема да ги спорите 
како минатиот пат. Во минус сме 0.02 милиони 
долари. Во февруари имаме 4,55 милиони 
американски долари, далеку далеку под сумите 
кои вие ги кажувавте, далеку далеку под сумите 
кои би исплатиле една кампања, инвестирајте во 
Македонија. Само таа во јануари месец чинела 4 
милиони евра. Значи со парите за кампањата, со 
парите од инвестициите во првите два месеци, не 
успеваме дури ни кампањата во првиот месец да 
си ја платиме. 
Прашањето за денес ми е, кој ја носи 
одговорноста заради ваквото ниско ниво на 
странски инвестиции што јасно покажуваат зошто 
имаме 50 илјади нови невработени во Агенцијата 
за вработување. Дали на пример денес отсутниот 
министер Самак, се надевам дека денес ќе даде 
оставка, или вие господине премиер ќе го 
разрешите. Зошто го велам тоа?  
Еве, еден извештај од работата на Собранието 
каде што господинот Веле Самак тврди дека до 
јуни 2007 година ќе имаме барем 100 милиони 
долари странски инвестиции.  
Дали е виновен господинот Ташковиќ кој на 
странските инвеститотри практично им вели 
немојте да инвестирате бидјеќи правните 
инструменти во нашата држава не 
функционираат и после се чуди како за џабе 
троши толку пари, патува низ цел свет, а никој не 
доаѓа, а тој самиот им дава главни аргументи, 
или господине премиер вие сте виновен и треба 
да ја понесете одговорноста заради тоа што се 
рекламирате дека Македонија е држава со 
најниски даноци, а еве утре во Собранието ни 
предлагате закони со кои даноците повторно ќе 
раснат. На кого да му веруваат странските 
инвеститори. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Има збор премиерот Никола Груевски. 
Никола Груевски: Благодарам. 
Јас би кажал   неколку работи најпрвин околу 
првото прашање што го постави госпоѓа 
Шекеринска, а тоа е околу усната согласност што 
пред некој ден ја постигнавме со ДУИ, по неколку 
прашања.  
Уште еднаш ќе повторам дека ниту сме 
потпишале документ, ниту сме имале намера да 
потпишеме документ, ниту ќе потпишеме 

документ. Тоа што госпоѓа Шекеринска го држеше 
во рака веројатно, не го знам, но веројатно се 
работи за некаков или нечиј записник од 
разговорите кој ниту е потпишан, ниту може да 
има било каква тежина на документ, ниту може 
да има таму член, бидејќи член има во документ, 
член не може да има во парче лист хартија што 
некој си направил зписник за себе или за некого. 
Значи, многу е јасна сега манипулацијата и драго 
ми е што се отворија картите. Убаво е да го 
покажете тој документ јавно, да видат граѓаните 
дали на тој документ има некаков потпис. Тоа не 
е документ. Тоа е некаков си записник што си го 
направил некој, веројатно што бил присутен, ако  
не е тотално измислен. Не знам што пишува 
таму, но доколу има нешто што е блиску до 
вистината,  најверојатно се работи за некаков си 
записник не потпишан од никого. Така што, добро 
е што вака се разоткрија работите и што се  
гледаат духовите.  
Јас уште еднаш ќе повторам дека ниту сме 
потипшале, ниту ќе потпишеме некаков документ, 
дека единствената работа што усно е усогласена 
е поврзана со тоа да се усогласи листа на закони 
од 46, партијата ДУИ бараше 125, на крајот се 
усогласивме за 46 закони. Значи партијата ДУИ 
поднесе барање за 125, на крајот се согласивме 
за 46 закони, дека е потребно во иднина да се 
гласаат со двојно монозинство. 
Исто така, договоривме тие 46 закони да станат 
дел од новиот Деловник на Собранието. 
Понатаму со нив усогласивме дека во иднина 
добро е да има едно мало рекомпонирање на 
Комитетот за етнички заедници и да има закон за 
тој Комитет. Се отворија и други прашања. 
Значи, ние никогаш не сме кажале дека нема да 
разговараме или да ислушаме некој што бара. 
Ние сме владеачка партија, ние сме дел од 
Владата на Република Македонија и нормално е 
да слушнеме што некој сака, бара и слично. Ние 
ислушавем и многу други барања, меѓутоа за тие 
не постигнавме догоров, не постигнавме 
согласност.  
Откако овие три работи што ги кажав, ги 
усогласивме усно и зад кои стоиме, за останатите 
работи може да се продолжи да се разговара во 
иднина по враќањето на ДУИ во Парламентот, 
како што сме отворени со секоја партија, со секој 
пратеник, со секој политички субјект да 
разговараме за се што сака и што мисли дека е 
добро за Република Македонија и за граѓаните на 
Република Македонија. Меѓутоа, за тие прашања 
што ги спомнавте, поврзани со закон за 
поранешните припадници на ОНА или поврзани 
со закон за двојазичност односно закон за јазици 
што би значело двојазичност на цела територија, 
не постигнавме согласност, ниту пак постигнавме 
согласност за таканаречена Бадинтерова влада. 
Но, согласни сме со секоја политичка партија и во 
минатото и во иднина да разговараме за секое 
прашање што ги интересира. Една работа е да 
разговарате, а друга работа е да постигнете 
согасност. Тоа е целата вистина по ова прашање. 
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Значи кој лаже, ќе покаже времето. Јас сум многу 
комотен, бидејќи 11 и нешто години сум на 
политичката сцена, имам  една особина да 
внимавам кога нешто зборувам и кажувам и да 
внимавам исто така, кога другите лажат, па што 
им следува после тоа, затоа што на лагата и се 
кратки нозтете. Порано или подоцна вистината ќе 
исплива на површина. Таа е како шило, ќе боде, 
ќе боде, лево - десно, напред -  назад и на крајот 
ќе исплива. Таа мора да исплива на површина. 
Така што, прилично сум комотен по ова прашање, 
чекам само времето да си помине и да се види 
кој лаже. 
Инаку, познато е во овие 15-16 години, во земјата 
кој  е по лажењето и кој го промовираше 
лажењето. Тоа е токму претседателот на вашата 
партија, госпоѓа Шекеринска, господинот 
Црвенковски и вашиот инструктор за вакви 
блефови, манипулирања и лажења на граѓаните. 
Тоа околу првото прашање. 
Сега дали тука да запрам па потоа да одговорам 
на другите две. 
Љубиша Георгиевски: Ќе одиме по ред. 
Дали пратеникот е задоволен од одговорот на 
првото прашање, или сака да постави 
дополнително прашање? 
Радмила Шекеринска: После серија на вакви 
тези од претседателот, имаме доста прашања за 
пратенички прашања, за настапи во медиуми, за 
настапи на Собрание. Меѓутоа, да се вратам на 
темата. 
Премиерот со денешниот обид за неодговор 
призна дека овој документ покажува дека двете 
прартии се договориле. Многу е интересно шт 
претседателот на Владата и на ВМРО-ДПМНЕ 
вели вака. Знаете, ние не се договоривме, 
бидејќи не потпишавме. Имаме само усна 
согласност. Господине премиер, во секоја 
нормална држава зборот на премиерот вреди 
повеќе од потпис. Зборот на човек кој денес ни се 
фали дека тоа што ветил исполнувал, јас барем 
во мојата глава, вреди повеќе и од потпишан 
документ. Денес вие велите, јас се договарам за 
се, добивам записници за тоа што усно сум се 
договорил, на тој усмен договор ги поканувам 
претставниците на САД и Европската унија, ама 
утре ќе кажам дека тој потпис не важи, таа усна 
согласност не важи. Господине премиер ова е 
несериозно. Не сериозно е. 
Господинот Солана, кај кој претпоставувам ќе оди 
и вашиот министер за надворешни работи, како 
вели, со багаж добри вести, господинот Солана 
ќе помисли дека ви го лажете, дека добрите 
вести што ги спакувал Антонио Милошоски во 
својот куфер, дека всушност се само 
сослушување на другата страна односно ДУИ, 
дека вие ништо не сте се договориле. 
Или господине премиер ја лажете македонската 
јавност, или ја лажете меѓународната јавост. И 
едното и другото носи ужасни последици за 
Македонија, меѓутоа во овој ваш обид да 
одговорите, а да не одговорите до крај мислам 
дека го направивте најлошото. Сега, ги лажете и 

македонската јавност и меѓународната заедница 
и веќе никој не знае каде е главата, каде е 
опашката на оваа криза денешна неодржлива, 
која што ја кажавте.  
Вие не кажавте денеска во вашиот одговор дека 
не сте се согласиле а се носи закон за употреба 
на јазиците, кој фројдовски го нарековте закон за 
двојазичност. Тоа ви го кажавте, не го кажав јас. 
Јас кажав дека за закон за употреба на јазиците, 
дури и во листата сте го ставиле, која листа 
денеска не ја оспорувате.  
На крај господине претседател на Владата на 
Република Македонија јас знам кој е вашиот 
проблем.Вие бевте четиригодини министер, а 
најголемиот дел од времето министер за 
финансии на најкорумпираната и 
најкриминизирана Влада на Република 
Македонија и тој патронат од господинот 
Ѓорѓиевски, за кого сте ги вршеле сите 
финансиски работи вие не можете да го скриете 
денеска. Затоа ако зборуваме веќе за ветувања 
претпоставувам дека претходно ќе треба да 
давате одговори околу експорт импорт банката, 
прашање што и како опозиција го криевте, 
приватизацијата на Електростопанство на 
Македонија, НПК, итн. Толку околу ветувањата и 
зборот.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Преминуваме на одговорот на второто прашање.  
Повелете господине премиер.  
Никола Груевски:  Благодарам за сите 
обвинувања.  
Времето ќе си каже кој е во право, кој лаже, а кој 
не лаже. Има тука куп народни поговорки, да не 
ги спомнувам, за лагата и за вистината, времето 
ќе си покаже, вие мавтајте сега со документот, јас 
ви кажав што сум прифатил во тие усни 
усогласености, што не сум прифатил. Времето ќе 
си протече, снимките си стојат, кој што кажал, 
како кажал, ќе си види народот во Република 
Македонија. Дали ќе има од наша страна 
прифаќање двојазичност, дали ќе има други 
работи за кои што зборувавме, така што ќе си 
дојдат работите на свое место, прилично сум 
комотен во тие прашања, знам точно што 
честитаат Солана и Оли Рен. Тие точно знаат 
што било и како било, така да времето ќе си 
покаже кој е во право.  
Околу второто ваше прашање поврзано со 
директорката на Агенцијата за вработување, она 
што јас сум запознат потребно е да има над пет 
години работно искуство, кое што според моите 
информации таа го има, а не стаж. Значи, едно е 
стаж а друго е работно искуство. Она што мене 
ми беше презентирано е дека со законот се бара 
работно искуство, таа го има и има докази за тоа. 
Тоа е одговорот на второто прашање.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Дали пратеникот е задоволен од одговорот.  
Радмила Шеќеринска:  Претседателот на 
Владата очигледно во вторите пет минути од 
моето прашање претпоставувам дека премиерот 
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Има збор премиерот Никола Груевски:  не ги слушнал заради тоа што се мислел како да 
се извади од кашата наречена �лист хартија�, 
усен договор, документ договор скопски, ревизија 
на охридски, двојазичност итн. итн.  

Никола Груевски:  Не мора да се плашите толку, 
не е ништо страшно, не се плашите толку.  
Љубиша Георгиевски: Не е страшно, не е 
страшно дајте му да говори.  Или она што е можеби уште пострашно Владата 

нема одговор на прашањето зошто во 
Македонија не доаѓаат странски инвестиции.  (Реакција на пратениците на СДСМ)  

Никола Груевски: Кратко, процедурално.  Една причина е дека Владата создава политичка 
и економска нестабилност. Тоа е она кое што 
прво ми паѓа на ум.  

Имаше три прашања. Едното беше поврзано со 
усната согланост со ДУИ. . .  
(Реакција на пратениците на СДСМ)  Второ е што не непарави ништо да ги викне 

вистинските добри инвеститори.  Љубиша Георгиевски: Ве молам, за тишина, ве 
молам за тишина, (ги опоменува патениците и со 
ѕвончето), премиерот побара процедурална 
интервенција, повелете.  

Третото е она што го вели Стандарди пур, кое 
што го работи кредитниот рејтинг на Република 
Македонија. Пазете, девет месеци слушаме што 
се направило нешто, ќе се направи. Што се 
Владата на Груевски напрвила да ја подобри 
економската состојба. Секој ден имаме по пет 
прес конференции. Резултат од тие пет прес 
конференции многу, многу, наводна работа е 
дека Стандарди пур вели немате инвестиционен 
рејтинг. Исто е како минатата година, при што се 
забележува уште и една политичка нестабилност 
и конфронтации помеѓу политичките партии. 
Истото она што го тврди на пример во извештајот 
и европската банка за обнова и развој. Затоа, на 
пример видливо е денес дека на темата 
инвестиции, зајакнати инвестиции премиерот 
бега, нема што да каже. На пример премиерот во 
програмата, еве уште една, и ова не е документ 
според Груевски, бидејќи не го потпишал, тоа е 
програмата �во 100 чекори�, која ја цитира само 
кога му одговара, во програмата вели дека ќе се 
формира тим Македонија кој ќе го предводи 
македонскиот премиер итн., стручњаци, експерти, 
врвни менаџери и за резултатите премиерот два 
пати годишно ќе го известува Собранието.  

Никола Груевски:  Вознемирени се само.  
Љубиша Георгиевски: Нема, причина за ваква 
нервоза, процедурално, повелете господине 
премиер.  
Никола Груевски:  Не се нервирајте толку, не се 
нервирајте, нема да бие ништо страшно, нема да 
ве боли.  
Значи, имаше три прашања, јас одговорив на 
првото, потоа одговорив на второто околу 
Агенцијата за вработување и дали има или нема 
работно искуство директорката која што беше 
поставена има снимки ако некој сака од 
новинарите да ги покаже веќе, може да ги покаже 
на телевизиите.  
Третото прашање на кое што сега реплицираше 
госпоѓа Шеќеринска е поврзано со странските 
инвестиции. Јас одговорив на второт, а таа 
веројатно немаше контра одговор па почна да ми 
одговара за третото прашање.  
Значи, сега би одговорил за третото прашање, 
околу странските инвестиции.  

Сега си поставувате многу едноставно прашање. 
Зошто изминаа 9 месеци, значи повеќе од 6 
месеци, а немаме ниту еден извештај. Барем да 
ни кажат што прават во овие девет месеци. 
Премиерот кој што не избегнува да се слика 
секаде, во секоја прилика, за секое прашање не 
дошол во Собранието да се пофали, затоа што 
нема со што да се пофали. Тоа е причината 
зошто на темата инвестиции денеска добивмње 
молк.  

Јас нема да одам многу далеку, само ќе поставам 
прашање кое што ќе биде а се потсетат колку 
инвестиции и дали на некој во државава ќе му 
падне на памет некоја крупна инвестиција во 
деновите кога СДСМ беше на власт четири 
години.. .  
(Реакција на пратениците на СДСМ)  
Љубиша Георгиевски: Ве молам, тишина, ве 
молам, тишина. (Едновремено опоменува и со 
ѕвончето) Нема потреба од таква нервоза.  Вториот пример или вториот доказ е фактот дека 

дваицата министри кои ги плаќаме само за тоа, 
за ништо друго, ги плаќеме и за тоа што се овде и 
за тоа што имаат имоти во странство. Не знаеме 
уште колку, меѓутоа, ги плаќаме. И тие не се во 
Собранието затоа што немаат што да одговорат.  

Никола Груевски: А само за тоа колку во првите 
7-8 месеци. . . 
Нема потреба од толку нервоза, навистина. 
Смирете се малклу, не е толку страшна работата.  
. . .Значи, само во првите 7-8 месеци во 
Македонија влезе првата мултинационална банка 
што влегува во Македонија, првата глобална 
банка �Сошиете Женерале�, нешто што порано 
беше сон. Само се сонуваше таква банка да 
дојде во Република Македонија. Македонија со 
години ја одбегнува мултинационалните банки и 
глобалните банки. Оваа банка не само што купи 
една од македонските банки, не само што 
инвестираше околу 40 и неколку милиони евра во 
купување, туку планира уште голем значаен 

Затоа претседателе, мислам дека одговорот на 
премиерот кажа се. Во Македонија станските 
инвестиции не доаѓаат заради тоа што Владата 
работи лошо.  
Љубиша Георгиевски: Дали пратеникот сака да 
постави дополнително пратеничко прашање.  
(не).  
Благодарам.  
(Реакција на пратениците на СДСМ)  
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износ, точно не го знам, меѓутоа мислам дека 
беше околу 25 милиони евра во отворање на 
нови филијали, нови експозитури, нови работни 
места, проширување на банкарското работење, 
нудење на нови услуги, поголема конкуренција и 
поголема конкуренција на услугите, вклучително 
и на каматите. Значи, ја добивме првата 
мултинационална банка во Република 
Македонија. Досега имавме неколку регионални 
банки кои што исто така се за почит, немаме 
ништо лошо за нив, меѓутоа, тие беа регионални 
банки. Сега ја добивме првата банка која што има 
свои банки во над 80 држави во светот. Таква 
банка немало досега во Република Македонија.  
Втора работа на прес конференција компанијата 
Џонсон Мети, мултинационална компанија, како 
што досега немаше во Република Македонија 
освен третата по ред Џонсон Контрол, која што 
сакам да ја спомнам. Џонсон Мети, производител 
на катализатори и на други делови од 
автомобилскаста индустрија, кој што држи 40% 
од светскиот пазар на производство на 
катализатори.  Значи бренд име навистина за 
почит. Објави дека ќе ја гради својата најголема 
фабрика токму во Република Македонија и дека 
изградбата ќе ја почне кон крајот на оваа година. 
Такво нешто во 4-те години на СДСМ немаме. 
Имавме само муабет, имавме само можности, ќе 
биде, нема да биде, премиерот примил некого, не 
примил некого, меморандум потпишал, ова 
потпишал, меѓутоа инвестиција не видовме. Тоа е 
Џонсон Мети, својата најголема фабрика ќе ја 
градат токму во Македонија. 40% од светскиот 
пазар на катализатори за авомобили.  
Трета работа, Џонсон Контрол за која што само 
се зборуваше во минатото и имаше две сликање 
во минатото.Дојдоа посетија видоа, и си отидоа, 
меѓутоа немаше почеток на изградба. Веќе ја 
започна неколку месеци по доаѓањето на новата 
власт донесе одлука да се започне и пред месец 
или два ја започна изградбата на својата 
фабрика во Република Македонија, за 
производство на авто делови.  
Четврта работа. . .   
(Реакција на пратениците на СДСМ)  
Се извинувам ако може да завршам.  
Четврта работа една од најголемите руски 
компании за производство на енергија најави 
дека за месец или два ќе започне изградба на 
голема гасна централа заедно со една 
македонска компанија во вредност од 150 
милиони евра. Таа ќе биде изградена во Скопје. 
Понатаму, откако дојде оваа власт, започна. . .  
(и понатаму остри реакции на пратениците на 
СДСМ)  
Никола Груевски:  Многу е непријатно вака 
морам да викам, галама е, нема ред во 
Собранието и излегува дека неприродно викам. 
Ве молам за тишина за да можам нормално да 
зборувам.  
Петта работа, во октомври или ноември минатата 
година, започна изградба на одгромна 

млекарница за производство на млеко со 
шведски капитал, која што некаде помеѓу јуни и 
септември треба да стартува со производство. Во 
значаен дел да го реши вишокот на млеко во 
Република Македонија и проблемите со откуп на 
млеко. Значи, огромна инвестиција во Илинден, 
која што е во тек на изградба и која што кон 
крајот на јули и септември треба да почне со 
производство и со откуп на млеко.  
Понатаму, најавен и транспарентен тендер, пред 
неколку недели. Крупна израелска компанија, 
холдинг, многу позната, можете да ја видите на 
веб страница, има повеќе бизниси го откупи 
земјиштето на меѓународен тендер, на јавно 
наддавање на кое што инвестира во изградба на 
нова населба околу 100 милиони евра 
инвестиција во наредните 3,5 до 4 години, 100 
милиони евра.  
Наредна работа, се отворија канцеларии на 
компании, за кои што порано само се зборуваше 
и се зборуваше. Тоа се Сименс и Циско системи 
кои што веќе ги отворија своите канцеларии, ги 
зимаат првите вработувања и како што секаде 
што почнале со помали вработувања така и во 
македонија постепено ќе расте бројот на 
вработувања и ќе расте бројот на нивните 
активности во Македонија.  
Словенечката компанија Сара - ре, инвестираше 
во Македонската Табак-осигурување, ја купи таа 
компанија, вложи свој капитал, и конечно по 
долги години .. .  
(Реакција на пратениците на СДСМ)  
(претседателот на Собранието ги опоменува 
пратениците со ѕвончето)  
По долги години откако претходната Влада ја 
стопираше можноста за трет мобилен оператор, 
новата Влада согласно ветувањата во 
Програмата отвори меѓународен тендер за трет 
мобилен оператор на кој што победи познатата 
австриска компанија Мобил-кол, која што почна 
со своето работење да инвестира во почеток на 
своето работење, кое што очекуваме да биде 
некаде наесен. Ќе имаме трет мобилен оператор, 
прилив во касата на државата, инвестиции, 
вработувања и конкуренција што е најважно за 
сегашните два мобилни оператори што ќе значи 
значајно намалување на цените на мобилните 
услуги согласно нивната тендерска 
документација од 60 до 67%.  
Доаѓаат уште многу. Во јуни се отвара тендерот 
на ТЕЦ-Неготино. Исто така крупна инвестиција 
која што ќе се случи во Република Македонија, на 
која што очекувам да добиеме барем 10 пати 
повеќе средства отколку што планираше 
поранешната влада и намераваше тоа да го 
напрви со 4 милиони евра што беа пристигнале.  
Да не редам понатаму, има уште многу, гледам 
дека има голема вознемиреност во пратеничката 
група на СДСМ. Не сакам да има нарушување на 
мирот во Собранието. Ќе запрам тука нема да ги 
спомнувам еден куп текстилни, чевларски 
компании, еден куп домашни инвестиции во 
производство на Биодизел фабрика што ќе се 

 46/17.-



отвори кон крајот на јуни, новите инвестиции во 
крупни домашни челичарници итн. Нема да ги 
спомнувам, ќе запрам тука, бидејќи навистина 
нема споредба овие седум-осум месеци со сите 
четири години на СДСМ заедно освен ако го 
исклучиме Електростопанство на Македонија кој 
што се приватизираше на прилично контраверзен 
начин. Надвор од таа инвестиција не можете да 
најдете сериозна инвестиција во тие 4 години 
што ќе се компарира не со 4-те години што ќе ги 
има оваа власт, туку со седумте - осум месеци 
што веќе поминаа. Благодарам.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Дали пратеникот е задоволен од одговорот.  
Радмила Шеќеринска:  Претседателе, редот во 
ова Собрание не знам кој го следи. Нема ред и 
очекувам сега дека ќе дискутирам 10 минути, така 
како што дискутираше претседателот. Меѓутоа да 
одам на темата.  
Значи претседателот на Владата, очекувам прво, 
извинување од претседателот на Владата кога ќе 
му ги доставам стенографските белешки и во 
првата реченица најавив дека поставувам две 
прашања. Се надевам дека така како што е 
внимателен да брои точки и запирки, така ќе биде 
внимателен да не слуша што говориме. Значи, 
очекувам извинување заради лагата која што и 
денеска уште еднаш ја кажа премиерот во 
Собранието.  
Второ, може премиерот да говори што сака, или 
треба да прогласи дека нашите институции 
официјални кои што ги плаќаме сериозно 
продуцираат лажни податоци, или резимето на 
целиот негов многу долг говор е дека во првите 
два месеци на оваа година во Македонија влегле 
4,5 милиони долари, помалку пари, од парите кои 
само во јануари Груевски ги потроши на 
рекламирање за да ги викне странските 
инвеститори. Резиме, нула, на минус сме.  
Значи, не може да го промени следниов факт. 
2006 година, бидејќи тогаш господинот премиер 
беше неколку месеци премиер на државата 
најмалите инвестиции се токму во последниот 
квартал на годината. И бидејќи мулува да 
спордува, се извинувам господине Груевски, ама 
ќе споредите и ќе видите дека 700 милиони евра 
во претходниот мандат и не се така мала работа. 
Вие велевте повеќе ќе донесеме. Во споредба со 
700, сега во Македонија колку стигнале. 4 во 
првите два месеци, 4 милиони евра. Патем 
речено мислам дека како премиер треба да 
бидете малку повнимателен со бројките кои што 
ги цитирате, затоа што тоа покажува дека може 
би лажете заради тоа што и самите почнувате да 
влегувате во филмот на бројките кои ви ги 
кажуваат вашите соработници, или самите ги 
измислувате. На пример, ја спомнавте Охридска 
банка, спомнавте двојно поголем износ. Износот 
на странската инвестиција во Охридска банка е 
22 милиони евра и вие барем би требало да 
знаете. Велите дека сте јаки во таа област.  
Срамота е господине премиер да имате пледоаје 
од десет минути и единствено нешто што 

спомнувавте во списокот на инвестиции да ви се 
туѓи перја. Па, да користете ги другите перја, ама 
закачете и некое свое. Вие спомнувате Џонсон 
Контрол, спомнувате Охридска банка, 
спомнувате Сошиете женерал, млекарница, па се 
се тоа инвестиции, треба да му кажете фала на 
поранешниот премиер Бучковски, кој што ви ги 
остави на тацна. Ама, тогаш ги критикувавте тие 
инвестиции.  
Се извинувам господине претседател, прво да си 
ги контролирате вашите пратеници.  
Во вториот дел од вашето пледоаје единствено 
нешто, не знам дали вие забележувате, ама ќе 
забележат оние пратеници кои вас успеваат да 
ве слушнат, не им оди слушањето најдобро, ќе 
видите дека единствено нешто што спомнувате е 
зборот �ќе�. Тие ќе прават.  
Јас не ви поставив прашање што ќе се случува во 
Македонија во следните четири години. Јас ви 
поставив прашање, каде се стоте милиони евра 
кои денес по кажувањето на вашиот министер кој 
денес не е тука, прашајте се вие зошто, требаше 
да бидат во Македонија. Тие 100 милиони евра 
неуспех се мерката  за вашите нереализирани 
ветувања. Јас се надевам претседателе дека 
барем 5% од внимателноста со која што ги 
следите моите три минути, ќе ја користите и за 
премиерот. 
Љубиша Георгиевски: Имате ли дополнително 
прашање?  
Радмила Шеќеринска: Не. 
Љубиша Георгиевски: Има збор господинот 
Владимир Ѓорчев. 
Владимир Ѓорчев: Благодарам претседателе. 
Јас имам три прашања кои што ќе ги поставам до 
претставниците на Владата, односно до 
членовите на Владата на Република Македонија, 
прашања кои што се однесуваат на корупцијата, 
на криминалот, на ограбувањето на македонските 
граѓани, прашања кои што мислам дека сите не 
засегаат, прашања кои што се однесуваат на 
здравството и  бароните во здравството, сите 
оние кои што овие години направија милонски 
загуби за македонското здравство, прашања кои 
што се однесуваат на Фершпед, Макошпед, 
Скопски Пазар и прашања кои што се однесуваат 
на Радмила Шеќеринска и Секторот за европски 
прашања, односно унапредувањата кои што таа 
ги направила.  
Значи, ќе почнам со моите прашања кои што ќе 
имаат воведи и кои што мислам дека ќе бидат 
конкретни, а понатаму во дискусијата со 
министрите, се надевам дека ќе дојдеме и до 
фактите кои што ќе можеме заеднички да ги 
утврдиме. Но, исто така и одговорноста  за 
ограбувањето на македонскиот народ и 
македонските граѓани. 
Првото прашање го упатувам до Министерството 
за финансии и до Министерството за транспорт и 
врски, а се однесува на царинските терминали, 
односно терминалите кои што ги имаме на 
нашите гранични премини и кои што со текот на 
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години и години овозможуваат огромни профити 
на Фершпед, на Макошпед, на Скопски Пазар, 
односно на Штерјо Наков, на Трајче Давитковски, 
посредно на Хари Костов и целата олигархија 
која што го осиромаши македонскиот народ. 
Значи, одиме по ред. Некои превозници и 
транспортни компании се жалат дека само во 
нашата земја при увоз и извоз мора да плаќаат  
престој за терминал додека трае средувањето на 
документите. А знаеме дека �средувањето на 
документите трае со недели и месеци�. Се 
работело за секојдневни, повторувам, 
секојдневни плаќања кои на своите клиенти 
стануваат се поскапи и поскапи и достигнуваат 
милионски износи за една година. Ако овие 
трошоци ги пренесат на своите клиенти 
стануваат нашите превозници поскапи, ја губат 
работата пред странски превозници или работат 
со загуба.  
Поставувам прашање до министерот за 
транспорт и врски и до министерот за финансии, 
а тоа е прво, дали само во Македонија и никаде 
на друго место освен во Македонија 
превозниците плаќаат за престој на терминал на 
олигарсите кои што ги ограбија македонските 
граѓани. 
Второ, ако е тоа точно, зошто Владата не ги 
укине тие плаќања со што ние како држава би се 
изедначиле по ова прашање со други држави, би 
ги намалиле бирократските процедури и 
трошоците на компаниите. 
И клучно прашање во врска со оваа ситуација 
која што ја имаме во врска со царинските 
терминали, тоа е колку милиони евра во сите 
овие години македонска независност инкасирале 
Фершпед, Макошпед, Скопски Пазар, Штерјо 
Наков, Трајче Давитковски, Хари Костов и другите 
олигарси во Република Македонија. Колку 
милиони евра арач морале да платат 
македонските превозници, македонските фирми 
за од државата даден, од Владата на СДСМ 
даден приватен  монопол во врска со овие 
царински терминали. 
Второто прашање се однесува на корупцијата во 
здравството и е многу конкретно. Второто 
прашање е поврзано со  бароните во здравството 
кои што направија десетици, десетици и стотици 
милиони евра загуба за македонското  здравство. 
Значи, се однесува за министерот во бегство 
Владо Димов, се однесува за најбогатиот доктор 
Борче Петровски и се однесува за �најуспешниот� 
директор на веледрогеријата  
Пановски, значи директорот Пановски кој што 
работеше во време кога беше директор на 
Фондот за здравство Никола Пановски. Значи, 
почитуван министер за здравство и почитуван 
заменик министер за финансии, прашањето е 
директно и конкретно, а тоа е следново. Дали 
Владо Димов има 400 илјади евра депозит во 
Сити Банк во Грција, дали министерот во бегство 
Владо Димов има 33 илјади евра депозит во 
банка во Австрија и дали Владо Димов има 18 
илјади евра депозит, се разбира во Комерцијална 
банка. Дали Владо Димов има 6790 м2 земјиште 

во Нерези чија што вредност изнесува 135 илјади 
и 800 евра. Понатаму, дали Владо Димов има 
побарувања од  едно правно лице во 25 илјади 
евра и едно физичко лице побарување која што ја 
дал како позамица во вредност од 165 илјади 
евра. Дали Владо Димов има заедно со својата 
сопруга четири стана во Скопје, односно еден 
личен стан на улица �Рузвелтова�, во вредност од 
90 илјади евра со 94 м2, дали Владо Димов има 
стан во Лисиче со неговата сопруга во вредност 
од 60 илјади евра со површина од 69 м2 и дали 
Владо Димов има заеднички стан од 158 м2 во 
Скопје на улица �50 Дивизија� во вредност од 120 
илјади евра. Дали Владо Димов има заеднички 
коли и возила кои што вредат околу 100 илјади 
евра и дали има удел во фирмата Буземак ДОО 
во вредност од 162 илјади евра. Значи, 
прашањето е следно, дали Владо Димов има 400 
илјади евра во банка во Грција, понатаму дали 
има 33 илјади долари во  Аустрија Банк во Виена, 
дали има штедна книшка во Комерцијална банка 
од 18 илјади евра, дали има четири стана во 
вредност од околу 200 илјади евра, дали има 
коли во вредност од 100 илјади евра и дали тоа 
можел да го постигне со својата плата, докторска 
плата. Дали е направен фалсификат почитуван 
министре за здравство, дали е направен 
фалсификат во врска со боледувањето на Борче 
Петровски и што е она што е  поврзано со 
неговото боледување. И во врска со Никола 
Пановски, значи прашањето е од легендарниот 
15 септември 2002 година до 2006 година за 
колку милиони евра е зголемен долгот на Фондот 
за здравство. Понатаму, во истиот тој период, 
истиот тој Фонд за здравство колку милиони евра 
се направени набавки преку болниците, 
ординациите, клиниките преку фирмата на 
Никола Пановски чиј што брат Милчо Пановски 
беше директор на една од клиниките, или една 
од болниците во Република Македонија. Значи 
прашањето е, колку изнесуваат набавките, колку 
милиони евра платиле македонските граѓани на 
фирмата, односно веледрогеријата Пановски во 
време кога Никола Пановски кој што пред некој 
ден доби кривична пријава, а бил директор на 
Фондот за здравство. Истовремено, на кој начин 
е поврзано плаќањето на  Никола Пановски 
додека бил во време на ФЗО директор со 
фирмите Семос, и други кои што ги видовме кои 
што се дел од неговата кривична пријава.  
И трето прашање, се однесува на Секторот за 
европски прашања, а тоа е следново. Во 
изминативе неколку месеци од Радмила 
Шеќеринска која што би ја замолил да го најде 
Владо Димов да одговори како создал имот од 
два милиони евра, да го контактира по телефон 
во Турција. Значи, од Радмила Шеќеринска беше 
кажано дека имаме работи кои што се 
недоследни и незаконски во Секторот за 
европски прашања. Јас  би го прашал следново, 
кое е одлучувањето по жалба? Од страна на  
Агенцијата за државни службеници чиј што 
директор е Александар Гештаковски, министер за 
локална самоуправа на СДСМ, пратеник во два 
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мандати на СДСМ, член на Претседателството 
на СДСМ, член на СДСМ и тн. Значи, како оваа 
институција ракводена од кадар на СДСМ 
одлучила во врска со 40-те поместувања во 
Секторот за европски прашања кои што ги 
направи Шеќеринска. 
Почитувани, моите прашања мислам дека се 
конкретни. Би замолил за одговор за оние луѓе 
кои што со години и години олигаерхијата го 
краде македонскиот народ, сите плаќаме, 
долговите се огромни, а имотите на овие 
олигарси и министри во бегство и најбогати 
директори секојдневно ги гледаме. 
Љубиша Георгиевски: Има збор процедурално 
господин Јани Макрадули. 
Јани Макрадули:  Почитуван претседателе, 
мојата процедурална забелешка  е до вас. Прво, 
повредени се  членот 35 и членот 41 од 
Деловникот за работа на Собранието и повреден 
е Уставот. И без разлика што не е сеуште 
дипломиран на Правниот факулет, господинт 
Ѓорчев мора да знае дека темелна вреност на 
Уставот на Република Македонија е презумцијата 
на невиност. Ова вакво етикетирање може да 
сретнете само во Белорусија и во Куба, јас ве 
уверувам ниту во Северна Кореја ова ќе го 
направат. Зошто се повредени членот 35 и 
членот 41? Според член 41 од Деловникот, 
прашањето се поставува до еден човек, или до 
премиерот, или до еден министер. Инаку, 
тактички ќе го поставиме до сите и ќе се 
изнаредат сите до 18 часот, кога ќе дојде првиот 
што поставува од позицијата. 
Второ, повреден е членот 35, затоа што 
пратеникот е должен да означи на кого му го 
упатува прашањето. 
Третото прашање беше памфлет, говор од 
митинг, не кажа на кого го упатува прашањето. 
Тој ја кажува намерата дека овде е дојден само 
да се шири пропаганда. Значи, повредени се 
членовите 35 и 41 и ве молам вие да рагирате. А 
се надевам како човек што многу го почитувам 
веројатно министерот за здравство не ги знае 
становите во Република Македонија и кој каде 
живее, се надевам нема да влезе во вакво 
невидено кршење на Уставот. 
Љубиша Георгиевски: Кога сме кај процедурите 
пред да му дадам збор уште еднаш за 
процедурите на Владимир Ѓорчев, би сакал сите 
да ве замолам да процедираме со суштината 
заради која сме дошле овде, да процедираме со 
пратенички прашања. Овој мој предлог е пред се 
во полза на самата опозиција да не се губи 
времето, да имаме што повеќе пратенички 
прашања, што значи во општа полза на 
граѓаните. Граѓаните сакаат да не следат не 
заради нашите процедурални надмудрувања, 
туку заради суштината. Затоа тоа го замолувам, 
за ништо друго.  
Би сакал да го замолам господинот Јани 
Макрадули на кој му се поткраде една грешка 
заради тоа што некако пратениците на ДУИ 
отсуствуваа долго време од Парламентот, сега 

тие изразија желба да влезат во листата 
опозициска за да  постават прашања. Би сакал да 
ве известам дека според нашите процедури, а и 
според подобрите морални обичаи на втората по 
бројност партија во  опозиција и припаѓа второто 
место за поставување на прашања. Ве 
известувам, да не се изненадите, зошто во 
меѓувреме имав интервенција, ништо повеќе. 
Ве молам господине Ѓорчев уште вашата 
процедурална и да продолжиме навистина со она 
за што сме се собрале овде. 
Владимир Ѓорчев:  Благодарам претседателе, 
третото прашање секако се однесуваше на 
вицепремиерката Габриела Коневска Трајковска, 
а во врска со тоа што беше кажано, само би 
одговорил дека  пред точно дев ипол години јас 
бев пред куќата на Борче Петровски која што 
чини три милиони евра и времето покажа кој 
беше во право. Времето ќе покаже и за овие 
работи кој е во право. 
Љубиша Георгиевски: Има збор процедурално 
господинот Рафис Алити, повелете. 
Рафис Алити:  Ви благодарам.  Мислам дека не 
е во ред кога велите дека  опозицијата треба да 
се договори  кој кога да постави прашање. Ниту 
во Деловникот на Собранието, ниту на друго 
место не сме прочитале дека  има некаква таква 
распределба позиција, опозиција, ниту имаме 
договор, ниту сме имале во минатото за тоа дека 
ДУИ ќе биде дел од опозицијата и со опозицијата 
треба да се  договори кога да постави прашање. 
Напротив, политичките партии врз основа на 
бројот на пратениците што ги имаат, порано 
беше така практика и врз основа на бројот на 
пратениците да добијат збор и да постават 
прашање. Така што не е во ред да се манипулира 
со јавноста дека ние требало да се договориме 
со опозицијата кога ДУИ да биде на ред да 
постави прашање. Мислам дека во иднина треба 
да се почитува тоа правило кое што беше 
практика во минатото, или пак да се направи нов 
договор. 
Љубиша Георгиевски: Ја уважувам оваа 
интервенција, меѓутоа веројатно во оваа пауза 
која беше, вие не сте известени беше еден таков 
обичај навистина Претседателството добиваше 
список од опозиција и во претходниот мандат. Но, 
јас сакам да ве уверам дека тоа не е во цел на 
манипулирање на јавноста и ве молам да ми 
поверувате на тоа. 
Господинот Ружди Матоши процедурално. 
Ружди Матоши:  Многу накратко господине 
претседател, јас сум пратеник и од минатиот 
состав и бев во опозиција. И пратеникот што 
говореше пред мене беше и во минатиот мандат 
пратеник и беше во позиција. Многу добро знае 
како се изготвуваа листите и нема потреба да се 
отвора расправа во однос на изготвувањето на 
истите за поставување на пратенички прашања. 
Значи, квантумот на  опозицијата го прави 
наредувањето на листата за поставување на 
прашања каде што тие треба да се договорат со 
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страната на која што се, значи да се договорат со 
СДСМ за да си добијат ред за прашања. 
Љубиша Георгиевски: Има збор господинот 
Рафис Алити. 
Рафис Алити:  Секако дека и јас бев во 
минатиот состав како што беше и господинот 
Матоши пратеник и знаеме како одеа работите 
тогаш. Иако тој во текот на целото време во 
минатиот состав не беше во Собранието и 
можеби има заборавено. Прашањата се 
поставуваа врз основа на бројот на пратениците 
и  најголемите  парламентарни групи имаа повеќе 
простор за поставување на прашања. Доколку 
има некој нов договор меѓу координаторите на 
парламентарните групи ќе биде добро тоа да го 
кажат отворено и координаторите од позицијата и 
од опозицијата. Доколку се стандардите со кои 
што се работеше порано, тогаш треба да се 
почитуваат истите. Што се однесува на тоа каде 
сме седнати ние. Ние сме седнати, меѓутоа ние 
имаме мандат од албанското население да 
бидеме дел од власта. 
Љубиша Георгиевски: Обидувајќи се да ги 
задоволам двете страни што застапуваат 
моментално различни ставови, ви ветувам дека 
во најскоро време ќе закажеме една 
координација и ќе се договориме како ќе 
работиме од сега натаму, без да се губиме во 
дискусии како било. Мислам дека ова е 
задоволувачки одговор. 
Сега молам од Владата кој ќе одговори на првото 
прашање на господинот Ѓорчев. 
Предраг Трпески: Сите терминали во Република 
Македонија во Министерството за финансии пред 
извесно време, пред едно  3-4 месеци, ние за 
интерна употреба направивме една информација 
за нас, која што за наши потреби сакаме да 
видиме каква е состојбата со царинските 
терминали. Можам да кажам дека состојбата со 
царинските терминали во Република Македонија 
воопшто не е розова. Како што гледам, 
господинот Ѓорчев постави прашање за 
надоместоците кои што се плаќаат во Република 
Македонија од страна на транспортните 
претпријатија и дали ние имаме намера да ги 
намалиме тие надоместоци, или евентуално да 
ги укинеме.  
Морам да кажам дека краткорочно гледано во 
текот на оваа година нема да може да се 
намалат надоместоците кои што транспортните 
претријатија ги плаќаат на  сопствениците на 
терминалите, од едноставна причина што самите 
терминали се во приватна сопственсот. Што 
значи дека во изминативе 15 години било 
намерно или ненамерно, да не навлегувам 
подлабоко, почнаа приватни терминали да 
даваат услуги. Додека во сопственост на 
државата, верувале или не, во внатрешноста на 
Република Македонија нема ниту еден терминал. 
Двба терминала кои што се во сопственост на 
држабвата се терминалите на граничниот премин 
Богородица и терминалот на граничниот премин 
Табановце. Но мора да се истакне дека и овие 

два терминала се со лимитирана 
функционалност.  
Терминалот на граничниот премин Богородица  
има пристап од Грчка страна. Значи, камионите 
што доаѓаат од Грција можат да влезат во 
терминалот, но од македонска страна нема 
инфраструктура која што води до терминалот. 
Тие камиони се препраќани во приватен 
терминал во Гевгелија.  
Уште лоша ситуација има на граничниот премин 
Табановце. На овој граничен премин, не само 
што нема инфраструктура, значи што не е 
поврзан, туку нема ни опрема во овој терминал. 
Сега со новоодобрениот кредит на Светска банка 
се предвидува да се направи оваа 
инфраструктура и да се стави во функција 
царинскиот терминал на граничниот премин 
Табановце.  
Инаку, во моментот камионите  овој граничен 
премин се упатени да одат во царинскиот 
терминал во Куманово. 
Што се однесува на другите терминали на 
граничниот премин, тука се уште терминалите на 
преминот во Делчево, Меџитлија, Девебаир, 
потоа граничниот премин Ќафасан спрема 
Аабанија. Морам д акажам дека овие терминали 
воопштоне се во функција, не функционираат, а 
камионите се пратени  на терминали во 
внатрешноста на Република Македонија.  
Уште еднаш да повторам дека во внатрешноста 
на Република Македонија, нема ниту еден 
државен терминал, туку сите  се приватни. Кога 
ќе кажеме Струга, Охрид каде имаат приватни 
терминали, Тетово, а најголемите се во Скопје и 
најмногу работат. Понатаму, во Велес, Штип, 
Струмица, Гевгелија, Кавадарци има приватен 
терминал. Ова не е состојба од денес. Во 
изминатите 15 години, а и претходно очигледно е 
дека овие државни терминали не 
профункционирале. Значи, нема простор да се 
размислува за намалување на надоместоците на 
царинските терминали., затоа што царинските 
терминали се во приватна сопственост.  
Беше поставено прашање, како што разбрав од 
пратеникот Ѓорчев што ние ќе преземеме за да 
се намалат овие надоместоци. Како 
штопланираме во Царинската управа и како што 
размислуваме во Министерството за финансии, 
ние сакаме краткорочно гледано, во најкраток 
можен рок како да постапиме, ние сакаме од 
постојната државна инфраструктура да опремиме 
определен простор и да направиме државни 
терминали, затоа што за да се оспособи и да се 
стави во целосна функција терминалот на 
граничниот премин Богородица, тј е спрема 
Грција, потребни се околу милијон евра. Значи, 
треба да се направи пат. За да се опремат 
терминалите на другите гранични премини, 
потребни се дополнителни прарични средства. 
Значи, свесно е правено да не функционираат 
овие терминали. Единствено со помалку 
средства, кои што ни остануваат во оваа година и 
на почетокот на наредната да итервенираме од 
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Првиот одговор се однесува на долгот на Фондот 
за здравствено осигурување во период на 
директорувањето на господин Никола Пановски. 
Ќе ми дозволите да дадам една информација која 
што сум спремен во моментот, а тоа е да укажам 
на еден факт дека октомври 2002 година 
затечениот долг на тогашното раководство на 
Фондот за здравствено осигурување било 2,9 
милијарди денари. Или преведено во евра, тие се 
47 милијони евра. Долгот кој што беше оставен 
на крајот на мандатот, односно на крајот на 
директорувањето на господинот Никола Пановски 
беше 4,4 милијарди денари или 72 милијони 
евра, односно повеќе за 25 милијони евра.  

постојната државна инфраструктура да 
направиме царински терминали и евентуално 
тогаш да извршиме намалување во државните 
терминали на надоместокот кој се наплаќа, или 
евентуално, да го укинеме тој надоместок. 
Благодарам. 
Љубиша Георгиевски: Господине Ѓорчев дали 
сте задоволен од одговорот, или имате 
дополнително прашање, повелете. 
Владимир Ѓорчев: Благодарам претседателе, 
делумно сум задоволен од одговорот на заменик 
министерот за финансии, само би замолил за 
писмен одговор во кој што ќе биде особено 
опфатен третиот дел од прашањето, а тоа е 
колку милијони  евра, и во денари и во евра во 
сите овие години инкасирале Фершпед, 
Макошпед, Скопси Пазар, понатаму 
сопственичкиот удел во тие фирми Штерио 
Наков, Трајче Давитковски и т.н., како и нивното 
учество во управувачкиот пакет во Комерцијална 
банк ана Хари Костов. 

Сакам да потенцирам и еден факт дека во 
меѓувреме Фондот за здравствено осигурување, 
Министерството за здравство ги имаат 
продадено сите аптеки во Скопје и во 
внатрешноста на државата за некои приближни 
25 милијони евра. Значи, се зборува за 50 
милијони евра кој што вкупен долг бил зголемен 
од крајот на 2002 до крајот на 2006 година.  Значи би скал да замолам дел од одговорот исто 

така да биде и тоа, дали имало или немало 
тендер во врска со овие терминали. Значи, би ве 
замолил конкретно со датуми, со подзаконски 
акти, со законски акти  да видиме дали имало или 
немало тендер во врска со овие царински 
терминали.  

Конкретно само за мандатот на господин Никола 
Пановски, ќе можам писмено да ве известам, 
затоа што не сите 4 години господинот Пановски 
беше директор на Фондот.  
Што се однесува до второто прашање, колку 
набавки од страна на велдрогеријата д-р. 
Пановски се направени, односно реализирани во 
периодот на директорувањето на господин 
Никола Пановски, не би можел во моментов да 
одговорам, ако ми дозволите тоа писмено ќе го 
нарпавам, затоа што треба да се извадат 
информации и од здравствените установи и од 
Фондот за здравствено осигурувањ.  

Нормално, јас само можам да констатирам дека 
станува збор, односно е овозможена 
институционална пљачка на македонските 
граѓани, оштетување на Буџетот, оштетување на 
автопревозниците, оштетување на 
претпријатијата и т.н. На истиот оној начин, на кој 
што Скопски Пазар за 23 илјади евра го купи 
Зелениот Пазар во центарот на Скопје со 
површина од 3 илајди метри квадратни, или Бит 
Пазар кој што има површина од 9 илјади метри 
квадратни, исто така во центарот на Скопје е 
купен за 45 илјади евра . Би замолил едноставно, 
да биде испитана целата работа, односно дали 
станува збор а очигледно е дека станува збор за 
организирана пљачка на македонските државјани 
на правните лица и на сите оние други кои што 
следуваат.  

За третото прашање околу фалсификатот со 
боледувањето на д-р Борче Петревски, можам да 
дадаминфорамција од она што до вчера беше 
констатирано од службите дека при контрола кај 
матичниот лекар каде што Борче Петревски има 
добиено боледување е констатирано 
фалсификат во смисла на бришење на претходни 
имиња и презимиња и пишување на името на 
Борче Петревски. Во таа смисла претпоставувам, 
односно очекувам дека Фондот за здравствено 
осигурување и Здравственио тинспекторат овие 
денови ќе излезе и со официјален став во 
рамките на законските надлежности во делот на 
санкционирање на сите тие што учествувале во 
делот на креирање или спроведување на овој 
фалсификат, затоа што со ова се повредени 
грубо законите на Република Македонија меѓутоа, 
она што е многу битно исто така и етиката и 
моралот каде што се даваат бесправно 
боледување  од една страна, а од друга страна 
сите сме сведоци дека истиот пациент со ваква 
карактеристика, д-р. Борче Петревски беше 
подлого време додека боледувал буквално на 
привремена работа во Косово, односно давал 
здравствени услуги во Ѓаковица. Целиот случај ќе 
можеме писмено да ви го презентираме. 

Уште еднаш ќе кажам, би ве замолил за детален 
финансиски извештај во текот на сите овие 
години колку овие рпавни лица инкасирале со 
овој приватен монопол што им го овозможила 
државата Република Македонија, како и дали 
имало, а очигледно е дека немало тендер за сите 
овие царински терминали.  
Љубиша Георгиевски:  Господине  Ѓорчев 
претпоставувам дека вашата замолба на крајот 
беше дека барате писмен одговор.  
Збор има господинот министер за здравство, 
повелте. 
Имер Селмани: Почитуван претседател на 
Собранието, почитувани пратеници ќе 
дадамодговор на трите прашања што се 
поставени од пратеникот Ѓорчев. Што се однесува до прашањето за имото на 

бившиот министер за здравство Димов, мислам 
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Ви благодарам и би побарал писмен одговор на 
овие прашања.  

дека туука одговорот може да го даде 
Министерството за финансии и Управата за јавни 
приходи, затоа што Министерството за здравство 
такви податоци не поседува и претпоставувам 
дека службите тоа ќе го нарпават за следната 
седница. 

Љубиша Георгиевски: Дали министерот ќе 
одговори писмено или усмено сега.  
Имер Селмани: Писмно ќе одговорам секако, 
затоа што беше поставено прашањето посебно 
за Никола Пановски за неговото директорување. 
Јас кога реков, го кажав тоа што го знам во 
моментот како инфорамција, како податок од 
крајот на мандатот на Војо Михајловски до крајот 
на мандатот на Никола Пановски, значи имаме 
зголемвуање на долгот за 25 милијони евра. 
Меѓутоа, конкретно само за мандатот на Никола 
Пановски, во детали  смао може писмен договор 
да дадам. 

Љубиша Георгиевски: Дали пратеникот е 
задоволен од одговорот и дали имате 
дополнително прашање. 
Владимир Ѓорчев: Благодарам претседателе. 
Делумно сум задоволен од одговорот на 
министерот за здравство. Исто ккао и во 
претходниот случај би побарал писмен одговор 
на сите аспекти на прашањето кои што беа 
допрени.  

Љубиша Георгиевски: Благодарам господине 
министре. 

Само јас би сакал да утврдам и да констатирам 
една работа која што ми падна во очи, а тоа е 
следнава: 2002 година рековте дека  оставениот 
долг изнесувал 2,9 милијарди денари, односно 47 
милијони евра. Значи Фондот за здравствено 
осигурување што го водеше Војо Михајловски 
имал долг од 47 милијони евра, а после тоа, 
после 4 години Фондот за здравство кој Што го 
воделе Рубинчо Зарески и Никола Пановски 
должел 72 милијони евра. Значи, 25 милијони 
евра повеќе, плус продадени аптеки во висина од 
25 милијони евра. Значи, Никол аПановски и 
Рубинчо Заревски оставиле 50 милијони евра 
повеќе долг одошто Војо Михајловски. Дали 
коректно ве разбрав.  

На третото прашање на господинот Ѓорчев ќе 
одговори госпоѓа Габриела Коневска Трајковска , 
повелете. 
Габриела Коневска Трајковска: Благодарам 
претседателе, почитувани пратеници, почитуван 
претседател на Владата на Република 
Македонија, му се заблагодарувам на пратеникот 
Ѓорчев за упатеното прашање, бидејки конечно 
одговорот кој што ќе треба да биде упатен во 
однос на кое е одлучувањето по жалба на 
незаконските унапредувања во Серкетарјатот за 
европски прашања, се надевам дека ќе се 
затвори темата што долго време се третираше и 
во јавноста и од страна на опозицијата  и од 
страна на испраќање на нонпејпер до 
претставниците во Брисел, односно во 
Европската унија.  

Понатаму, би инсистирал на одговорот и би го 
повторил прашањето што се однесува на 
Министерството за здравство, но би замолил да 
биде и во корелација со Министерството за 
финансии и неговите иснтитуции , односно 
инстанци, а тоа е дали Владо Димов со својата 
плата во Клиничкиот центар во текот на сите 
овие години откако е во работен однос 30 години 
можел да се стекне со имот со кој што тој би 
можел да има, до колку има хипотетички 400 
илјади евра во Сити  банка во Грција, понатаму 
штедна книшка во Комерцијална банка 18 илјади 
евра понатаму 33 илјади долари во банка во 
Австрија во Виена, земјиште во вредност од 135 
илјади 880 евра со површина од 6790 метри 
квадратни, понатаму дали со својата докторска 
плата, но и платен данок во сите овие години. 
Владо Димов можел да има побарувања 25 
илјади евра од правно лице и 165 илјади евра 
побарување од физичко лице, понатаму, еден 
стан личен на улица �Рузвелтова�, до колку го 
има во вредност од 90 илјади евра со површина 
од 94 метри квадратни, понатаму еден стан 
заеднички со сопругата во Лисиче од 60 илјади 
евра со површина од 69 метри квадратни, 
понатаму еден заеднички стан од 158 квадрати 
на ул. 50-та Дивизија во вредност од 120 илјади 
евра и удел во друштвото БУСАМАК од 162 
илјади евра. БУСАМАК Д.ОО. Дали со сите плати 
кои што ги имал Владо Димов во Клиничкиот 
центар и во други институции и платен данок 
можел да го има целиот овој имот до колку го 
поседува.  

Имено, одговорот е следен: во однос на 
укажаните жалби, до Агенцијата за државни 
службеници, одлучено е дека се прифаќа 
решението издадено од Владата, односно од 
потпретседателот на Владата задолжен за 
европски прашања, со што се укажува дека 
незаконски се направени сите унапредувања во 
Серкетарјатот во периодот 2005-2006 година. 
Укажувања пооднос на ова прашање има во 
однос на одговорност на неколку нивоа. Јас 
жалам што во оваа пригода тогашнио 
тпотпретседател на Владата задолжен за 
европски прашања, а сегашен претставник во 
Собранието, госпоѓицата Радмила Шекеринска 
не е тука, се надевам дека бегањето или 
напуштањето на собраниската сала, не значи 
бегање од одговорност пооднос на ова прашање 
и верувам дека можеби докрајот на одговоро тна 
ова прашање, во текот на оваа дискусија се 
надевам дека ќе се појави.  
По однос на ова направена е штета на Буџетот 
на Република Македонија, по што ревизорскиот 
извештај кој што беше донесен од страна на 
Државниот завод за ревизија до Секретарјатот 
укажува на две позиции.  
Првата се однесува на тоа дека сите 
вработувања кои што се направени во тој 
временски период се направени практично на 
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начин кој што некореспондира со законската 
регулатива. 
Имено, лицата се прогласени за технолошки 
вишок и се прогласени за невработени на крајот 
на 2005 година.  
Сите оние кои што долго време тврдеа дека им е 
битен приоритет интеграцијата на Европската 
унија и дека ова им претставува  услов кој што би 
значел зајакнување и јакнење на капацитетите, 
сите тогашни вработени  55 лица, ги прогласиле 
за невработени за технолошки вишок. На тој 
начин сакале да го формираат Секретаријатот за 
европски прашања што е одлична идеа, но за 
жал, формално-правно процедурата целосно ја 
промашиле. Овде имаме класична злоупотреба 
на службената должност и на овластувањата 
првенствено на госпоѓицата Шекеринска и на 
тогашниот овластен односно генерален секретар 
на Владата кој што ги потпишал овие решенија.  
Втората грешка која што е направена, лица кои 
што се невработени, односно прогласени за 
технолошки вишок без да се објави јавен оглас 
или  конкурс да се вработат, се унапредени на 
повисоки позиции во новоформираниот 
Секретаријат за европски прашања. Ова значи 
дека сите плати кои што досега се исплаќале, кое 
што ни беше покажано и од ревизијата, дека се 
незаконски односно се даваат на лица што се 
практично, односно формално-правно 
невработени лица. Овој факт цело време се 
пренабрегнува и едноставно се анулира  на 
начин на кој што вулгарно се правеа различни 
етикети, од карактер што оди во принцип на 
повикување на висок степен на хронизам и висок 
степен на партизација без давање на конкретни 
аргументи. Во конкретната ситуација станува 
збор за незаконско унапредување на 42 лица кои 
што со работен стаж од 6 до 8 месеци, 4 месеци 
и приправници следниот работен ден се ставани 
на менаџерски односно на раководни позиции. 
Ова предизвика голема непријатност не само за 
начинот при работењето и методологијата на 
Секретаријатот, туку и предизвика и сериозни 
последици кон начинот на менаџирањето и 
водењето на активностите во делот на 
исполнување на обврските. Исто така, во овој 
обем се нагласува дека целокупната штета што е 
направена на Буџетот на Република Македонија 
со тоа што се вратени во поранешната состојба, 
во иднина ќе биде целосно елиминирана бидејќи 
се вратени на позиции кои што одговараат 
согласно со нивниот годишен работен стаж, 
професионалното искуство кое што го имаат во 
дадената облас и на овој начин се затвораат сите 
можни шпекулации кои што беа дадени во 
јавноста по различни основи, најчесто партиски, 
дека станува збор за лица кои што ќе треба да 
бидат избркани или ќе треба да ги напуштат 
работните места. 
Владата на Република Македонија исклучително 
висок приорите и акцент става на процесот на 
европското интегрирање. Во ниеден момент нема 
намера да ја направи грешката сите лица да ги 
прогласи за технолошки вишок со цел да најде 

простор или дупка во законот, за жал, многу 
несмасно и многу неуко со цел да може да ги 
унапреди истите и велам уште еднаш, да ја 
реализира идеата за формирање на 
Секретаријат за европски прашања, која што е 
одлична идеа патем речено, значи таа идеа ја 
одобруваме и велиме дека е во ред.  
Конкретно, одговорот на прашањето на 
пратеникот што се случи со жалбите, сите жалби 
се одбиени и извршни се решенијата кои што се 
дадени од страна на потпретседателот на 
Владата задолжен за европски прашања. 
Што понатаму ќе правиме во однос на 
прашањето од ревизијата и кого понатаму ќе го 
повикаме на одговорност и за злоупотреба на 
службена должност, дополнително ќе ви дадеме 
информации во моментот кога целосно ќе го 
завршиме предметот.  
Доколку имате прашања кои што мислите дека 
дополнително треба да ги одговориме, ние сме 
подготвени да ви дадеме и писмено 
образложение.  
Ова прашање, инаку за потсетување, беше 
образложено целосно и пред Комисијата за 
европски прашања при Собранието на Република 
Македонија, кое што предизвика интерес и 
почитувано беше барањето од страна на 
претставниците на опозицијата да се даде вакво 
објаснувње. Значи веќе имаме доставено до 
Комисијата писмена информација и доколку 
имате интерес, ние можеме и до почитуваниот 
пратеник Ѓорчев да ја доставиме истата или со 
дополнувања кои што би предизвикале посебен 
интерес. Ви благодарам. 
Љубиша Георгиевски: Ви благодарам и јас. 
Дали пратеникот е задоволен од одговорот или 
ако не сте задоволен, формулирајте 
дополнително прашање. 
Има збор пртеникот Владимир Ѓорчев. 
Владимир Ѓорчев: Благодарам претседателе. 
Делумно сум задоволен од одговорот на 
вицепремиерката и благодарам што ги изнесе 
работите кои што ќе фрлат појасна слика врз она 
што беше коментирано во јавноста. 
Јас би побарал писмен одговор, но исто така би 
го дополнил прашањето со следново: 
Тоа значи имаме сериозни индиции дека е 
констатирана злоупотреба на службената 
должност од раководителот на Секторот за 
европски прашања Радмила Шекеринска. 
Втора работа, што повлекува одговорноста на 
Радмила Шекеринска, колку што се сеќавам 
злоупотреба на службена должност беше работа 
по која пресуди добија Војо Михајловски, Ламбе 
Арнаудов итн, значи станува збор за исто дело, 
ако добро ве разбрав. 
И трето, дали кога станува збор за злоупотреба 
на службената должност од раководителот на 
Секторот за европски прашања Радмила 
Шекеринска, дали истото тоа е констатирано од 
Државниот завод за ревизија, чиј што 
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Ајде, ве молам, да се сослушаме.  раководител е човекот кој што го предложи 
Владата на Радмила Шекеринска и човек кој што 
беше во фамозната Комерцијална банка и кој што 
беше член на претседателството на ... 

Повелете господине Макрадули, вклучуваме.  
Јани Макрадули:  Благодарам претседателе.  
Согласно Деловникот за работа ќе поставувам 
прашања до носителите на функции за нивната 
работа,. . .  

Љубиша Георгиевски: Господине Ѓорчев, ве 
молам да побрзате, времето истече, пауза треба 
да има. 

(Дофрлање од место)  Владимир Ѓорчев: Секако претседателе. 
Зошто и што се случувало во 1903 и 1947 и 1948 
година има други да одговараат за тоа.  Значи, дали ревизијата констатирала 

злоупотреба на службената должност од 
Државниот завод за ревизија, чиј што раководите 
порано беше член на Претседателството на 
СДСМ, во Комерцијалната банка на Хари Костов 
итн. Значи дали сите овие злоупотреби се 
констатирани од истиот тој државен завод за 
ревизија, исто како што жалбите на овие 40 луѓе 
ги одби Агенцијата за државни службеници, која 
што ја води поранешен министер и член на 
Претседателството и пратеник на СДСМ 
Александар Гештаковски. Благодарам. 

Првото прашање е до господинот Никола 
Груевски.  
Сведоци сме деновиве дека за време на 
драматичната криза во владината коалиција се 
случи мистериозна акција во Танушевци, по која 
високи функционери од Министерство за 
внатрешни работи  дадоа оставки на своите 
места.  
Да биде безбедноста за граѓаните пострашна, 
портпаролот на Министерство за внатрешни 
работи  не ни знаеше дали тие одат на работа. 
Не би сакал да ја објаснувам целата ситуација, ќе 
почнам со конкретните прашања поврзани со 
Танушевци, што премногу симболично не 
потсетува на еден друг период.  

Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Објавувам пауза до 15,00 часот. 
(Пратеникот Радмила Шекеринска бара збор 
процедурално). 
Продолжуваме во 15,00 часот со процедуралната 
интервенција на госпоѓа Шекеринска. Господине Груевски, дали е точно дека некој во 

Полицијата ја саботирал таа акција, со 
алармирање на структури во Танушевци? Против 
кого се покренати кривични пријави, особено 
дали има кривични пријави против оние кои 
пукале по полицијата? Дали полицијата трага по 
кртот во сопствените редови или тој се наоѓа 
доволно високо за да биде заштитен?  

(Реакции од пратеничката група на СДСМ) 
(Паузата започна во 14,05 часот) 
(По паузата седницата продолжи со работа во 15, 
19 часот)  
Љубиша Георгиевски: Ги повикувам 
пратениците а исто така ги повикувам и 
членовите на Владата да влезат во салата, 
наскоро ќе продолжиме со седницата.  

Да бидеме реални, да зборуваме за сегашноста, 
да не бидеме слепи.  
Неколку години по враќањето на стабилноста во 
Македонија, од криза што се случи во времето 
кога министер за финансии бевте вие, а премиер 
господинот Љубчо Ѓорѓиевски, повторно 
Танушевци е забранета зона за нашата Полиција. 
Повторно Македонија не владее со својата 
територија. Повторно имаме зона на 
нестабилност, зони на забранет пристап.  

Ги повикувам уште еднаш пратениците да влезат 
во салата започнуваме со седницата.  
Молам за тишина, продолжуваме со поставување 
на пратенички прашања.  
Според претходно составената листа, на ред за 
поставување прашања е господинот Јован 
Манасиевски.  
Но, колку што гледам тој не е тука.  Моето прашање е следно:  
Тогаш, следен е господин Јани Макрадули.  Дали го сметате за свој личен пораз тоа што 

неколку години по враќањето на стабилнсота во 
Македонија, од криза што се случи во времето на 
вашето владеење, повторно Танушевци е 
забранета зона за нашата Полиција? Дали 
чувствувате лична одговорност како претседател 
на Владата за тоа? И, дали, после тајниот 
договор со ДУИ направивте таен договор со ДПА, 
целата оваа работа да се забошоти?  

Има збор господин Јани Макрадули, повелете.  
Јани Макрадули:  Почитуван претседателе,  
Прво процедурално да видам дали.. .  
(Дофрлање од место)  
Добро, се надевам времето ќе го вратиме назад. 
Прво да видиме дали претседателот на Владата 
ќе биде присутен.  

Второто прашање е исто така до господинот 
Никола Груевски, претседател на Владата на 
Република Македонија. 

(Дофрлање од место)  
Кога господинот Александар Николовски ќе биде 
претседател во Собранието, ќе го  прашам него, 
а сега ве прашувам вас, господине претседателе.  Како целата македонска јавност виде дека во 

вашите слободни активности фудбалот ви зазема 
видно место, и, за разлика од тоа што, кога ќе се 
фатат пет таблети и 20 фалс патики камерите се 
присутни, камерите се присутни и на вашите хоби 
активности кога играте фудбал. Но, никако да 

Љубиша Георгиевски: Господине Макрадули, 
Само што сум известен од претседателот дека ќе 
задоцни малку. Во меѓу време тука е и 
вицепремиерката.  

 46/25.-



Откако во јавноста се појавија документи дека е 
проблематично тоа работно искуство, Агенцијата 
за вработување дава сосема спротивна 
инфорамција од онаа што ја дава портпаролот на 
Владата. А тоа е дека Биљана Јовановска е 
дипломиран правник, со положен правосуден 
испит и работно искуство по струката во 
адвокатска канцеларија Собрание на Град Скопје 
и Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија. И, за тоа, наводно, 
постоел доказ во досието за персонална 
евиденција.  

дознаеме што се случи во Танушевци. Никако да 
дознаеме што се случува и во Фудбалската 
федерација?  
Затоа, моето прашање се однесува за упадот на 
лица во просториите на Фудбалската федерација 
на Македонија кои со фалсификувани документи 
се запишаа во Централноит регистар на 
Република Македонија и извршија промени во 
истиот, со помош на господинот Никола Стојанов, 
директор на истиот, назначен од Управен одбор, 
избран од Владата.  
За жал, на сите љубители на најпопуларниот 
спорт и во Македонија и во светот, Светската 
фудбалска федерација прогласи санкции за 
македонскиот фудбал што почнуваат да течат од 
15 јуни 2007 година. Тоа значи:  

Затоа, претседателе на Владата, зошто или кој 
лаже? Агенцијата за вработување или 
новопечениот владин порпарол?  
Ако е точно дека Биљана Јовановска стекнувала 
работно искуство по струката во адвокатска 
канцеларија, во Собранието на Град Скопје и во 
Генералниот секретаријат, зошто тогаш се 
пријавувала во Агенцијата за вработување во 
период од 26 август 2002 до 23 август 2006 
година како невработена, на секои три месеци? 
Работела на црно и истовремено ги користела 
привилегиите за здравствено осигурување и 
земала плави картони од Агенцијата за 
вработување. Тогаш, како е можно лице што го 
изигрувало законот да биде поставено од 
Владата за директор на институција што е 
директно надлежна да го спроведува Законот? 
Кој ќе понесе, господине Груевски, одговорност 
за тоа што Владата поставила лице со 7,5 
месеци стаж и тоа на определено време, да се 
справува и да работи на намалување на 
невработеноста во Република Македонија? 
Благодарам.  

- тотална изолација на Република Македонија од 
сите меѓународни натпреварувања, како на 
клубско така и на репрезентативно ниво, 
- прекин на било каква финансиска помош на 
македонскиот фудбал од страна на ФИФА и 
УЕФА, без која помош македонскиот фудбал не 
може да опстане,  
- изолација на нашите меѓународни фудбалски 
судии кои не можат да судат меѓународни 
натпревари,  
- изолација на фудбалерите од домашното 
првенство кои нема да можат да вршат 
трансфери во  клубови надвор од Македонија.  
Суспензијата е најстрашното зло што може да му 
се случи на македонскиот фудбал. Слично како 
што го договоривте договорот со ДУИ, со 
присуство на странски посредници, за договорот 
со ДПА не знам дали имаше, во овој момент 
Фудбалската федерација ни ја водат странски 
олеснувачи. И, за жал, пред целата македонска 
јавност ние не знаеме кој го организира и дали ќе 
се одигра натпреварот во сабота. И, наместо да 
навиваме за фудбалската репрезентација на 
Македонија, ние ќе мора да го гледаме како во 
спортските и релаксирачки моменти, господинот 
Груевски игра фудбал со другарите.  

Љубиша Георгиевски: Благодарам и јас.  
Госпоѓице министер за внатрешни работи вие се 
јавувате за?  
Само еден момент, (Пратеникот Мендух Тачи 
инсистира да добие збор процедурално)  
Госпоѓице министер вие се пријавивте да 
одговорите, добро.  
Тогаш, процедуралната интервенција на 
господинот Мендух Тачи,  има предност.  

Господине претседател на Владата Груевски,  
Дали сте подготвени да ја понесете оваа 
одговорност после 15 јуни, кога ќе почне 
суспензијата на Фудбалската федерација на 
Република Македонија?  

Повелете, три минути господине Тачи.  
Мендух Тачи:  Ви благодарам господине 
претседателе.  
Јас имам предлог до пратеничката група на СДС. 
. .  

Третото прашање е исто така до претседателот 
на Владата, претседателот Никола Груевски.  

(Реакција од пратениците)  На 8 мај 2007 година, Владата, на местото на 
господинот Стојче Тапанџиоски, според 
сопствено кажување бришач на вработени и 
невработени лица, во Агенцијата за 
вработување, за директор е назначена госпоѓа 
или госпоѓица Биљана Јовановска, вработено во 
Генералниот секретаријат на Владата.  

Само малку, еднаминута, ќе се стрпите, инаку ќе 
ви барам пауза од еден час.  
Љубиша Георгиевски: Повелете, продолжете.  
Мендух Тачи:  Бидејќи господине претседателе, 
се спомнува некој таен договор помеѓу ДПА и 
ВМРО ДПМНЕ, мислам дека ќе се согласите 
господине Макрадули дека не коректно да се 
зборува само од една страна. Ако успееме да се 
договориме, јас сум подготвен да ви одговорам, 
колку вие ќе дозволите, за каков договор се 
работи. Барам коректно сите да се договориме, 

На многу дилеми во јавноста, портпаролот на 
Владата, ќе каже дека лицето Биљана 
Јовановска има над пет години работно искуство, 
што е услов за нејзиното именување на 
функцијата директор на Агенцијата за 
вработување.  
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да ми овозможите да одговорам на вашето 
прашање.  
Инаку, ако не се соглсите, ќе сметам дека е 
некоректно подметнување кон ДПА. ВМРО има 
нивна струкура, претседател, кој според 
процедурата има право да одговара. Ако 
господата од СДС или поточно пратеничката 
група на СДС не се согласи јас да земам збор и 
да докажам дали имало договор или нема, 
сметајте господине претседателе, дека ви барам 
пауза од еден час во име на пратеничката група. 
Ако можат координаторите на пратеничката група 
со вас да се договорат, да излеземе од овој, би го 
нарекол моментален куршлуз. Благодарам.  
Љубиша Георгиевски: Благодарам.  
Сожалувам, но гледано пратенички, баш 
процедурално на седница посветена на 
пратенички прашања одговараат членовите на 
Владата. Според тоа, на оваа седница и во овие 
околности вашиот предлог не можеме да го 
спроведеме.  
А, ако се обидеме да направиме пауза и тоа да го 
ставиме на координација, пак ми се чини дека не 
е изводливо.  
Предлагам да се најде еден друг модус вивенди 
или ако сакате модус операнди, што е пак 
прашање на ДПА како партија и на СДСМ и тие 
работи да се средат. Но, во рамките на оваа 
процедура и на оваа седница, за жал, тоа не е 
можно.  
Сега сакам да ве прашам господине Макрадули 
пред да ви дадам збор процедурално, 
претпоставувам, да ве прашам кој е вашиот 
избор. Бидејќи премиерот е на апсенција, сакате 
ли наместо премиерот претпочитате ли, наместо 
премиерот да одговори еден член од Владата 
или претпочитате да добиете ад персонен чист 
писмен одговор на сите три прашања? Би сакал 
да ги знам вашите референци во оваа смисла за 
да знам како да продолжам со седницата.  
Сега, повелете вашиот збор процедурално.  
Јани Макрадули:  Благодарам претседателе.  
Прво, да изразам  благодарност на господинот 
Мендух Тачи за подготвеноста да го обелодени 
договорот. За жал, пратеничките прашања се 
поднесуваат кон претставници на Владата и оние 
кои ги бираме, така што не ќе можеме тоа да го 
направиме денеска. Но, изразувам подготвеност 
и со него ја споделувам подготвеноста, што е 
одраз на чувството за висината на одговорноста 
на еден политичар, да утре, на пример, ги 
погледнеме двата договори и тоа да биде дел од 
седницата. Но, исто така никогаш не сме правеле 
пауза кога се пратенички прашања. Така што, таа 
моја благодарност кон неговата подготвеност 
можеме да ја споделиме од утре натаму, да не 
зборуваме тука сега и да ја отргнеме целата 
работа во друга насока.  
Сосема е легитимно, доколку претседателот на 
Владата не е тука, оној кој се чувствува 
подготвен да одговори на прашањата да 

одговори. Така што усно, доколку се чувствува 
некој подготвен би бил благодарен да одговори.  
Љубиша Георгиевски: Во тој случај јас 
препорачувам, ако некоја од партиите чувствува 
потреба да дојде на дневен ред овој дијалог 
предложен од господинот Мендух Тачи, да 
преземат сите процедурални мерки и чекори кои 
се потребни за една тема, да дојде по еден чист 
процедурален пат на дневен ред. 
Повелете господине Тачи. 
Мендух Тачи:  Го повлекувам барањето за еден 
час пауза. Но, навистина, господине Макрадули, 
подметнувате многу тежок збор пред јавноста. Ве 
повикувам, без никаков цинизам и иронија. Вие 
кажавте таен договор. Од оваа секунда па до 
утре не сакам граѓаните да бидат вознемирени, 
каков е тој таен договор. Сега нема да зборувам 
за мене, за вас господине Макрадули.  
Дали сум јас политичар што овие 15 години сум 
познат по тајни договори, или сум познат по тоа 
што сум транспарентен до крај. Ви се молам. Ако 
вие навистина сакате да се договорите, како ДПА 
јас лично стојам на располагање од оваа секунда, 
да ви одговарам и на потпрашања, за договорот. 
Но многу е проблематично, да не кажам и многу е 
некоректно да се подметнува таков тежок збор 
или таква тешка квалификација за таен договор и 
да ги оставиме граѓаните од оваа секунда па 
натаму да бидат вознемирени. Повелете, 
предложете вие варијанта, начин, ден, или 
господине претседателе, вие како претседател со 
координаторите на пратеничките групи 
договорете се дали таа точка ќе биде на дневен 
ред. Воопшто не ме интересира за договорот 
меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, воопшто не ме 
интересира. Тоа е работа на некој друг. Не сакам 
да подметнувам политички теми, да зборуваме 
тука и да поентираме. Едноставно повикан сум 
како човек што седи тука и што ја претставува 
ДПА, како човек што ја претставуваше ДПА и на 
состанокот со господинот Груевски, да ги кажам 
работите што се случија. Инаку немам друг збор 
да ви кажам. Навистина господине Макрадули не 
сте коректни како пратеничка група. Ме 
повикувате на нешто, ја повикувате на нешто 
ДПА. 
Јас знам и потполно се согласувам дека 
процедурално немам право. Точно е. 
Љубиша Георгиевски: Ви благодарам господине 
Тачи што имате ваков бонафиде настап. Јас 
потполно ве разбирам и во оној час од било која 
партија ќе добијам барање  да се стави на дневен 
ред и таа тема, верувајте ми ќе се собереме сите 
и ќе се договориме. Но, притоа треба сепак да 
имаме во вид, овој пат и ви благодарам што го 
повлековте вашиот предлог за пауза, затоа што 
оваа седница, барем според мене е од 
исклучителна важност за имиџот на 
демократијата на Република Македонија и мора 
да се потрудиме да ја посветиме на пратеничките 
прашања. 
Значи господинот Јани Макрадули остави три 
прашања до премиерот, ги слушнавме неговите 
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Пред да завршам, јас само ќе додадам дека 
вашите настапи уште еднаш потврдуваат дека 
вие се плашите да и кажете на македонската 
јавност дека сте и против ЕУ и против НАТО и во 
условите кога целата македонска јавност ги 
поздравува позитивните чекори и работењето на 
Владата, во пресрет на евроатлантските 
интеграции, вие поставување прашања и 
отварате нови дилеми. Соберете храброст и 
јавно кажете дека сте против борбата против 
корупција и дека сте против евроатлантските 
интеграции, Благодарам. 

преференци, повелете госпоѓице министер за 
внатрешни работи, процедирајте со одговорите, 
ќе одиме еден по еден одговор за да не настане 
забуна. Повелете. 
Гордана Јанкуловска:  Благодарам 
претседателе. 
Јас ќе одговорам на првото пратеничко прашање 
од пратеникот Макрадули, користејќи го правото 
член 41 од Деловникот за работа на Собранието 
на Република Македонија. 
Господине Макрадули, најнапред ви благодарам 
за поставеното прашање затоа што конечно 
после четири години се сетивте дека постои 
Танушевци каде што не успеавте или не сакавте 
да влезете во изминатите четири години. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Господине Макрадули дали сте задоволни со 
првиот одговор и ако не сте, дали имате 
дополнително прашање. Кога зборуваме за акцијата, акцијата во село 

Танушевци е легитимна акција спроведена од 
МВР, во согласност со законот. 

Јани Макрадули:  Апсолутно не сум задоволен 
од циничниот и не на место одговор од 
министерот за внатрешни работи. Кога ќе 
прашувам ИБН и улогата на некои други, тогаш 
очекувам поцинични одговори. Но кога прашувам 
за безбедноста на сите граѓани во Република 
Македонија, очекувам министерот за внатрешни 
работи да биде попрецизен, појасен и да ја смири 
јавноста. Јас можам да ви кажам десетина 
полицајци кои во изминатите три години биле и 
влегувале во Танушевци, но за жал, бидејќи имаа 
високи квалификации беа разместени на разни 
места. 

Сега би ги отворила и деталите за акцијата затоа 
што си дозволивте вие и првите луѓе од вашата 
партија, особено вашиот политички лидер, да 
коментирате работи без претходно да ги добиете 
потребните информации. 
Имено, постапувајќи по оперативни информации 
од наши соработници за извршени криминални 
активности и складирања на оружје во две куќи 
во селото Танушевци, извршени се проверки за 
утврдување на идентитетот на лицата и 
објектите. Понатаму, направен е план за претрес 
кај лицата и домовите и согласно законската 
процедура, истражниот судија на Основниот суд 
Скопје И издаде наредба за претрес на дом и 
други простории.  

Вие  ми потврдивте, во одговор на пратеничко 
прашање дека господинот Имер Рамадан од 
Боговиње, за кој има потерница и дека кршел 
кутии на изборите во јули 2006 година и е 
униформирано лице на место работни задачи 
полицаец во полициската станица Тетово. Тоа 
вие го тврдите и затоа ви се случува Танушевци. 

Во 0,5 часот на 23.05.2007 година, екипите на 
МВР извршија претрес во двата објекти, во 
присуство на лица од семејството, значи сопруга, 
односно братучед на сопствениците на домовите. 
За време на претресот најдено е помало 
количество на оружје и муниција. По 
завршувањето на акцијата, оружјето е предадено 
на вештачење и согласно правилата, по 
завршувањето на вештачењето се оформуваат 
кривични пријави. Тоа го кажувам од причина што 
вие си дозволивте да изнесете многу 
шпекулации, а всушност акцијата во Танушевцки 
апсолутно по ништо не се разликува од акцијата 
во Арачиново кога македонската полиција откри 
12 кгр. дрога, при претрес. Ова акција воопшто не 
се разликува од акциите во Тетово и тетовско 
кога во голем број на ноќни клубови беа откриени 
жртви на противправно лишување од слобода, 
злоупотреби и илегална миграција и трговија со 
луѓе. Оваа акција по ништо е се разликува од 
акцијата во Шутка кога беа запленети цигари во 
вредност од еден милион евра. Разликата е само  
во тоа што за вас сите овие работи не постоеја. 
За МВР и за оваа Влада криминалот е видлив и 
ние се бориме против него, независно дали 
криминалот се случува во Танушевци, или се 
случува во Струмица или на некое друго место. 
Независно каде се криминалците ние ќе се 
бориме против нив и ќе ги преземеме сите 
законски мерки. 

Единствената разлика со претходните акции кога 
фаќавте пет таблети во Прилеп или 20 фалц 
патики е тоа што оваа акција не ја снимавте. Тоа 
е прашањето. Зошто? Каде беа камерите. Зошто 
го криете тоа. Вие за  секоја кривична пријава 
што поднесувате, сите телевизии имаат ударна 
вест, �Време� и А1 ја кажуваат во петок, вие во 
понеделник ја спроведувате, масовно тоа го 
правите по медиумите, а на луѓе кои пукале во 
полицијата, во нашите граѓани кои се припадници 
на безбедносните сили, немаме никаква 
информација што се случува. Загрижени сме и 
ние сите, загрижени се и нивните фамилии. Никој 
не спори дека акцијата е легитимна. Прашање е 
зошто е неуспешна? 
Моето дополнително прашање е, дали е точно 
дека после пукањето полицијата го пушта 
единствениот осомничен кој успеала да го фати. 
Уште еднаш да повторам, против кои се 
покренати кривични пријави и дали има кривични 
пријави против луѓето кои пукале по полицијата. 
Да не зборуваме ЕУ, НАТО, да не мешаме, 
бидејќи и самата вие сега потврдивте дека 
господинот Солана го поздравил договорот што 
господинот Груевски не го има видено. Значи 
денес дознавме дека има договор,  што не е таен, 
што господинот Тачи е подготвен да го 
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Кој од Владата ќе одговори на третото прашање 
на господинот Макрадули, или и тоа ќе биде 
одговорено од премиерот. 

обелодени и тоа го поздравувам. Солана 
поздравува договор меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, 
вие викате дека има договор, господинот 
Милошоски го носи во торбата за Брисел, само 
господинот Груевски го нема и вие не убедувате 
дека кога премиерот на Република Македонија ја 
лаже Европската заедница, СДСМ бил против ЕУ. 
Тоа нема да  ви  поверува никој, веројатно  ни  - 
дечји вртиќ, на хрватски, што би рекол 
господинот Тачи. 

Габриела Коневска Трајковска:  Писмено ќе 
добие одговор. 
Љубиша Георгиевски: Добро, писмено ќе добие 
одговор, по истиот терк како прашањето број 2. 
Има збор господинот Агим Рамадани. 
Агим Рамадани:  Почитуван претседателе, 
почитувани министри, почитуван пратеници. Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Денес на овој ден кога поставуваме прашања до 
нашите министри во Владата на Република 
Македонија, јас како пратеник од изборна 
единица 6, од општина Желино, имам три 
прашања до членовите на Владата на Република 
Македонија. 

Госпоѓице министерке ќе одговорите промптно 
или писмено. 
Гордана Јанкуловска: Во однос на 
дополнителното прашање кое се однесува на 
единствениот или неединствениот осомничен, 
господине Макрадули, полицијата има законски 
рамки во кои може да задржи лице на распит. 
Ние не ги пречекоруваме законските 
овластувања. Можеби вонекое друго време било 
поинаку. Ние работиме според законот. 

Првото прашање е до министерот за здравство, 
за кое барам одговор, до колку може усмено, но 
до колку не може да ми одговори денес, може и 
по писмен пат да ми одговори. 
Ние добро знаеме дека болницата во Тетово во 
последните четири години, од 2003 година кога 
раководството во оваа болница беше од 
поранешната Влада која ја  застапуваа ДПА и 
ВМРО-ДПМНЕ, за четири години цветаше на 
најдобар начин во најлоши услови, што значи 
дека по 2003 година оваа болница почна на 
систематски начин да се уништува, почна да се 
крате, почна да се уништува од аспект на тоа се 
што се инвестираше да се распредели во 
приватни џебови. Според тоа, во ова време на 
помпензен начин се  гради наводно во еден 
објект во 2004 година и се откри на многу 
пофален начин од поранешната Влада на 
Република Македонија, велејќи дека овој објект 
ќе биде дијагностичкиот центар во кој ќе 
гравитираат болниците или другите центри околу 
Тетово. Но, освен што се изгради првиот спрат и 
се ставија темелите со железа. Од тој ден, значи 
од 2004 година, не го знам точно датумот, во тој 
дел се стави толку бетон и толку многу пари и 
понатаму веќе ништо не се направи. Но, сега со 
имплементацијата на новото раководство во оваа 
болница, на транспарентен начин, направени се 
реформи иако инвестициите се мали. Значи 
новото раководство на болницата работи во две 
насоки. Прво санација на уништувањата што се 
направија и плаќањата на долговите кои ги внесе 
поранешното раководство во болницата на 
Тетово и Владата на Република Македонија, 
приближно околу два до три милиони евра, не го 
знам точниот број и сега кога се влегува во 
болницата во Тетово се е подобро и личи на 
објект каде се штити здравјето на луѓето во тој 
дел на Република Македонија. Но по се изгледа, 
со регионалниот развој во здравството, како што 
почнаа реформите во оваа област, каде во 
почетокот опозицијата, по Нова Година, се фаќа 
за тоа дека реформите во здравството се 
направени на лош начин кое нешто и го 
префрлаше на оваа Влада, без да знае дека тие 
ги донесоа овие реформи, на пишан начин, ние 
само ги имплементираме и таму каде што има 

Кога зборуваме за согласност и за политички 
тразговори, ве молам немојте да ги превртувате 
тезите и да го измислувате фокусо. Јас она што 
го мислев го кажав во претходното излагање како 
одговор на прашањето. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
На ред е второто прашање. 
Господинот Мендух Тачи има процедурално. 
Мендух Тачу:  Господине претседателе, имам ли 
право да возвратам. Ме спомнаа. 
Љубиша Георгиевски: На оваа седница, за жал, 
не постои институтот реплика, затоа не можам да 
ви го дадам тоа право. 
Прашувам кој од Владата ќе одговори на второто 
прашање на господинот Макрадули. 
Габриела Коневска Трајковска:  На писмено ќе 
дадеме одговор. 
Љубиша Георгиевски: Господине Макрадули на 
писмено ќе добиете одговор. 
Повелете господине Макрадули. 
Јани Макрадули:  Се извинувам претседателе. 
Јас мислев дека сите го сакаме фудбалот и 
мислев дека и од ВМРО-ДПМНЕ гледаат фудбал. 
Јас ја делегирав на другите, бидејќи рековте вие 
дали некој друг сака да ви одговори. Инаку ќе 
побарав, ако беше за писмено, премиерот да ми 
одговори. Не може друг да ја преземе 
одговорноста. Значи ако е писмено, тогаш барам 
претседателот на Владата да ми одговори 
писмено. 
Љубиша Георгиевски: Во ред. Барањето е во 
ред. Ако е писмено, писмено, оној што е прашан. 
Бидејќи во рефератот на господинот Макрадули 
имаше силна боја на лично прашање, мислам 
дека е во ред да му се одговори од страна на 
премиерот писмено. 
Значи на второто прашање одговор ќе добиете 
на писмено. 
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Имер Селмани: Почитуван господин пратеник, 
почитувани пратеници. 

грешки ги поправаме. Лекарите од општа пракса 
во овие два месеци, со знак на благодарност се 
обраќаат до Министерството за здравство 
заблагодарувајќи се бидејќи нивните џебови 
почнаа да се полнат со пари. Значи имајќи го во 
предвид ова задоволство кај овие лекари, ме 
интересира, да ми се каже од Министерството за 
здравство, дали се инвестира во секундарното 
здравство, во тој дел на Република Македонија и 
дали  планира, овој објект кој се остави во 
заборав, како што се остави, да се заврши овој 
објект, во почеток како дијагностички центар, или 
со реформи или измени во позициите на 
финансирање, како некој друг објект кој ќе биде 
продуктивен и кој нема да произведува зазгуби, 
или нема да се распадне како што почна. 

Ревизијата од државниот завод за ревизија има 
констатирано огромен број неправилности во 
текот на работењето 2002-2006 година во 
општата болница Тетово. Постапката е во тек и 
истата ревизија е предадена до Министерството 
за внатрешни работи и останатите органи кои 
што треба да извлечат конкретен заклучок и 
конкретни мерки од недомаќинското и 
несоодветното односно противзаконското 
работење во изминатите 4 години во оваа 
болница. 
Резултатите се видливи, опипливи, мерливи. Во 
септември 2006 година болнивата беше пред 
тотален колапс, со многу судски пресуди за 
извршување и со огромен наследен долг во износ 
од 240 милијони денари или 400 милијони евра. 

Значи за Министерството за внатрешни работи е 
едното прашање, до колку има можност усмено 
да ми се одговори, или писмено, како им 
одговара, прашањето е следното. Сега во моментот болницата успеа да го намали 

тој долг, да го преполови на 120 милијони 
денари, 2 милијони евра благодарејки на 
домакинското работење пред се на првите луѓе, 
првиот човек штоја води таа здравствена 
институција, меѓутоа и очигледно 
воспсотавување на едне нов принцип на 
менаџирање и управување со таа здравствена 
установа. 

Во последно време имаме една измена на 
начинот на издавање на пасоши од Република 
Македонија на територијата на Република 
Македонија. Трансформацијата на стариот начин 
на нов начин на издавање на пасоши воведува 
неколку европски стандарди, кои ниту една 
држава на Балканот не ги вградува, прва, пионер 
во оваа работа е Република Македонија. На овој 
начин се издаваат пасоши, патни исправи во кои 
се вградуваат биометриските своијства со 
табеларни отпечатоци на прстите, во таа насока 
и други елементи, кои идентификацијата ја 
прават подоверлива и веродостојна и 
поприфатлива за Европската унија, но сега во 
ова време кога се приближуваат и летните 
одмори на нашите работници кои работат 
надвор... 

До сега се инвестирани вод елот на инвестиции 
100 илјади долари во инфраструктурата во 
болницата, се планира за следните 3 месеци да 
бид еобјавен јавен повик за дополнителни 100 
илјади евра во опрема, меѓутоа тоа не е доволно. 
Минситерството за здравство има формирано 
посебна Комисија која што работи на 
изготвување на сосема нов концепт и нов 
предлог, се разбира за инвестиции во опрема и 
доопремување на јавните здравствени установи 
за сите во Република Македонија, вклучувајки ја и 
болницата во Тетово,  Здравствениот дом, 
болницата бо Гостивар ис е она што беше 
потенцирано од страна на пратеникот. 

Секогаш вие зборувате ког ание не ве слушаме 
евентуално нешто, сега ве молам. 
Значи, во насока на тоа дали се работи да се 
распределат апарати во другите градови, како 
што се издаваат во Скопје и да се издаваат патни 
исправи и н алоклано ниво. Во оваа насока барам 
одговор од Министерството за внатрешни работи 
и да се скрати рокот на издавање на пасоши 
бидејки сите бараат да се издаваат штопобрзо. 

Во таа насока јас очекувам дека најкасно за 
месец дена Министерството за здравство ќе 
излезе со конкретен предлог пред Владата на 
Република Македонија и за тоа ќе биде 
запознаена и јавноста. 

Третото прашање е до Министерството за 
образование. 

Се разбира ќе ви доставиме и писмен одговор на 
вашето прашање, меѓутоа она што е многу битно 
е дека огромни увидени злоупотреби што беа 
констатирани со ревизијата се отстранети и сега 
прв пат можам да кажам посленеколку години 
општата болница во Тетово работи согласно 
Законот, работи со задоволство на пациентите и 
перманентно ја имаат снабденоста со основните 
потрошни материјали и со лекови, кое што за жал 
во едно минато време било смао една 
посакувана цел, која никогаш не била достигната. 

До каде е работата за основните и средните 
училишта во општината Желино , пред 
уништување се училиштата во Лешница, Нерово, 
училиштето во Ново Селов, училиштето во 
Копачин Дол и средното училиште кое треба да 
се изгради во селото Групчин. 
Барам писмено Министерството за образование 
да ми одговори до каде е постапката со 
изградбата на овие училишни објекти и  
евентуално некоја спортска сала коај се планира 
да се изгради на тој терен. Благодарам. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам господине 
министер. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам и јас. Господине Рамадани дали сте задоволни со 
одговорот или имате дополнително прашање. На првото прашање ќе одговори министерот за 

здравство, повелете. 
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Агим Рамадани: Немам дополнително прашање, 
јасно ми е, задоволен сум од одговорот. 

На третото прашање ќе одговори заменикот 
министер за образование. 

Љубиша Георгиевски: Благодарам на второто 
прашање ќе одговори минситерот за внатрешни 
работи, повелете. 

Се извинувам побара збор минситерот за 
внатрешни работи. Немаше дополнително 
прашање, но за дообјаснување повелете. 
Гордана Јанкуловска: Сосема накратко во 
насока на дообјаснување на препораката. 

Гордана Јанкуловска: Благодарам 
претседателе. 

Јас морам да кажам дека преку препораката на 
пратеникот речиси во целост се поклопува со 
одредени аномалии, кои ние во изминатите два 
месеци ги уочивме кај овој систем и токму нашата 
стратегија на подобрување на перфомансите на 
системот оди во таа насока да се земат во 
предвид овие забелешки и да најдеме начин да 
ги инкорпорираме се со цел државјаните на 
Република Македонија да добијат онаква услуга 
каква што им е потребна и да ја добијат на 
наедноставен и најбрз начин. Благодарам. 

Јас ќе се обидам мојот одговор да биде многу 
прецизен и краток. 
Прашањето се однесуваше на денот кој го 
опфаќа подигнувањето на патните исправи. 
Практично и во моментов граѓаните кои 
аплицираат во редовна постапка која подразбира 
законски рок од 15 дена добиваат патни исправи 
во местото каде што аплицирале. Но разлика се 
јавува за оние граѓани кои го користат правото да 
добијат итни патни исправи во рок од 48 часа. 
За овие граѓани постои обврска за подигнување 
на патните исправи во Скопје. Свесни сме дека 
во летниот период особено со доаѓањето на 
голем број на граѓани на Република Македонија  
од дијаспората интересот за вакви итни патни 
исправи, заради фактот што граѓаните 
најверојатно ќе престојуваат во Македонија 
помалку од 15 дена ќе се јави потреба да 
овозможиме подигање на вакви патни исправи и 
надвор од Скопје. 

Љубиша Георгиевски: На третото прашање ќе 
одговори заменикот министер за образование, 
повелете. 
Јован Лазаров: Благодарам. 
Пратеникот бараше одговор во писмена форма и 
ќе го добие одговорот во писмена форма во 
наредните денови. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам. 
Следен пратеник  за поставување прашање е 
госпоѓа Илинка Митрева, повелете имате збор. Нашите размислувања одат во правец на тоа да 

воспоставиме процедура особено за подрачјата 
каде што има голем број на вакви барања, ако 
дневно се бараат над 20, над 30 итни патни 
исправи од еден град тогаш ние би размислувале 
за дисперзирање односно за децентрализирање 
за оваа надлежност и овозможување граѓаните 
од тие градови да ги подигнат патнит еисправи во 
местото на поднесување на апликацијата.  

Илинка Митрева: Благодарам господине 
претседателе.  
Моето прашање е упатено до премиерот 
Груевски,кој што за жал не е присутен на оваа 
седница, но верувам дека ќе биде во состојба 
писмено да одговори. 
Пред да го поставам прашањето имам една 
лична молба до вас господине претседателе, а 
тоа е да се заземете кај премиерот на Владата на 
Република Македонија конечно да почне да 
одговара н амоите прашања барем писмено. Јас 
знам дека прашањата не се лесни, ама ако не 
може самиот писмено да одговори тоа нека го 
нарпави неговиот советнички тим. 

Така што се посветува внимание на ова прашање 
и верувам дека со еден ваков механизам ќе 
усепеме да излеземе во пресрет на граѓаните кои 
доаѓаат од други држави, а престојуваат пократко 
од 15 дена. 
Љубиша Георгиевски: Благодарам  госпоѓо 
министер. 

На ниту едно прашање до сега, тоа се три или 
четири прашања кои сум ги поставила не сум 
добила одговор. Затоа како домаќин на овој 
законодавен дом кој што треба да се грижи за 
процедурите молам да му упатите вакво барање 
од мене. 

Дали господинот Рамадани е задоволен од 
одговорот. 
Агим Рамадани: Во целос сум задоволен со 
една препорака без друго прашање. 
Вториот дел на прашањето за дисперзирано 
подигање на пасоши и во местата каде што 
барањата се во поголем број да се забрза, затоа 
што иде летниот период кога ќе има многу 
проблеми за издавање на такви пасоши. 

Љубиша Георгиевски: Тоа најсериозно ќе го 
земам атнотам. 
Илинка Митрева: Значи, почитуван господине 
премиер влегувате во десетиот месец од вашето 
владеење со негативен биланс на секој план. 
Дозволете ми пред да го поставам прашањето да 
направам една куса скица за тажните состојби во 
Република Македонија како последица од овие 9 
месеци владеење. 

Во иднина дали во Министерството за внатрешни 
работи и Министерството за надворешни работи 
се мисли за издавање на пасоши преку 
амбасадите односно дипломатските 
претставништва на Република Македонија. Знам 
дека сега е тоа тешко неизводливо, не достига 
персонал, дополнителни услови треба меѓутоа 
сепак и таму треба да се мисли. Благодарам. 

Не само што нема преродба која што помпензно 
ја најавувате во својата изборна програма, туку 
има влошување на сите состојби во Република 
Македонија. Не се подобри ни најмалку Љубиша Георгиевски: Благодарам и јас. 
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секојдневниот живо тна граѓаните и нивниот 
стандард, стана збор за тоа дека имаме 
апсолутно отсуство на инвестиции, а она што 
расте и се преродува во Македонија тоа е 
невработеноста. Реформите кои што се 
започнати од претходната Влада стагнираат. 
Господине Груевски нанесовте штети и на 
меѓународната позиција на Република 
Македонија, го доведовте во прашање она што 
беше неспорно, она што беше извесно дека 
Макеоднија е најсигурен кандидат за покана во 
членство во НАТО, дека беше, барем во времето 
на претходната Влада лидер во Јадранската 
група и беше посочуван акако пример за тоа како 
добро се одвиваат реформите, а еве сега таа 
покана виси. 
Исто така не се заложивте илисосема 
индифирентно се однесувате кон однесувањето 
на политичките критериуми кои што се потребни 
за добивање дата за отпочнување на 
преговорите со Европската унија.  
Значи, со други зборови нашата меѓународна 
позиција нависитна во овој момент не е на 
завидно ниво. 
Отсуството на резултати се обидувате да го 
покриете со произведување на политички хаос 
Тоа ви успеава, но не забораваме дека немате 
резултати. Кога тоа го правите, го правите на тој 
начин што ќе се скарате со целата опозиција, а 
тогаш ког ане се карате со опозицијата се 
расправате со вашите коалициони партнери. ДПА 
не ви верува, а НСДП не е задоволна од 
спроведувањето на владината програма. Пред 
две недели имаше тенденција, барем во еден 
дел од НСДП за излегување од Владата, а за 
време на викендот тоа го стори коалициониот 
партнер ДПА кој што најави незадоволство и 
излегување од Владата. 
Значи, вие сепак ладнокрвно верувате дека се е 
во најдобар ред. 
Господине Груевски веќе 9 месеци со 
политичкиот дијалог го покривате односно 
прикривате отсуството на резултати. И бидејќи 
сметам дека во една област сте добри, а тоа е 
баратањето со бројки можете ли да ми кажете, 
ова не е прашање туку е дел од елаборацијата, 
имате ли проценка за то аколку чекори назад сте 
ја вратиле Република Македонија и нејзините 
граѓани.  
Господине Груевски една работа навистина 
неразбрана. Дека политичкиот дијалог е редовен, 
вообичаен инструмент во секоја нормална 
демократија, а за Република Македонија е од 
особенозначење, за Република Македонија како 
функционална демократија во 
мултиетничкоопштество. Не го разбравте ниту 
значењето би рекла на добрите меѓуетнички 
односи, туку пред се како пред се услов за 
внатрешна политичка стабилност за утврдување 
на интегративните процеси, се разбира 
Европската унија и НАТО. 
Во овој контекст господине Груевски не го 
разбравте ниту значењето на Охридскиот 

договор и наместо сами да ги решавате 
проблемите, како да е тоа наследство од Владат 
ана ВМРО-ДПМНЕ од 1998 до 2002 година 
повторно на помош ви доаѓа Меѓународната 
заедница за да ве научи кои се правилата на 
играта, праќајќи ви порака дека пред се треба да  
ги научите правилата на демократската игра. И 
наместо да ги послушате советите на 
поискусните и поумните вие господине Груевски 
режирате политички трилер. Еве го политичкиот 
трилер. 
Ќе има ли разговори со ДУИ, нема ли да има 
разговори со ДУИ?  
Ќе има ли договор помеѓу ДУИ и ВМРО, нема ли 
договор помеѓу ВМРО и ДУИ. 
Постои ли пишан договор, или не постои пишан 
договор. Дали постои потпишан договор, иликако 
врв на суспенсот не постои потпишан договор. 
Во расплетот во овој трилер велите дкеа ДУИ 
лаже,како што таквиот одговор го давате и на 
опозицијата. 
Сепак господине Груевски денеска се покажа тоа 
и на насловната страна на весниците дека пишан 
договор постои. Јас верувам дека вие не сте го 
потпишале тој договор меѓутоа сакам многу 
конкретно да ви го псотавам следното прашање. 
Дали сепак господине Груевски не сте го ставиле 
својот потпис на некој друг документ? Дали 
господине Груевски, денеска ви излета зборот 
записник, сепак не сте ставиле свој потпис на 
записник кој што го инкорпорира, кој што го 
вклучува и непотпишаниот договор помеѓу вас и 
ДУИ. Значи, господиен Груевски имате ли 
ставенопотпис на документ, којшто вие го 
нарекувате записник, кој што има политичка 
тежина и правна валидност.  
(Со седницата продолжи да претседава 
потпретседателот Бесим Догани). 
Бесим Догани: Ви благодара, 
Бидејки сите ваши прашања беа упатени кон 
Владата ќе ви биде одговорено во писмена 
форма, во определениот рок. 
(Пратеникот Јани Макрадули реагира од место). 
Јас немам никаква информација. 
На ред за пратенички прашања е пријавена 
госпоѓа Роза Топузова Каревска која не е 
присутна, зато аима 10 минути за пратенички 
прашања госпоѓа Валентина Божиновска, 
повелете. 
Валентина Божиновска: Благодарма 
потпретседателе. 
Доаѓам од третата изборна единица и сепак 
мислам дека пратеничките прашања треба да 
бидат во контекст на луЃето кои не избраа и кои 
катадневно доаѓаат, прашуваат за своите 
интензивни проблеми на теренот и воопшто за 
миговните проблеми во кои се наоѓа Република 
Македонија. 
Го донесовме Законот за образованието, 
деветолетката е веќе на прагот и со тоа се 
појавија за жал и по малку нервозите на 
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граѓаните, на родителите при уписите и воопшто 
ми се чини дека некоордираноста на 
Минситерството за образование, кое можеби сме 
во прв замах по воведувањето на деветолетката, 
но затоа расте нервозата кај родителите и што ќе 
се случува. 
Искусатвата од Англија и од Франција кажуваат 
дека она што е најголема инвестиција во една 
држава е како ќе го втемелите воспитниот 
карактер на децата во почетното образование. 
Значи, веќе во новиот закон за образование тоа 
укажува на нултата група и на првото одделени. 
Искуствата од овие две држави покажуваат и тоа 
дека најголеми плати не добиваат 
универзитетските професори, не добиваат 
професорите во средното образование, туку 
напротив ги добиваат оние кои го вградуваат 
воспитниот елемент и темелното, почетно 
знаење на нашите деца.  
Поради тоа мислам дека идеата што ја 
превземавме од европската легислатива за 
воведување на нулта групата е многу сериозна и 
многу добра. Но, мислам дека условите во 
моментов во Република Македонија не се 
достатно доволно подобни за таков почеток. 
Затоа дозволете ми прашањето да го упатам до 
министерот за образование, односно заменикот 
министер за образование, бидејќи имаме вакви 
проблеми, дали Министерството е запознаено со 
проблемите во образовниот систем. Значи, 
насекаде во мигов каде што се запишуваат 
децата имаме различен терк на тестови за 
полагање. Тоа значи дека ние во мигов не сме 
унифицирани каде, во кое училиште и на каков 
начин ќе полагаат. Некаде тоа е група на педогог  
и на психолог, некаде е група на три наставници. 
Значи, немаме еден ист стандардизиран терк на 
тестови на кои децата треба да се запишуваат. 
Понатаму, како да се раководат родителите кои 
своите деца во мигов, а ги има многу и тие се 
навистина премногу загрижени, како треба да се 
раководат, дали да се раководат по 
територијалната единица, односно 
реонизацијата, односно да одат по тоа каде им е 
најблиску да ги запишуваат своите деца, или да 
одат онаму каде што има вистински квалитет. 
Бидејќи при уписот на децата има еден страшен 
гаф што се случува во мигов, а тоа е следното. 
Ако сакате да прашате кој наставник, односно кој 
во нулта група ќе ви го учи вашето дете, нема 
одговор. Значи, се уште го немаме достатно 
кадарот кој треба децата да ги земе од нултата 
група, всушност од кадарот кој треба да влезе во 
нултата група. Понатаму, зошто доцнат 
наставните програми? Дали Бирото за развој ќе 
си дозволи во текот додека трае веќе наставата 
од септември со нултата група и со првачињата, 
во тој миг да ја прават и едукацијата на 
наставниците што мислам дека е сериозен 
преседант. За тоа ни кажаа и хрватските колеги 
кои беа тука, дека тие навистина имале лошо 
искуство на почетокот со нултата група. 
И втора работа, во каталогот кој е излезен од 
Министерството за образование имаме дека 

условите за работа на децата ќе бидат 
флексибилни, ќе можат да се движат слободно 
итн. Ние во овој момент во Република 
Македонија немаме секаде одлични услови за 
настава на нултата група. Ако тие  се движат 
слободно во текот на наставата, дали тоа значи 
дека насекаде можат така и ги имаат помагалата 
на кои треба да ја започнат годината, или сепак 
часот од 40 минути кој ќе го имаат, бидејќи одиме 
по теркот на учење на децата, да треба да научат 
пишување букви, ќе бидат мирни и ќе седат на  
столчињата.  
Понатаму, навистина мислам дека она што е 
проблем се стандардизираните тестови кои не се 
во ред и она што значи деца со квалитет во 
знаењето, значи настава плус. Исто така, во 
каталогот излезен од Министерството за 
образование, значи деца кои треба да имаат 
дополнителна настава и деца со потешкотии кои 
ние навистина ги згриживме со законот децата со 
специјални потреби на кои треба навистина многу 
повеќе од стручниот кадар во нултата група да 
им се посвети внимание. Значи, ако еден дел на 
деца имаме на кои им оди веднаш наставата, тоа 
треба да биде по теркот на англиското 
образование, а тоа е почитуван заменик 
министер, отприлика вака. Има наставник кој ги 
води децата, има волонтери на родители кои 
сакаат и се невработени. Ние сега деновиве ќе го 
добиеме и законот на волонтерство и може да го 
примениме тој терк, кои ќе присуствуваат и ќе 
помагаат во делот и студенти од Педагошкиот 
факултет кои ќе им помагаат. Само така на овој 
принцип ќе можеме да си помогнеме себеси. 
Доколку заменик министерот за образование не е 
подготвен во мигов да ми одговори, јас ќе бидам 
навистина задоволна тоа да го разгледаме 
заедно и во писмен одговор да ми го даде, 
оставам на  него.  
Моето второ прашање е до министерот за правда 
и се разбира бидејќи прашањето е многу 
суптилно, јас ќе побарам тоа да биде писмен 
одговор. Не би сакала да ми биде одговорено на 
седницата, навистина и процедурата е таква. Ние 
всушност и во некои првични разговори јас го 
посочив на почитуваниот господин министер за 
правда. Се работи за не така многу фирми кои 
имаат голем потенцијал во сферата на откупот на 
тутун. Една од нив, а за која може да се пофали 
Република Македонија е Велес Табак, фирма со 
голем потенцијал во сферата на откупот на 
тутунот и за жал, чија жиро сметка е блокирана 
повеќе од пет години. Проблемот што може да се 
случи во оваа фирма е таа да отиде во стеч ај и 
на улица да останат неколку стотини велешки 
семејства и одгледувачи на тутун. Пред 
Основниот суд во Велес се водат постапки 
заведени под реден број 167/1 и 183/2000-тата 
година во кои како тужител се јавува Велес 
Табак, АД Велес, а тужена е Стопанска банка АД 
Скопје по која постапува судиката од Велес 
Валентина Петровска. Во постапките под број 
167/1 и 183/2000-тата година и покрај тоа што 
Апелациониот суд од Скопје по жалба на Велес 
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Најнапред сакам да искажам почит кон 
пратеничката Божиновска, затоа што како 
претставник од изборната единица број 3, 
навистина ги застапува интересите на граѓаните 
преку формулата на пратенички прашања. За она 
што го постави како прашање, што тоа прави 
Министерството за животна средина за да 
овозможи поздрава животна средина во градот 
Велес како една од најприоритетните точки во 
сферата на животната средина во Република 
Македонија, можам навистина да кажам дека во 
Велес состојбата со животната средина на Велес 
навистина е загрижувачка. За тоа постојат повеќе 
показатели и причинители на таквата состојба. 
Тоа се индустриските капацитети кои што со 
години на ред се лоцирани во општина Велес 
како такви, со технологии кои што овозможуваат 
таков степен на загаденост каков што имаме 
денеска по повеќе медиуми на животната 
средина и самата користена технологија во тоа 
време која сигурно треба да биде како таква 
заменета. Меѓутоа, на тоа нешто влијаат и 
хидрометеоролошките улови и состојбите, како и  
климатските фактори и самата место положба на 
градот Велес. Што прави Министерството за 
животна средина и правела во изминатиот 
период, можам да кажам дека во Република 
Македонија можеби најмногу откако постои 
Министерството за животна средина е посветено 
за решавање на состојбите во градот Велес. И за 
тоа се правени повеќе студии од сферата на 
животната средина за да можат да бидат 
третирани тие еколошки аспекти. Како такви 
студии, дел од нив се направени  и постои за 
пречистителни станици во градот Велес. И ние 
навистина како Министерство во сите сегменти 
работиме за подобрување на таа состојба, а како 
Влада имаме во самата програма на Владата 
посебен дел кој што има име �за почист Велес�. 
Од тие причини Министерството за животна 
средина при Владата на Република Македонија 
изготви една подетална информација во која што 
ги објасни сите аспекти на загаденост и  решенија 
кои што треба да бидат применети, како и 
финансиски показатели преку студија која што 
треба да ги покаже тие сегменти за да можеме 
понатаму да пристапиме кон подобрување на 
општата состојба.  

Табак во три наврати ги укинувал одлуките на 
судијата Валентина Петровска. Именуваната 
судика повеќе од три години се нема произнесено 
по предлогот за привремената мерка, а тоа значи 
деблокирање на жиро-сметката на Велес Табак. 
И во последните година дена воопшто нема 
превземено ниту едно процесивно дејство. 
Судиката од Велес надвор од рамките на своите 
овластувања без предлог на странката одредила 
дополнително супер вештачење, иако претходно 
биле веќе утврдени 4 вешти наоди и мислења и 
дополнување на истите. И покрај многубројните 
ургенции упатени до Судскиот совет на 
Република Македонија, Врховниот суд на 
Република Македонија и претседателот на 
Основниот суд Велес против судиката Валентина 
Петровска и против нејзиното самоволно 
постапување во овој миг, немаме превземено 
ништо. Што е специфично во овој случај? Еден 
тон предмет, буквално стотици килограми 
предмет, списите на предметот од реден број 
167/1 се изгубени од масата на судиката. Во 
време кога релевантните фактори на Република 
Македонија се борат за заживување на 
економијата и за привлекување на странски 
инвестиции. Ќе го замолам министерот за правда 
во писмен одговор да ни одговори, дали можеме 
да го спречиме ваквиот момент на однесување на 
недозволивото однесување на судиите, а со тоа 
укажуваме дека во мигов може да се случи да ја 
изгубиме правната држава.  
И на крај третото прашање до заменик 
министерот за екологија, почитуваната госпоѓа 
Соња Лепиткова повторно во Велес од каде што  
сум избрана како пратеник од третата изборна 
единица. Знаеме дека и тоа прашање навистина 
треба сериозно да не тангира колку еколошката 
катастрофа е посериозна и посериозна. До каде е 
прочистителната станица во Велес, особено 
затоа што деновиве добиваме забелешки дека 
нема подобрување на децата на 
микробиолошките наоди на децата во крвта итн. 
Навистина мислам дека еден сериозен ургентен 
момент е за тоа дали во Велес конечно ќе 
добиеме здрава еколошка средина за живеење. 
Доколу е подготвена заменик министерот, може 
да одговори усно, доколку не, ќе бидам 
благодарна во било каков случај да одговори и 
писмено.  Она што е и најголем причинител на загаденост 

во градот Велес, тоа беше со години по ред 
Топилницата за олово и цинк. Сметаме дека таа 
влијаеше на загадувањето како на почвата, на 
воздухот, така и на водите во реката Вардар. И 
навистина денеска со нефункционирање на 
Топилницата состојбата малку е подобрена и 
Министерството за животна средина и просторно 
планирање со законските одредби ќе може во 
иднина, затоа што  не работи повеќе од три 
години, да издаде интегрирана дозвола за 
спречување и контрола на загадување, но пред 
тоа еколошка оцена на влијание. Токму од тие 
причини сметаме дека тоа е нешто добро и дека 
навистина во тој сегмент ако дојде до повторно 
рестартирање, ќе бидат запазени сите еколошки 

Бесим Догани: Ви благодарам госпоѓо 
Божиновска. 
Само да ми кажете дали на првото прашање 
упатено до Министерството за образование 
сакате писмен одговор? 
Валентина Божиновска: Писмено. Барам 
писмен одговор и од министерот за правда. 
Бесим Догани: Тогаш на вашето прво и второ 
прашање по ваше барање ќе ви биде одговорено 
писмено. 
За третото прашање кое беше упатено до 
заменик министерот за екологија, ако сте 
подготвени? 
Соња Лепиткова: Благодарам потпретседателе. 
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параметри кои што ги налага европските 
директиви. Меѓутоа, јас на крај можам да ви 
кажам дека навистина многу правиме за тоа. И 
самиот проект Рамина кој што го координира 
Министерството за животна средина и 
Министерството за транспорт и врски е во 
функција  на подобрување на општата состојба 
на живеење на граѓаните на Велес. Меѓутоа, оваа 
информација која што ние ја имаме со детален 
приказ и анализи на сите состојби, на сите 
индустриски капацитети кои што постојат во 
Велес, ќе ви биде и писмено доставена. Јас се 
надевав дека нашата соработка и во иднина ќе 
продолжи исто на вакво високо ниво како и 
досега. 
Бесим Догани: Дали госпоѓата Божиновска е 
задоволна од добиениот одговор? 
Валентина Божиновска: Да. Благодарам. 
Бесим Догани: Тогаш, 10 минути за поставување 
на пратенички прашања има господинот Оливер 
Спасовски. 
Оливер Спасовски: Благодарам почитуван 
потпретседателе, почитувани колеги пратеници, 
почитувани министри, 
Имам три прашања овде пред Собранието и пред 
македонската јавност. Едното прашање е упатено 
до министерот за надворешни работи. Тоа би го 
насловил како прашање за 24 часа работа на 
Владата со 180 на час, како што милуваат да 
кажат во овој период. Ова прашање бидејќи 
неколку пати во работата на Законодавно-
правната комисија не можев да добијам одговор, 
ниту пак да влијаеме да се подобрат работите, 
морав денеска и почуствував потреба овде во 
Собранието и пред македонската јавност да ве 
прашам. Бидејќи досега освен на две седници на 
Законодавно правната комисија кога на дневен 
ред се закони за ратификација на Република 
Македонија со некои од другите држави, нема 
претставници на Владата, ниту повереници. За 
тоа неколку пати интервенирав на самата 
Комисија за да постојано и перманентно се 
случува до ден денес. И на последната седница 
која што се одржа на 25 мај 2007 година меѓу 
другото на дневен ред беше Предлог за 
донесување на закон за ратификација на 
спогодбата помеѓу Владата на Република 
Македонија и Владата на Република Словенија 
за соработка во областа на здравството и 
медицината. За преставници на Владата се 
назначени Антонио Милошоски министер за 
надворешни работи, Имер Селмани министер за 
здравство, Зоран Петров, заменик на министерот 
за надворешни работи, Владимир Лазаревиќ 
заменик на министерот за здравство, Елизабета 
Георгиева државен советник во Министерството 
за надворешни работи и Ангелина Вачановиќ, 
државен советник во Министерството за 
здравство. Ниту еден од овие шест господа кои 
што се официјални претставници  и повереници 
на Владата, немаа време, не најдоа за сходно, 
или не знам што е во прашање и не знам по кој 
пат не доаѓаат на седниците на ЗПК. Па ве 

прашувам, дали на ваков начин сакате да го 
искажете вашиот почит и респект кон 
македонското Собрание оние кои што ви го даваа 
мандатот. И второ, дали и после 10 месеци 
министерување во Министерството за 
надворешни работи имате можност да си го 
средите сопствениот двор и конечно да почнете 
да работите онака како што е пропишано според 
процедурите во Собранието на Република 
Македонија. Тоа е првото прашање. 
Второто прашање се однесува на министерот за 
здравство и тоа е едно од прашањата што се 
однесуваат на придобивките кои што ги имаат 
граѓаните на доброто работење на Владата и на 
сето она што постојано им се кажува, а веројатно 
тие не го чувствуваат. Уште со самото 
формирање на Владата беше најавено дека во 
Република Македонија ќе се воведат 
референтните цени на лекови и пред се 
достапност на лековите на граѓаните на 
Република Македонија, а најмногу на оние кои 
што им е потребно. Знаеме дека беа распишани, 
односно беше распишан тендер кој што тендер 
имаше разно разни игри и изјави во целата оваа 
работа. И од познати причини за кои што 
разговаравме  овде за кои што се изјасни 
второстепената владина комисија овој тендер 
беше поништен и објавен нов тендер. 
Процедурата и понатаму тече. И тоа не би било 
толку трагично, ако не се задолжени граѓаните на 
Република Македонија  и покрај ветувањата дека 
ќе имаат доволно лекови во аптеката, посебно 
хроничните болни, на оние на кои што им се 
потребни лековите, оние луѓе кои што припаѓаат 
на категорија на граѓани кои што многу тешко 
можат да истераат крај со крај, а не да ги плаќаат 
лековите во аптеките, а се приморани да ги 
плаќаат во последните 7 месеци. Би ве прашал 
господине министер, дали конечно може да 
очекуваат и од кога, од кој ден, од кој месец, или 
од која година граѓаните во Република 
Македонија да имаат доволно лекови во аптеките 
и навистина да ги добијат оние кои што се на 
позитивната листа, или купувате време за да 
можете уште повеќе да ја скратите позитивната 
листа на лекови во Република Македонија. Тоа е 
второто прашање.  
Третото прашање, сакав да го поставам до 
претседателот на Владата господинот Груевски 
кој што по правило веќе присуствува на почетокот 
на седницата за пратенички прашања, а потоа 
има многу поважни работи отколку да одговори 
на пратениците и на македонската јавност, 
веројатно мисли дека ќе има некој од 
потпретседатели, меѓутоа и тие имаат многу 
поважни работи отколку денешната седница. 
Сакам да поставам прашање кое што верувам 
дека ќе се најде некој од министрите во Владата 
да одговори. Со донесувањето на Буџетот на 
Република Македонија за 2007 година во 
Законото за Буџетот на Република Македонија во 
членот 12 се предвидува да може да се 
исплаќаат трошоци на министрите кои што имаат 
имот во странство за одржување на нивниот имот 
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кој е надвор Република Македонија со 
образложение дека на таков начин покажуваме 
добра волја, правиме чекор напред кон враќање 
на нашите кадри кои што заминале од Република 
Македонија и кои што со вашиот чин искажуваат 
длабоки патриотски чувстава да помогнат на 
Република Македонија и на граѓаните на 
Република Македонија. 
Ме интересира дали до сега се исплатени 
средства кои што значат на име одржување, 
испраќање надомест за одржување, или 
закупнина, или исплаќање кредити за станови на 
господинот Глигор Ташковиќ и на господинот 
Веле Самак, кои што имаат имоти во странство 
во овој период. Ако се исплатени барам да се 
посочи дали има одлука од страна на Владата 
доколку ја има таа одлука, во кој службен весник 
на Република Македонија ја има објавено.  
Се надевам дека некој од Владата ќе може да 
одговори на ова прашање. Би сакал да го 
добијам одговорот сега. Ви благодарам.  
Бесим Догани:  Ви благодарам господине 
Спасовски.  
Вашето прво прашање беше упатено до 
министерот за надворешни работи. На тоа 
прашање ќе одговори самиот министер, 
повелете.  
Антонио Милошоски: Почитуван господине 
Спасовски, благодарам за вашето прашање. 
Најнапред дозволете да ви објаснам дека 
секогаш се трудиме да бидеме присутни на 
седниците на Комисијата на која вие учествувате. 
На 23 мај о.г. бев на пат за Њујорк за да се 
изврши изборот на нашиот кандидат, за 
претседател на Генералното Собрание на ОН. 
Затоа бев спречен да присуствувам. Заменикот 
министер беше спречен затоа што го 
придружуваше претседателот на Собранието, 
патувајќи за Рим, каде што Македонија ги 
чевствуваше деновите на Св. Кирил, додека 
колешката што ја спомнавте од Министерство за 
надворешни работи, беше присутна на друга 
комисија во Владата и дозволете од наше име да 
ви се извинам за неприсуството. Во  иднина ќе 
гледаме подобро координирани. Благодарам.  
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Милошоски.  
Господине Спасовски дали сте задоволни од 
добиениот одговор, или ќе поставите 
дополнително прашање, повелете.  
Оливер Спасовски:  Благодарам почитуван 
потпретседателе.  
Не сум задоволен затоа што не е точно дека 
секогаш кога се во можност или на повеќето 
седници. Одговорно тврдам дека само на две 
седници во овие 10 месеци, скоро година дена 
редовно на Законодавно-правната комисија нема 
присутни од Министерство за надворешни 
работи, за што на секоја седница реагирав. 
Реков, односно прашањето ми беше дали на 
ваков начин го искажувате вашиот однос кон 

Собранието и кон оние кои што ви дадоа мандат 
за таа работа.  
Дополнителното пршање е: бидејќи вие и вашиот 
заменик министер често пати сте на пат, исто 
така и госпоѓата која што ја наведовте Елизабета 
Ѓеорѓиева и таа е на пат. Ве прашувам, дали 
имате потреба да ви именуваме уште двајца или 
тројца заменици, или уште државни советници за 
да можете да си ги завршувате обврските онака 
како што се предвидени со Деловникот или тоа 
можете да го правите и во сегашниот капацитет, 
доколку многу подобро го менанџирате 
Министерство за надворешни работи. 
Благодарам.  
Бесим Догани:  Ви благодарам.  
На вашето дополнително прашање ќе одговори 
министерот за надворешни работи.  
Антонио Милошоски: Му благодарам на 
пратеникот за дополнителното прашање, нема 
потреба од дополнителни работници ние ќе се 
потрудиме во овој состав да излеземе во пресрет 
на потребите на Собранието. Која работа високо 
ја цениме и дозволете уште еднаш да ви се 
извинам за неприсуството на таа една седница, 
на која вие сте учествувале. Благодарам.  
Бесим Догани: Ви благодарам.  
На второто прашање на господинот Спасовски ќе 
одговори министерот за здравство господинот 
Имер Селмани, повелете.  
Имер Селмани: Почитуван потпретседател на 
Собранието, почитувани пратеници,   
На двете прашања ќе се потрудам во овој  
момент колку што  можам поконкретно да 
одговорам. Прашањето беше од кога ќе има 
лекови во аптеките и кога ќе се обнови 
позитивната листа, односно дали ќе се скратат 
имињата на лековите од постоечката позитивна 
листа.  
На првото прашање одговорот е дека ние во 
септември затекнавме ситуација, каква што 
затекнавме но направивме две големи работи.  
Првата работа е во делот на снабдувањето дека 
објавивме тендер  да се пријават сите аптеки ако 
сакаат да склучат договор со Фондот за 
здравствено осигурување уште во јануари, само 
неколку месеци од нашето доаѓање во Фондот и 
во Министерството за здравство и бројот на 
аптеките од мај што почнаа да дисрибуираат 
лекови кои што ги плаќа Фондот за здравствено 
осигурување се зголеми од 300 аптеки на 500 
аптеки, а во градот Скопје од 40-тина аптеки кои 
пред се беа бившите Градски аптеки, значи сега 
веќе приватни аптеки на 140 аптеки. Тоа е првата 
работа.  
Втората работа е дека зголемен е волуменот 
односно обемот на пари кој што месечно се 
издвојува за лекови во аптеките и тоа од некаде 2 
милиони евра, месечно, што ја затекнавме 
ситуацијата на 2,5 милиони евра што е 25% 
повеќе.  
Што се однесува до позитивната листата, 
позитивната листа последните четири години 
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воопшто не била предмет на обновување. Ние 
пристапивме уште пред Нова година. Беше 
очигледно дека таму има стари лекови, кои не се 
произведуваат, а во меѓувреме имавме 
производство и пуштање во промет на лекови кои 
што се далеку помодерни и далеку понеопходни. 
Така што, Комисијата работеше интензивно 
излезено е со конретен предлог, постапката е во 
тек. Се разбира, како еден од партнерите во 
реформите во здравството и Светската банка е 
вклучена во овој процес. Некае околу 50-тина 
нови лекови се предмет на постапка за 
доделување, односно додавање на постоечката 
позитивна листа, кои што се надевам односно 
очекувам дека ќе бидат предмет во јавната 
набавка на постоечкиот меѓународен тендер.  
Исто така, сакам да укажам дека овие се мерки 
кои што на некој начин палијативно, значи 
делумно учествуваат во подобрување на 
снабдувањето, подобрување на квалитетот, 
контролата, постапките за пуштање во промет и 
производство на лекови.  
Значителна промена ќе се направи откако овој 
Парламент ќе го усвои новиот закон за лекови и 
помошни лековите средства, што е одобрен од 
страна на Владата на Република Македонија и кој 
што треба да биде предмет за некоја од 
наредните седници на Парламентот на 
Република Македонија, кој што прв пат ќе воведе 
ред во егзекуцијата и снабдувањето на лекови и 
очекувам дека граѓаните на Република 
Македонија овие придобивки што можат да ги 
видат со две мерки, зголемување на бројот на 
аптеките во договор со Фондот и зголемување на 
вкупната маса на пари што секој месец се троши 
од страна на Фондот, далеку повеќе ќе ги 
почувствуваат придобивките од овој закон кој ќе 
стапи на сила и кој ќе почне да се применува.  
Доколку пратеникот сака и писмен одговор  ние 
сме спремни да му доставиме и писмен одговор.  
Бесим Догани: Господине Спасовски дали сте 
задоволни од добиениот одговор или ќе 
поставите дополнително прашање.  
Оливер Спасовски: Благодарам почитуван 
потпретседателе.  
Не сум задоволен, затоа што веројатно и сите 
граѓани што не следат и кои што се 
заинтерсирани, не се задоволни воопшто. Знам 
дека во септември имало 300 аптеки што 
склучиле договор со Фондот, а во Скопје 40, 
меѓутоа, исто така знам ако се тие 300, а во Скоје 
40 можат многу повеќе и почесто да наоѓаат 
лекови граѓаните на рецепти и да платат со 
партиципација. Значи, со зголемувањето на 
бројот на аптеките што имаат склучено договор 
со Фондот и во Република Македонија и во 
Скопје, апсолутно не се зголеми бројот на лекови 
кои што можеа да бидат достапни до граѓаните, 
туку напротив, обратнопропорционално се 
намалија во сосема мали количини. Тоа можете 
да го видите од сите луѓе кои што имаат потреба, 
посебно хронично болните и оние кои што имаат 
низок степен на егзистенција во Република 

Македонија дека навистина во последните седум 
месеци имаат поголеми проблеми.  
Бидејќи не ми одговоривте на прашањето од кој 
ден или месец, или година, можат граѓаните на 
Република Македонија да очекуваат доволно 
лекови во аптеките и доволно на позитивната 
листа, за да можат да ги задоволат своите 
потреби, барам писмено да ми одговорите на ова 
прашање.  
Бесим Догани:  Ви благодарам господине 
Спасовски, писмено ќе ви биде одговорено.  
Вашето трето прашање беше упатено до 
Владата. На ова прашање ќе одговори заменик 
министерот за финансии.  
Предраг Трпески: Ова прашање на неколку пати 
претходно беше поставено, сега е само малку 
модифицирано, но е во ред, бидејќи е малку по 
специфично писмено ќе доставиме одговор за 
наредната седница.  
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
заменик министер.  
На вашето прашање ќе биде писмено 
одговорено.  
На ред за пратенички прашања е господинот 
Есад Рахиќ, повелете.  
Есад Рахиќ: Благодарам потпретседателе, 
почитувани колеги пратеници, почитувани 
претставници на извршната власт.  
Имам три прашања.Едното е до Министерството 
за транспорт и врски, а второто прашање е до 
Министерство за внатрешни работи  и трето 
прашање е до Министерството за економија.  
Првото прашање е: деновиве сме сведоци на 
една бескомпромисна акција на Министерството 
за транспорт и врски, за рушење на 
дивоградбите, која што јас максимално ја 
поддржувам. Иако денеска прошетав до Кинески 
ѕид, очигледно дека нема петарди во Република 
Македонија што не се потрошени, меѓутоа, тоа 
што бараме да се сруши не е срушено. Меѓутоа, 
не е тоа прашање кое што сакам да го упатам до 
ресорното министерство, туку е следното: Имено 
деновиве пред едно две недели во Фокус имав 
прилика да прочитам една интересна статија во 
која што Делче Арсовски објаснува зошто 
тетовчани летово ќе трпат за вода. Се 
согласуваме дека водата е број 1 за животот на 
сите, а посебно на тетовци што на падините на 
Шара има многу вода. Значи прашањето е 
следно: За мене овој текст е интересен затоа што 
е поврзансо градењето на тетовскиот водовод и 
за запрепастување читајќи го текстот открив дека 
Владата на Република Македонија, која што е 
инвеститор на овој објект едноставно, го 
раскинува договорот со постоениот изведувач, 
исклучиво поради политички причини. 
Внимавајте, истата Влада која тоа го раскинала, 
па подоцна е повторно вратен на вистинскиот 
изведувач, е подготвена да плати пенали и 
камати во висина од 3 милиони евра, буџетски 
пари, што е уште поинтересно. Наместо на 
постоечкиот изведувач, како што беше Иднина 

 46/37.-



инжењеринг, се заменува со фирма од 
Шипковица на командант Љаља или Јаја, јас не 
знам точно. И нема никаков проблем во тоа, 
проблемот е што со никаков документ не е 
раскинат договорот со претходниот изведувач. 
Дел од парите се обезбедени претходно од 
парите од продажбата на Телекомот, бидејќи 
еден дел од водоводот е завршен, при 
недостаток на пари, претходната Влада 
обезбедува дел од парите од продажбата на ГТЦ, 
а еден дел од буџетски средства од 
Министерството за транспорт и врски.  

Втора работа, барам одговор на претходното 
прашање. Тоа го прашувам затоа што истата таа 
ЕЛЕМ, каде што се појавија шпекулации за 
малверзации, беа сменети 6 луѓе, бидејќи 
станува збор за стратешки тим во Република 
Македонија, на времето се правеа блокади и се 
обвинуваше поранешната Влада на СДСМ и 
гласно ги малтретираа скопјаните и останатите 
дека кога ќе дојде ќе го поништи и дека ЕЛЕМ и 
МЕПСО ќе бидат, дали е вистина ова писмо за 
намери од Владата до ММФ за приватизација на 
ЕЛЕМ, господин Родриго Дерато, генерален 
директор на ММФ каде што новата Влада е 
одлична, односно дали имаат намери да го 
приватизираат ЕЛЕМ. Многу ќе ми значи 
одговорот, затоа што оние сто чекори кои што 
господинот Груевски ги вети, сакам да верувам 
дали навистина се вистински чекори, или мали 
чекорчиња или нешто обратно. Благодарам.  

Моето прашање е, бидејќи тетовчан немаат вода 
и обврските спрема постојниот изведувач кој е 
избран со тендер годишно растат по 300 илјади 
евра, а објектот што е изграден катастрофално 
се менанџира, дали е точно дека оваа фирма на 
командантот Јаја или Љаља го презема 
градењето со непосредна споодба, со одлука на 
Влада, која што претходната одлкука 
претходната Влада ја има стопирано, 
Министерството за финансии елегантно ја има 
направено, дали е точно дека Министерството за 
транспорт и врски побарало согласност од 
Бирото за јавни набавки и Јавното 
правобранителство да потпише анекс договор со 
постојниот изведувач �Иднина инжењеринг�. Тоа 
е прашањето до Министерството за транспорт и 
врски и благодарам доколку може да ми се 
одговори.  

Бесим Догани:  Ви благодарам господине Рахиќ. 
Вашето прво прашање беше упатено до 
Министерството за транспорт и врски. На тоа 
прашање ќе ви одговори заменик министерот за 
транспорт и врски, господинот Скендер Палоши, 
повелете.  
Скендер Палоши: Благодарам потпретседателе.  
Ова е веќе трет пат во тек на овие осум месеци 
каде што се отвара дискусија околу изградбата 
на водоводот за потребите на водоснабдување 
на градот Тетово. И на претходните пратенички 
прашања два пати се имаме осврнато на овој 
проект.  

Второто прашање кое што сакам да го упатам на 
мојата драга пријателка, министерката за 
внатрешни работи и според анкетите на 
граѓаните таа е една од подобрите министри во 
Владата, на која што лично и верувам, да ми 
одговори, исто денеска бидејќи читам. Прочитав 
дека генералот Зоран Јовановски е сменет и 
деградиран од генерал на македонската полиција 
во помлад инспектор. Претходно е сменет 
генералот Борко Марковски. Дали може да ми 
одговорите, за 60 вработувања од Агенцијата 
�Лупус� која што поминува преку полициска 
академија во Министерство за внатрешни работи, 
треба да ми одговорите дали е точно или не. Јас 
не ја знам информацијата, да не шпекулирам за 
наводните 700 илјади денари сте ги наградиле 
директорот на јавна безбедност и дриекторот на 
УБК заради постигнати резулати.  

Инаку, изградбата на овој водовод влече една 
малку подолга историја. Започнат е од 2001 
година. Првите средства се поделени од 
продажбата на Телеком во тоа време и беа во 
висина 145 милиона денари, или околу 5 милиона 
марки.  
Точно е дека изведувач на работите во тоа време 
беше градежното претпријатие �Иднина 
инженеринг�, кое за волја на вистината уште при 
склучување на договорот со Министерството за 
локална самоуправа, бидејќи Министерството за 
локална самоуправа  го менанџираше овој проект 
и уште во тоа време имаше голем број на 
забелешки уште во текот на постапката на 
склучување на договорот. Така што, за едно 
кратко време, односно за време од една година 
средствата кои беа наменети од продажбата на 
Телеком во висина од пет милиони марки беа 
исплатени на изведувачот �Иднина инженеринг�, 
а работата не беше завршена.  

Инаку, сакам да ве прашам дали и по кој основ се 
сменети овие генерали.  
Третото прашање до министерката за економија. 
Јас на 29 ноември поставив прашање до 
министерот за транспорт и врски, меѓутоа уште 
не ми е одговорено за �Кинески ѕид�. Имаше 
одговор дека имаше некоја државна тајна. Во 
оној одговор јас што го добив немаше никаква 
тајна. Сакам повторно да ја прашам 
минситерката.Дали има намера да покрене пред 
антикорупциска комисија уште еднаш да го 
отвори случајот за реосигурување на двете 
компании МЕПСО и ЕЛЕМ во висина од 10 
милиони евра. Одговор не добив, меѓутоа, 
мислам дека граѓаните на Република Македонија 
заслужуваат одговор.  

Во меѓувреме, се направи ревизија на тој проект 
и се докажа дека од предвидените градежни 
работи кои треба да се изведат на тој 
инфраструктурен објект од големо значење за 
град Тетово, изведенисе само 34% физичка 
реализација, додека исплатата е извршена 
целосно.  
По ова, веќе почнаа тие судски постапки за 
докажување на едната или на другата страна што 
е изведено, колку е платено и така натаму, така 
што последните четири години се водеа неколку 
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судски постапки од страна на општина Тетово и 
Советот на општина Тетово 2002 и 2003 година. 
Покрената е постапка пред Јавното 
обвинителство на Република Македонија против 
изведувачот на овој објект �Иднина инженеринг�и 
таа постапка до денеска нема завршница. Ова е 
првиот дел на вашето прашање.  
Статијата во Фокус е само една стана на 
приказната и јас мислам дека не треба да се 
земе како здраво за готово, бидејќи таму ја 
слушаме само едната страна на лицата 
инволвирани во овој зафат.  
Во моментот состојбата е следна. Проектот е 
поделен на две фази. Водоводот на градот 
Тетово зафаќа површински  води од извори кои 
се на голема надморска висчина, а тоа се 
Студена Река и река Пена и поделен е на две 
фази. Во моментот започнати се работи од 
страна на �Иднина Инженеринг� во првата фаза, 
додека ова што денес го прашавте вие се 
однесува на дел од градежни работи кои треба 
да се изведат во втората фаза. Ова е по долниот 
потег на водоводот. 
Јавната набавка во врска со овој проект што се 
оспорува во статијата која вие ја цеитиравте се 
однесува на јавна набавка спроведена од 
општина Тетово во 2006 година и општина 
Тетово по спроведување на оваа јавна набавка, 
за која имало определни средства од страна на 
Министерството за транспорт и врски минатата 
година, односно за време на владеење на 
вашата коалициона Влада, веќе е започнато со 
реализација, така што општина Тетово веќе е во 
облигациони односи со друг изведувач. Вие 
спомнувате команданти, меѓутоа кај нас секаде 
има изведувач, претпријатие кое конкурирало и ја 
зело работата, почнало со изведба. Вистината е 
дека општина Тетово е во облигациони односи со 
друг изведувач, а никаде до сега немам слушнато 
дека �Иднина Инженеринг� добила судска 
парница за некои три милиони евра, 300 илјади 
евра годишна камата и др. Ова е што се 
однесува до овој момент. 
Проблемот беше во следното. Во 2007 година од 
страна на општина Тетово беа доставени 
ситуации за изведени градежни работи на 
втората фаза на водоводот Тетово од страна на 
претпријатието кое го изведува овој значаен 
проект и ние како Министерство за трансорт и 
врски побаравме повторно да се изврши ревизија 
на изведени работи во втора фаза, побаравме 
мислење од Државниот завод за ревизија, 
побаравме мислење од Министерството за 
финансии и по согледување на сите овие работи, 
се изготви детален извештај, во кој повторно 
имаше забелешки за втората фаза на 
реализација на проектот, за која општина Тетово 
доби одреден период да ги отстрани. Во 
меѓувреме пристигната е документација дека 
сите тие забелешки што беа констатирани од 
страна на државните институции се отстранети 
од документацијата и од останатите позиции кои 
ни беа доставени од страна на општина Тетово и 
во буџетот на Министерството  за транспорт и 

врски за оваа година се предвидени средства во 
висина од 75 милиони денари, што е околу 
1.250.000 евра и сега на 50-та седница на 
Владата донесовме одлука после согледување 
на сите овие информации и експертизи за 
продолжување на работите околу изградбата на 
водоводот на град Тетово на втората фаза. 
Значи со завршување на оваа фаза на проектот 
понатаму следи и конечното завршување на 
проектот, што е, да речеме, да се вратиме на таа 
прва фаза, прва делница за која ќе бидат 
потребни средства во висина од околу 100 
милиони денари, меѓутоа, тоа е проект поделен 
во две фази, сега следува да го завршиме овој 
дел. Се надеваме дека со успешна реализација 
на втората фаза идната година во буџетот ќе се 
предвидат повторно средства за таа прва фаза и 
довршување, така што се надевам дека идната 
година проблемот со водоснабдување на градот 
Тетово ќе биде решен. Благодарам. 
Бесим Догани:  Ви благодарам господине 
Палоши. 
Господине Рахиќ, дали сте задоволен од 
добиениот одговор или ќе поставите 
дополнително прашање? Повелете. 
Есад Рахиќ: За волја на вистината, господине 
заменик министер, ретко слушам ваков исцрпен 
одговор, што значи вие го знаете претходно 
проблемот и тоа е добро. Сега сакам да ви 
укажам на две работи. Само сакам да ви укажам 
од мој личен аспект, јас имав прилика, среќа или 
несреќа, да бидам заменик генерален директор 
на Водовод, така што според моите сознанија 
објектот е неделив, затоа што за таков е добиена 
дозвола или добиен е тендер. Апсолутно се 
согласувам со вас дека во првата фаза 
одобрените пари, вие рековте околу 5 милиони,  
но тука станува збор за 2,2 милиони евра  и 
договорот бил да се оди до каде ќе се стигне да 
се потрошат парите. Тоа е направено. Има и 
друга ревизија во која е утврдено дека за тие 
пари, значи  за тие пари таква музика, до каде 
што е стигнато е направено и со нови средства 
што претходната Влада ги давала и дел верувам 
оваа Влада тоа било направено во интерес на 
граѓаните на општина Тетово, што не е спорно. 
Од прилика самиот објект треба да биде околу 
9,5 милиони евра. Се согласуваме дека тоа сепак 
е голема инвестиција. Меѓутоа, има друга работа, 
затоа го кажувам ова, нема судска пресуда, 
апсолутно се согласувам. меѓутоа, ако ревизијата 
утврдила дека �Иднина Инженеринг� или било 
која фирма лошо работела, треба одлука на 
државен орган, на суд да стопира, да се поништи 
и да се одземе работата. Не може да му 
одземете работа на било кој, тоа вие и на вас 
јасно, за да дадете на друга фирма. Тој сега 
тужи. Можеби нема да докаже пред македонските 
судови, некој вели вакви или такви судови, но 
има и меѓународни судови, тоа е хипотетична 
претпоставка за штетите, затоа што истиот овој 
инвеститор има купено цевки во вредност од 700 
илјади евра. Сега бидејќи ја знаете 
конфигурацијата на теренот, тие се купени за 
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објект и се обработени специфично, веројатно 
дел од тие цевки се неупотребливи за некој друг 
објект. Вие имате една затекната состојба. Тоа е 
првото прашање. 
И второто, вчера слушаме за некој политички 
догвор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за една, две,  
три или четири  точки, но дали ова е петтата 
точка од тој договор.  
Затоа би ве замолил, ова што го кажавте и дел 
од овие работи - ако го немате бројот од 
весникот, а сигурно сте го прочитале, јас ќе ви го 
дадам примерокот уште еднаш да го разгледате 
и да ми одговорите писмено, па на првата 
седница кога ќе ме прашате дали сум задоволен 
или не од одговорот, јас ќе ви кажам. Ви 
благодарам. 
Бесим Догани:  Ви благодарам господине Рахиќ 
за дополнителното прашање. 
Господине Палоши, повелете. 
Скендер Палоши:  Благодарам. 
Само на кратко уште еднаш ќе ви објаснам, 
минута ќе ви одземам, а сосема подробна 
информација, значи комплетна почнувајќи од 
2001 до денешниот ден ќе добиете многу скоро 
бидејќи ја имам во мојата канцеларија. 
Само да ви кажам дефинитивно за да остане 
чисто дека ние не сме ја дале работата на 
вториот изведувач, туку тоа го направила 
општина Тетово во 2006 година во време на 
владеење на СДСМ и ДУИ и ние само го 
продолжуваме овој проект со финансирање на 
истиот. Значи не сме ние тие кои, имајќи еден 
изведувач, сме дале работа на друг изведувач. 
Подробна писмена информација ќе добиете за 
неколку дена. Благодарам. 
Бесим Догани:  Ви благодарам господине 
Палоши. 
На второто прашање на господинот Есад Рахиќ 
ќе одговори министерката за внатрешни работи, 
госпоѓица Гордана Јанкуловска, повелете. 
Гордана Јанкуловска:  Благодарам 
потпретседателе. 
Во однос на првиот дел од прашањето што се 
однесува на одредени кадровски распоредувања 
во МВР, јас би му одговорила на пратеникот 
Рахиќ, бидејќи тој очигледно одлично ги познава 
процедурите и во МВР и во безбедносниот сектор 
воопшто дека сите кадровски групирања, 
распоредувања и прераспоредувања се прават 
со цел за зголемување на ефикасноста на 
работата на безбедносните структури, а кога 
зборуваме за ефикасноста, мислам дека нема 
потреба да зборувам дополнително за 
ефикасноста на МВР, тоа граѓаните можат да го 
видат буквално секојдневно и дали и колку 
ефикасно работиме. 
По однос на вториот дел од прашањето, кое се 
однесуваше на одредени шпекулации кои 
господинот Рахиќ рече дека не мора да ги 
коментираме, меѓутоа, јас сум спремна да 
разговараме овде во Парламентот, затоа што 

местото на дебата е овде. Тука само ќе кажам 
дека во една институција, впрочем како и во МВР, 
природна работа е смената на генерации, 
односно по заминувањето на одредени луѓе од 
Министерството по природен пат да дојдат нови 
луѓе во законска процедура да бидат вработени. 
Спомнавте одредени аспекти на работни 
биографии на луѓето кои можеби се елемент во 
нивните работни биографии или во дел од 
работните биографии на лицата, но јас ќе кажам 
дека единствен параметар и единствен услов 
според кој се вработуваат луѓето во МВР се 
правилата и процедурите на работа и  општите и 
посебните услови утврдени со закон, така што 
таа шпекулација навистина не игра никаква улога 
во креирањето на кадровската политика на МВР 
и на последниот дел, кој исто така го споменавте 
како шпекулација, господинот Рахиќ, вие многу 
доро знаете како работат безбедносните служби 
не само во Република Македонија туку и во 
другите држави, затоа што во својство на 
пратеник во Парламентот чинам дека во целиот 
ваш мандат сегашен и претходен исклучително 
многу се фокусирате на овој сектор. Полициите 
во светот секаде кога постои реализација, 
односно кога постои откривање на кривични дела 
каде што има исклучително голема вредност 
практикуваат да користат различни методи на 
мотивација на лицата кои биле вклучени во 
акциите, така што МВР постапувајќи по 
процедурите односно по Правилникот за 
наградување и казнување, се разбира, има на 
располагање одредени инструменти кои се 
применуваат тогаш кога има потреба. 
Бесим Догани:  Ви благодарам. 
Господине Рахиќ, дали сте задоволен од 
добиениот одговор или ќе поставите 
дополнително прашање? 
Есад Рахиќ:  Ќе поставам потпрашање. 
Историјата и светот и Министерството за 
внатрешни работи не почнува ни со вас и нема 
да заврши со вас, како што не пона ни со мене и 
нема да заврши со мене. Навистина ги познавам 
безбедносните структури, затоа што во два 
мандата во Парламентот тоа го работам и 
веројатно во третиот ќе бидам министер за 
внатрешни работи и тогаш ќе преиспитам што 
некој работел - не, вие сте океј, нема збор. Вие 
непосредно ми одговоривте дека сте ги 
наградиле и тоа не е спорно, апсолутно се 
согласувам дека секој добар работник треба да 
биде награден, меѓутоа, да дадете 14 пратенички 
плати, ако е вистина, затоа ве прашувам, 14 
пратенички плати во време кога на обичниот 
полицаец кој стои на улица му ги укинувате сите 
часови, тоа е малку - ајде нема да го употребам 
зборот, ќе ви биде јасно што е. Тоа е првата 
работа. 
Втора работа, секаде во светот се согласувам 
дека тие генерали дали работеле добро или 
лошо ќе заслужат да си заминат затоа што треба 
смена на генерации и слично, меѓутоа, добиваат 
советнички места или на крајот на краиштата 

 46/40.-



бидејќи имаат и бенефициран стаж ќе се 
испраќаат во пензија. Како работи полицијата е 
ви кажам едно мое големо разочарување кога ви 
реков на вас лично ви честитам на добро 
завршената, на дел од добро завршените работи. 
Дента на инаугуративната седница на Владата, 
кога имаше повеќе од 20 или 30 неовластени луѓе 
од Министерството за внатрешни работи со 
оружје, тоа беше дел од обезбедувањето на 
господинот Груевски, и тоа не го спорам. 
Меѓутоа, во парламентарниот дом, во 
законодавниот дом на Република Македонија кој 
го обезбедува Македонската полиција, тоа беше 
непримерно. Вие не ми одговоривте дали дел од 
тие луе се вработени во МВР или не се. За да не 
се расправаме, да им дадеме шанса и на 
другите, јас би сакал доколку може, а бидејќи сум 
условно речено хендикепиран, по вашиот одговор 
ќе немам право на реплика, да ми одговорите 
писмено. Инаку, не е спорна наградата, меѓутоа, 
700 илјади денари, ако е вистина, затоа ве 
прашав за висината, вие не ми одговоривте, со 
збор рековте да, дека имате право и со тоа 
апсолутно се согласувам, но 14 пратенички 
плати, да не зборувам за овие стечајни 
работници, да не ширам демагогија, сепак е 
малку многу, и покрај успесите што ги имате како 
МВР. Благодарам 
Бесим Догани:  Значи господине Рахиќ барате 
писмен одговор. 
Во ред, тогаш поминуваме на ... 
(Министерката за внатрешни работи бара збор). 
Гордана Јанкуловска:  Кратко ќе одговорам 
усно. 
Значи господине... 
(Реакција од пратеникот Рахиќ). 
Јас имам право да одговорам писмено или усно. 
Значи господине Рахиќ во делот каде што 
поставивте конкретно прашање... 
Бесим Догани:  Госпоѓице министер, ако може 
ве молам да му одговорите писмено на 
господинот Рахиќ. 
Гордана Јанкуловска:  Се разбира дека може, 
јас во мојот писмен одговор ќе ви посочам дека 
според Правилникот наградата не може да биде 
повисока од 300 илјади денари, затоа вашето 
прашање станува безпредметно, а во однос на 
тоа кој каде е вработен, јас само ќе речам дека 
надлежни за обезбедување на претседателот на 
Владата на Република Македонија се 
вработените од Секторот за обезбедување во 
МВР. 
Бесим Догани:  Во ред. 
Значи третото прашање е упатено до 
министерката за економија, госпоѓа Вера 
Рафајловска, повелете. 
Вера Рафајловска:  Благодарам 
потпретседателе. 
Бидејќи очигледно со пратеникот не се 
разбираме, ќе му се достават за сите прашања 

писмени одговори, да немаме дилеми во однос 
на броењето на годините и навредите. 
Бесим Догани:  Ви благодарам госпоѓа 
Рафајловска. 
Господине Рахиќ, сега вие немате право на 
одговор, бидејќи писмено ќе ви биде одговорено. 
(Пратеникот Рахиќ започнува со искажување). 
Господине Рахиќ, министерката најави дека и на 
ова прашање ќе ви одговори писмено. 
(Реакција на пратеникот Рахиќ). 
Бесим Догани:  Повелете господине Рахиќ, иако 
е спротивно на процедурата. 
Есад Рахиќ:  Почитувана госпоѓо министер, 
лично ви се извинувам ако тоа го сфативте како 
навреда. Чисто сакам да ви кажам дека машки се 
борите како партизаните 1941 година, ништо не 
признавате. Јас не сум задоволен од одговорот, 
затоа што прво кога ме прашавте, првата 
седница беше, јас реков дека не гледам ништо во 
рамките на одговорот, вие не сте го ставиле тоа 
претпоставувам, тоа е државна тајна и ако се 
работи за 10 милиони евра, претходно 20 
милиони евра за набавка на мазут, 500 илјади 
евра за спортски зафрканции, а се апсат луѓе за 5 
евра, 10 или 15 евра, се ставаат лисици и се 
викаат камери, јас ви кажувам дека апсењата за 
година, две или три ќе бидат поспектакуларни, 
само без камери. Не е коректно, затоа што некој 
издвојувал пари од својот џеб, редовно плаќал 
сметка за да некој можел да се шири и да прави 
што сака. Сменети се шест луѓе од Надзорниот 
одбор и нејзини колеги и сопратијци, и чесни 
луѓе, затоа што Чинговски треба да остане чист. 
Не ми одговоривте за ЕЛЕМ дали како Влада 
имате намера да го приватизирате. Одговорете 
писмено. 
На вас лично ви се извинувам, ако тоа го 
сфативте како навреда. 
Бесим Догани:  Значи ќе ви биде писмено 
одговорено на вашите прашања. 
Сега 10 минути за пратенички прашања има 
госпоѓа Флора Кадриу. 
Флора Кадриу:  Благодарам господине 
потпретседател. Јас имам три прашања. 
Првото прашање е  упатено до министерот за 
транспорт и врски. Асан Бег како населба на 
општина Гази Баба со значителен број на жители, 
иако е дел од главниот град, според 
инфраструктурата личи на неразвиена населба, 
на еден афрички град, затоа што нема мрежа за 
канализација и плус има води кои загадуваат на 
сите страни, горе и долу. Се знае дека ова 
прашање е во надлежност на општина Гази Баба, 
меѓутоа, сепак  би прашала дали планира 
Министерството за транспорт и врски да додели 
финансиски средства за изградба на 
канализација во оваа населба. 
Второто прашање е упатено до министерот за 
култура. 
Пред конфликтот во 2001 година на целата 
територија на општина Липково постоеше само 
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еден скромен Дом на културата, таканаречен 
Кооперативен дом во село Матејче, чија сала се 
користеше за културни, образовни, научни и 
политички манифестации и тоа на општинско 
ниво. Овој Дом на културата во текот на 
конфликтот потполно беше уништен, и иако се 
поминати веќе шест години, до ден денес сеуште 
не е преземено ништо во оваа насока. За ваша 
информација, еден идеолошки план за изградба 
на овој дом постои во ИМГ, план кој што не е 
остварен, кој не е реализиран, но не ги знам 
причините зошто сигурно заради недостиг на 
средства, меѓутоа Министерството треба да има 
подетални информации во однос на ова 
прашање. 
Значи прашањето е дали ова Министерство 
планира да додели финансиски средства за 2008 
година за изградба на овој Дом на културата, кој 
е од големо значење за жителите во општина 
Липково. 
Третото прашање е упатено до министерот за 
земјоделство. Што се однесува на помошта што 
ова Министерство ја доделува на земјоделците и 
фармерите, оваа година критериумите кои што се 
утврдени од страна на ова Министерство се 
малку неразбирливи, затоа што на пример еден 
фармер треба да поседува минимум пет големи 
говеда или максимум 50 ситна стока и тоа треба 
да биде услов за проширување на истите. На 
земјоделците им е потребен поседовен 
лист,оригинален за секоја парцела, чија цена е 
1000 денари и евентуално изјава која е 
потпишана од нотар, чија цена е речиси 700 
денари. Ако  го  имаме  предвид фактот дека за 1 
ха. жито на пример Министерството доделува 
околу 2000 денари, излегува дека земјоделецот 
треба да плати исто толку колку што ќе добие, 
што значи не би имал причина да аплицира за 
истото.  
Дали планира Министерството да ги измени овие 
неповолни критериуми, ограничувачки 
критериуми за земјоделците и сточарите во 
функција на нивната помош, што би служела за 
вистински развој на земјоделството и 
сточарството во Република Македонија. 
Благодарам. 
Бесим Догани: Благодарам госпоѓо Кадриу. 
На вашето прво прашање ќе одговори заменик 
министерот за транспорт и врски господинот 
Палоши. 
Скендер Палоши: Благодарам потпретседателе. 
Прашањето беше дали Министерството за 
транспорт и врски има инвестиции во објект за 
фекална канализација во општина Гази Баба, 
поточно во населбата Асан Бег.  
Одговорот е следен: изградбата на 
инфраструктурни објекти од локален карактер, 
како што се водоснабдителни сиситеми, 
водоснабдителни мрежи, фекални канализации и 
слично е под ингеренции на општините. Така што 
тоа е должност на локалната самоуправа. 
Меѓутоа, во Буџетот на Министерството за 
транспорт и врски, во буџетите по одделни 

години постои Буџет за финансирање на ваков 
вид проекти и тој за оваа година изнесуваше 94 
милијони. По апликација на општините за 
одредени проекти тој Буџет е прераспределен за 
сите општини кои исполнуваа одредени услови и 
критериуми, така што за оваа година, овој проект 
не е предвиден за финансирање. Во општината 
Гази Баба, колку што можам да се сетам се 
определени средства за финансирање на 
водоснабдителен систем во село Љуботен. Тоа 
ќе го финансира Министерството за транспорт и 
врски. Меѓутоа, до колку општината Гази Баба 
располага со соодветна техничка документација 
за овој објект, може во меѓувреме, во текот на 
идната година да аплицира дел од оваа 
инвестиција да ја финансира Министерството за 
транспорт и врски. Благодарам. 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Палоши. 
Дали пратеничката Кадриу е задоволна од 
добиениот одговоор, повелете. 
Фљора Кадриу: Да, одговорот беше  јасен. 
Бесим Догани: Вашето второ прашање е 
упатено кон Министерството за култура. Ќе ви 
одговори заменик минситерот господин Слободан 
Деспотовски, повелете. 
Слободан Деспотовски: Благодарам. 
На ова прашање пратеничката ќе добие исцрпен 
писмен одговор. 
Само сакам да ја потсетам дека потребно е да се 
поднесе проект за да се одвојат пари од Буџетот 
за 2008 година и, до колку тоа не е направено, ја 
повикувампратеничката да им соопшти на 
заинтерсираните да поднесат проект. Тој проект 
ќе биде најсериозно разгледан во 
Министерството за култура. Благодара, 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Деспотовски. На вашето прашање ќе биде 
писмено одговороено. 
Вашето трето прашање беше упатено кон 
Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. Одговор ќе даде министерот 
Ацо Спасеноски, повелете. 
Ацо Спасеноски: Благодарам потпретседателе. 
Благодарам за прашањето. 
Верувајте, последните неколку денови многу 
често се дискутираше по проблемите за 
пријавувањето за користење субвенции во 
земјоделието. Таа ситуација ја следиме уште од 
самиот почеток, значи од почетокот на годинава 
кога ги пропишувавме тие критериуми. Тргнавме 
од воспоставување нови рпавила за делење на 
критериумите, се со цел: 
Прво, при поделбата на субвенциите за одредена 
сума на средства што ја добиваат земјоделците, 
што оваа година да напомнам е 3,5 пати 
поголема од минатата година, да се постигне 
поголем ефект ако се определат критериуми, 
една подолгорочна стратегија за тоа што се сака 
да се псотигне со тоа субвенционирање, во кое 
време да се дели субвенционирањето и да се 
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воспостави поголема контрола врз 
субвенционирањето. 
Во текот на јануари, февруари и март имавме 
серија состаноци со самите здруженија и 
претставници на корисниците на субвенциите, 
каде ги дефиниравме тие  критериуми. Тие, за 
прв пат оваа година, критериумите, се делат 
според некакви услови и се слични со условите 
што треба да ги исполнуваат нашите земјоделци. 
Фактички, сите земји што биле кандидати и се 
членки на ЕУ ги имаат овие критериуми. Но, кај 
нив, тие се многу, многу поголеми.  
Со воведувањето на ваквите критериуми 
фактички, се сакаше да се постигне еден ефект 
од повеќе аспекти. Заради тоа, годинава прв пат 
овие критериуми се делат после изработка на 
една студија како Стратегија за развој на 
земјоделието, се делат после изработката на  
ИПАРД програмата. Фактички, ова е почеток на 
делењето субвенции за постигнување одредена 
цел. 
Да не се сфати дека овие субвенции се социјална 
помош што треба да се даде на земјоделците 
пред Нова Година за да можат да ги поминат 
Новогодишните празници. Не. Заради тоа што во 
изминатите години наназад, субвенциите се 
делеле ад хок, без посебно планирани 
критериуми. Имаме опаѓање на земјоделското 
производство. 
Она што оваа година го направивме, беше да 
воведеме одредени барања што треба да ги 
исполнат самите земјоделци, покрај 
критериумите да исполнат одредени барања за 
да може да се исконтролира. Затоа што со години 
наназад постојано странскит еконсултанти и 
домашните ревизии покажувале дека 70-80 
илјади апликанти аплицираат за користење на 
помош, тогаш тоа купче на пари се дели на таа 
бројка и секогаш се давала мала сума на пари, 
што дирекно ги добивале земјоделците. 
Оваа година, за прв пат, како што спомнав, 
побаравме основни документи штомора да ги 
имаат, да ги донесат земјоделците за да можат 
да ја користат субвенцијата, се со цел да се 
направи подобра контрола кој тоа користи 
средства, дали реално се распределуваат 
средствата, затоа што со години наназад на 
контролите и ревизиите се покажало дека голем 
дел од овие пријавени не биле земјоделци и го 
немале тој пријавен број на состојба на стока или 
посадени површини.  
Затоа, оваа година побаравме да се достави 
имотен лист или поседовен лист што не треба да 
биде постар од 6 месеци. За вадење на таков 
имотен лист во Катастар се плаќа по 50 денари 
за катастарска парцела. Поссле тоа , побаравме 
втор документ што ни беше потребен за да може 
да се види дали фармерот ги исполнува условите 
или земјоделецот, беше доказ за бројната 
состојба на животните. Таму каде имавме 
обележани животни, како што е крупниот добиток, 
кравите, таму требаше да се донесат пасошите и 
доказ за бројната состојба е фактички тоа, 

потврдата. А таму, каде нема обележани 
животни, како што се овците и козите, таму 
требаше да се донесе потврда од ветеринарните 
станици, затоа што кај нив имаме постојана 
контрола, заради фактот што од нив се зема 
постојано крв и се следи болеста кај овците. Таму 
ја имаме бројната состојба.  
Понатаму, побаравме фотокопија од лична карта 
и баравме доказ дека ја платил пашарината за 
оние животни кои одат на паша.   
Сето ова покажува дека се работи само за 
основни документи што мора да се достават. 
Едноставно, без оваа документација има 
проблем и нема шанси да може да се користат 
средствата, затоа што нема реален доказ. До 
сега, со годининаназад се земал доказ дали некој 
сади земјоделска површина само ако донесе 
потврда од месна заедница дека тој посадил 
толку и толку пченица. Тоа беше извор на можни 
проблеми што беа воочени и предложени од 
самите здруженија договорени со самите 
здруженија. 
За прв пат, оваа година се поставени критериуми 
за поделба на субвенциите. Оваа година за прв 
пат се побара целава документација да биде 
доставена. Рокот што години наназад бил до 31 
мај ние го продолживме до 31 јуни, со тоа што 
има одредена пробелматика со самиот Катастар 
и запишување на имотните или оставински 
постапки што не се завршени, така што голем дел 
од земјоделците ни се пожалија на тоа, им 
излеговме во пресрет и сега доказ за имотната 
состојба може да биде ако се донесе 
оставинската постапка или изјава од сите 
корисници на таа парцела дека е дадена во 
владение или дека може да ја обработува тој кој 
аплицира. 
Како доказ за бројната состојба на животните, во 
следниов месец дена, како доказ ќе ја користиме 
изјавата, која изјава треба да ја даде самиот 
стопанственик, самиот фармер и таа ќе биде под 
посебна контрола на самото Минестерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, се со 
цел да воспоставиме ред во поделбата на 
субвенциите. Се работи за голема сума на пари 
што ако се подели на голем број апликанти, 
тогаш се добиваат мали суми што дирекно ги 
добиваат самите земјоделци. 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Спасеноски. 
Госпоѓа Кадриу дали сте задоволни од добиениот 
одговор или ќе псотавите дополнително 
прашање, повелете. 
Фљора Кадиу: Не поставувам дополнително 
прашање, задоволна сум, благодарам на 
минситерот за исцрпното излагањер. 
Бесим Догани: Ви благодарам госпоѓо Кадру. 
Нареден за поставување пратенички прашања е 
господинот Тале Герамитчиоски, повелете. 
Тале Герамитчиоски: Благодарам 
потпретседателе. 
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Второто мое прашање е исто така до премиерот 
Груевски. Темата е Универзитетот �Гоце Делчев�. 
Како што ви е познато, ние дадовме безрезервна 
подршка за основање на тој Универзитет. 

Јас имам две прашања да поставамдо премиерот 
Груевски, па би го замолил, до колку би бил 
љубезен да ги слушне тие прашања. 
За волја на вистината, второто прашање беше 
упатено до вице премиерот Ставрески, но бидјеки 
го нема, верувам дека премиерот Груевски е 
компетентен да одговори. 

На 20 април 2007 година излезе Службен весник 
во кој е објавена Матичната комисија. 
Претседател проф. д-р. Марија Ташева, проф. д-
р. Владо Поповски, вонреден професор д-р. 
Сашо Митрев, проф. д-р. Тодор Делипетров, 
проф. м-р. Стела Слеанска, доц. д-р. Сашко 
Кедев и маг. Зоран Ставрески. Ова е согласно со 
Законот, но моето прашање е следно: 

Првото прашање, темата се однесува на 
Тутунскиот комбинат во Прилеп.  
Во време на предизборието широко беше 
експлоатирана темата со тутунопроизводителите. 
Вашите високи функционери доаѓаа на 
барикадите на тутунопроизводителите, им 
ветуваа по 60 денари премија за килограм тутун, 
за што постојат аудио и видео записи. Тоа не е 
спорно. Но, во иднина ќе се цени политички од 
страна на тутунопроизводителите кој колку ја 
зборувал вистината или делел лажни ветувања. 

Значи, ние добивме нерпистоен предлог. Не знам 
колку сте вие запознаени, но од ваше име нам ни 
беше доставен нерпистоен предлог, да дадеме 
член во Матичната комисија, од државниот 
секретар во Министерството за образование, три 
пати. Ние, три пати го прашавме јавно дали 
постои политичка волја за таков чин. Тој нам ни 
потврди и ние во писмена форма го дадовме со  
СВ-то, проф. д-р. Драги Данев, кој бил ректор на 
Универзитетот во два мандати бил декан на 
Машинскиот факултет и уште повеќе, бил сојузен 
министер во поранешните влади на Југославија. 
И уште повеќе, има потекло од Штип и човекот е 
реномиран и може да одговори на овие задачи. 

Но, што се случи потоа? После средување, од 
ваша страна, на новата Влада, на состојбата во 
Тутунскиот комбинат во Прилеп, донесовте нов 
менаџерски тим во кој што, внимавајте, 
замислете, од сите само двајца имаат високо 
образование, генералниот директор и директорот 
на ДООЕЛ �Тутун� кој е Металург од Охрид. 
Зошто го зборувамова? Затоа што ми е позната 
вашата заложба за компетентни и образовани 
луѓе да се на виситнските места. А, истовремено 
намерно не го спомнувам образованието, 
висококвалификувани инжињери, со големо 
искуство и уште повеќе, магистри на науки, се на 
транспортните ленти и постојано се под притисок 
дека ќе добијат отказни решенија и максимално 
се понижувани. Прифати �земи или остави� или 
ќе сенајдеш на улица. Впрочем, неколку од нив и 
добија отказни решенија, што дополнително ја 
оптоварува состојбата во Тутунскиот комбинат во 
Прилеп, бидејки ќе следат судски разрешници. 

Но, со оглед на тоа што го провеславме и ова го 
направивте смислено или несмислено, 
направивте една политичка Матична комисија во 
која што изразувам чудење зошто колегата 
Јанкуловски или колегата Лазарев, кои се 
универзитетски професори не членуваат во оваа 
Матична комисија, со оглед на улогата на 
Матичната комисија да изврши избор накадар. 
Сега, тука е главното прашање. Досегашната 
работа на Комисијата предизвика страшни 
пробелми. На конкурсот не се прифатени 
постојните доктори на науки од Институтот за 
Јужни култури, кои според Законот, станува 
составен дел на Универзитетот. Дадени им се 
писмени соопштенија дека тие не се избрани 
дури ни за соработници, иако имаат над 20 годин 
стаж во истуреното одделение во Кочани, тоа е 
за конкретниот пример. Тројца од нив, кои имаат 
стаж над 20 години се виши стручни советници, 
доктори на  науки, а не можат да бидат ни 
соработнички кадар во Универзитетот. А, од 
друга страна, примаат млад кадар со годиште 
1983 кои  докторирале во Бугарија. Ви се молам, 
ова мириса на тешка политизација. 

Уште повеќе, при исплаќањето, при ценењето на 
новата реколта, се случува максимална 
политизација, што, според партиската 
припадност, некои повеќе се ценат, вредноста на 
дадениот тутун, а некои помалку.  
И, уште повеќе, кога тутунарите јавно излегоа на 
протести, најодговорно ви тврдам 
неорганизирано од страна на опозицијата, 
најодговорно ви тврдам, некои од нив се 
повикувани на информативни разговори во МВР, 
им се заканувале по нивната безбедност и 
безбедноста на нивното семејство. Впрочем, за 
тоа имаше и јавни изјави телевизиски дека е 
така.  

Моето конкретно прашање е дали се врши 
политизација и партизација на процесот на 
конституирање на Државниот универзитетот 
�Гоце Делчев� во Штип. Благодарам. Дали чувсвувате одговорност за ваквите 

состојби, дали имате план и каква е динамиката 
на тој план за разрешување на статусот на 
Тутунскиот комбинат во Прилеп, со оглед на тоа 
што Владата поседува повеќе од 48% од 
капиталот и, со оглед на тоа што државата е 
доверител на најголемиот дел на долгот што 
Тутунскиот комбинат, како АД го има према 
државата. 

Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Герамитчиоски. 
Двете ваши прашања беа упатени кон 
претседателот на Владата. 
На вашетопрво прашање ќе одговори 
претседателот на Владата господинот Никола 
Груевски, повелете. 
Никола Груевски: Благодарам. 
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Во врска со првото прашање, она што јас го знам 
е дека Тутунскиот комбинат во Прилеп се затекна 
во една исклучително тешка состојба, 
финансиски. Институција која што во претходниот 
период, пред изборите, во јули 2006 година била 
предмет на многу манипулации, за што 
Министерството за внатрешни работи откри и 
достави докази до Обвинителството, а тоа до 
судот за многу големи малверзации, даночни 
затајувања, заради што следеа интервенции на 
Судот преку назначување на притвори, на луѓе 
познати на јавноста, а  исто така добро познати и 
на вашата партија. Покажуваа големи одливи на 
средства на незаконски начин и за кои што се 
води постапка. Тоа е она што МВР го најде како 
доказ, го достави до Обвинителството. 
Обвинителството го прифати, го достави до 
Судот и врз основа на тоа Судот започна 
постапка, вклучувајки ги и притворите за одрени 
лица. Така што, компанијата е донесена на 
исклучително ниско рамниште, на опстанок. 
Самото прашање беше како да се опстане, затоа 
што долговите толку многу нараснале, што го 
надминале капиталот на компанијата. А, 
нараснале не заради нешто друго, туку заради 
недомаќинско работење и злоупотреба на 
функциите што биел давани по партиска линија 
на некои луѓе.  
Така што, во една таква исклучително тешка 
ситуација, со огромни долгови, јас не ги знам на 
памет, но може да се проверат, стартуваше 
работата на новото раководство што дојде таму, 
што практично наследи нешто што беше во 
колапс. 
Од една таква исклучително тешка ситуација се 
обидува да ја извлече ситуацијата и да успее да 
го заврши откупот. Според информациите што ги 
добив од раководството таму, откупот би требало 
да биде завршен до крајот на јуни, плус државата 
меѓувреме ја исплати субвенцијата од 15 денари.  
Инаку, кажавте дека во Програмата сме ветиле 
60 денари. Отворете ја Програмата и ќе видите 
дека нема такво ветување. Значи во Програмата 
со која партијата излезе на изборите ветување за 
60 денари  немало, но имало дека ќе се обидеме 
да помогнеме колку што можеме.  
За ваша информација, оваа година за разлика од 
минатите години, генерално за земјоделието има 
одвоено средства во Буџетот, зборувам за 
субвенции, околу 4 пати повеќе отколку што беа 
претходно, 3,5 до 4 пати повеќе. Тоа ќе се 
почиствува во текот на годината некои од нив 
почнаа да се исплаќаат, некои ќе почнат наскоро, 
некои кон крајот на годината. Во секој случај во 
тој дел правиме максимум, што е во наша моќ, да 
го помогнеме земјоделецот, вклучувајќи ги и 
тутунарите, во една исклучителна тешка 
ситуација на ограбено претпријатие, претпријатие 
кое било инволвирано од раководните лица во 
многу незаконски дејствија за кои секако ќе има 
судска постапка и судот ќе одлучи што и како 
понатаму. Така што тоа би бил одговорот на 

првото прашање, околу Тутунскот комбинат во 
Прилеп. 
Бесим Догани: Благодарам господине Груевски. 
Господине Герамитчиоски дали сте задоволен од 
дадениот одговор или ќе поставите 
дополнително прашање. 
Тале Герамитчиоски: Не сум задоволен од 
одговорот. Јас би го замолил премиерот да 
прочита од стенографските белешки како беше 
прашањето.  
Јас ви верувам на вашите констатации дека 
ситуацијата била лоша и таква сте ја затекнале. 
Јас ви зборувам за сегашната состојба и 
потезите кои сега се прават и компетентноста на 
менаџерскиот тим што сте го довеле тоа да го 
направи и како вршат политичка селекција. 
Јас би замолил премиерот да ги провери овие 
наоди што ги поставив во прашањето и во 
писмена форма, би замолил, да ми се достави 
одговор. Нека ги провери наодите и нека каже во 
писмена форма. Јас верувам дека во овој момент 
можеби не ги знае тие прилики, па еве давам 
простор во писмена форма да ми се достави 
неговото мислење што ми е многу важно. 
Бесим Догани: Благодарам. 
Ќе биде писмено одговорено на вашето 
прашање. 
Никола Груевски: Ќе биде писмено одговорено. 
Јас навистина не знам дали претходното 
раководство било со факултети, ама знам дека го 
одрале претпријатието. Можеби биле луѓето со 
факултети, меѓутоа судбината на претпријатето е 
донесено на најниска можна рамка. За тоа како е 
сега и што е, ќе провериме и ќе ви одговориме. 
Ќе имате информација. 
Околу второто прашање, околу матичната 
Комисија, прво сакам да ве информирам дека, 
како што мислам дека и самиот заклучивте, се 
што е направено со матичната Комисија за 
Универзитетот Гоце Делчев во Штип, е согласно 
Законот. Мислам дека тоа и самот го 
констатиравте. 
Лично мислам дека образованието не смее да се 
дозволи да биде предмет на политички 
договарања, преговарања и превземања. 
Слушнав дека ви сте барале, затоа и едно време 
дофрлив, да ве прашам кои вие, во кое својство 
сте барале да предлагате членови на матичната 
Комисија. Таму треба да има луѓе кои се искусни 
и кои ги исполнуваат законските услови и да си ја 
спроведат совесно и законски работата, а не 
дали од оваа партија или од онаа паритаја. Тие 
луѓе што се избрани, согласно законот, како што 
и сам кажавте, за сега совесно си ја извршуваат 
таа работа и до колку дојде до некое незаконско 
дејство од нивна страна, тогаш, се разбира, има 
институции во оваа држава кои ќе реагираат. Во 
меѓувреме мислам дека треба да се избегнува да 
се плитизира било што поврзано со 
образованието. 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Груевски. 
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Господине Герамитчиоски дали сте задоволен од 
добиениот одговор, или ќе поставите 
дополнително прашање. 
Тале Герамитчиоски: Имам дополнително 
прашање. 
За политизацијата ми објасни. Самиот негов став, 
ние не сме предлагале, ние добивме предлог од 
страна на државниот секретар и ако професорот 
кој го посочи, не е стручен и компетентен, да ви 
кажам дека тој има извршено рецензии повеќе од 
сите заедно кои се членови во оваа матична 
Комисија. Да, во рамките на законот е, но 
половината од  нив немаат никакво искуство во 
изработка на рецензии и вршење на избор на 
наставен и соработнички кадар кој треба да биде 
носител на идните активности на Универзитетот. 
Сега вие можете да ме убедувате мене или 
јавноста, но јас ви кажувам дека самата постапка 
на внесување на овие луѓе кои партиски сепак 
припаѓаат кон вашата опција, докажува дека 
лошо сте го започнале процесот на 
конституирање на Универзитетот. 
Дополнителното прашање е во вториот дел од 
прашањето, што ќе направите за оние три 
случаи, доктори на науки од Кочани во 
истуреното одделение на Институтот за Јужни 
култури од Струмица што стана составен дел, по 
усвојување на законот, престана да постои, стана 
составен дел на Универзитетот. Тие луѓе ги 
имаат соодветните научни титули, соодветните 
квалификации, а ги елиминира матичната 
Комисија без никакво образложение и тие луѓе, 
практично, по слово на законот, ќе останат на 
улица. Ова ми мириса на тешка политизација. 
Јас знам дека премиерот треба да ги провери 
овие наоди, нека ги провери и би го замолил, 
исто така, во писмена форма да ми се достави 
одговорот, бидејќи овие наоди се проверени и 
точни. Што ќе стане со тие луѓе понатаму, после 
20 и нешто години работа, иако ги поседуваат 
сите квалификации и компетенции, кои по 
законот би требало да бидат прифатени како 
наставен или во крајна линија како соработнички 
кадар. 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Герамитчиоски. 
Повелете господине Груевски. 
Никола Груевски: Секако дека ќе го провериме 
тоа што велите, да не има случајно некоја 
неправилност, иако не се сомневам во 
работењето на таа комисија. 
Инаку, поранешен заменик министер и 
пратениче, сакам да ве потсетам дека 4 години 
бевте заменик министер за образование, 4 
години имавте можност да го направите овој 
Универзитет, на два наврати во Собранието тука, 
како опозициона партија ние доставувавме 
предлог, на два наврати не одбивте, сметајќи 
дека не треба да има Универзитет во Штип. 
Имавте можности и Универзитет да направите и 
Матична комисија и да нема никакви грешки, како 
што сега, еве некои ваши пријатели можеби не 
биле примени и слично. Навистина тој 

Универзитет сега ќе беше по неговата петта или 
шеста година, со едно поголемо искуство, со 
една поголема зрелост, но жалам што СДСМ и 
вие како заменик министер немавте желба, не 
сакавте  Источна Македонија, Штип, Струмица, 
другите околни градови, Свети Николе и Кочани 
каде ќе има дел од факултетите, да бидат 
универзитетски центри. Жалам што е тоа така, 
жалам што долги години го кочевте тоа и сега 
наоѓате некои ситни работи околу Матичната 
комисија зошто била вака, зошто не влегол некој 
ваш пријател, или не бил примен за професот 
некој ваш партиски колега. Во секој случај ние ќе 
провериме дали има некоја поголема 
неправилност. Јас се сомневам дека такво нешто 
воопшто има, но сепак одговорноста на 
функцијат ми налага тоа. Жалам уште еднаш што 
4 години одбивавте да се формира 
Универзитетот во Штип, иако во повеќе наврати 
ние го баравме тоа од вас, го презентиравме 
овде во Парламентот, граѓаните од тој регион 
бараа да се овозможи формирање на 
Универзитет во Штип, со факултети во Штип, во 
Струмица, во Свети Николе, во Кочани. Жалам 
што е така, па еве дури сега мораме да 
зборуваме за овие работи кои можеа да бидат 
завршени уште пред 2 гидини. Благодарам. 
Бесим Догани: Ви благодарам господине 
Груевски. 
Бидејќи е исцрпена листата на пријавени 
пратеници за поставување на пратенички 
прашања, ја заклучувам 46-та седница на 
Собранието на Република Македонија. 
Ве известувам дека утре во 11,00 часот 
продолжуваме со 45-тата седница, а по 
завршување на 45-тата седница, ќе продолжиме 
со 42-та седница на Собранието на Република 
Македонија. Ви благодарам. 
(Седницата прекина со работа во 17,50 часот) 
 


