СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Дванаесеттото продолжение на
Педесет и седмата седница на
Собранието на
Република Македонија,
одржана на 2 ноември 2000 година
Седницата се одржа во просториите
на Собранието на Република Македонија
(сала број 1) со почеток во 12,04 часот.
Седницата ја отвори и со неа
раководеше Саво Климовски, претседател на
Собранието на Република Македонија.
САВО КЛИМОВСКИ:
Дами
и
господа
пратеници,
продолжуваме со работа по Педесет и
седмата
седница
на
Собранието
на
Република Македонија.
Пратениците Ванчо Ѓорѓиев, Нано
Ружин и Наталија Марковиќ - Димова ме
известија дека од оправдани причини, не се
во можност да присуствуваат на седницата.
Ве молам притиснете едно од
копчињата на системот за гласање, за да го
утврдиме бројот на присутни пратеници во
салата.
На
пратеници.

седницата

присуствуваат
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Констатирам дека на седницата
присуствуваат мнозинството пратеници на
Собранието
и
дека
Собранието
може
полноважно да одлучува.
Продолжуваме по Првата точка од
дневниот ред.
Дали некој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор

го

Согласно договорот од состанокот на
координаторите на пратеничките групи на
СДСМ, на ВМРО - Вистинска Македонска
Реформска Опција и на ПДП, Никола
Поповски, Миланчо Черкезов и Насер
Зибери, поднесоа предлог на заклучоци кои
ви се поделени.
Согласно договорот ако се сеќавате
пред дванаесет продолженија на оваа
седница, ние се договоривме по заклучоците
начелно да дадат свој став во име на
пратеничките групи било координаторите на
пратеничките групи, или пак претставник на
пратеничката група, а потоа да се премине
на усвојување на секој заклучок, односно
амандман
поднесен
на
заклучокот
поединечно. Според тоа, и според тој
заклучок јас би сакал пред да преминеме на
поединечното изјаснување за секој заклучок

даден од страна на предлагачите да се
произнесат по можност координаторите на
пратеничките
групи,
односно
да
се
произнесе некој член на пратеничката група
кого што го овластила пратеничката група.
По тој редослед јас најнапред би го замолил
господинот
Никола
Поповски
или
претставникот
на
Социјалдемократскиот
сојуз да се произнесе начелно и да го каже
начелно ставот на пратеничката група во
врска со предложените заклучоци.
Господинот
пратеник
Чедомир
Краљевски има процедурална забелешка.
ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ:
Почитуван
претседателе,
почитувани колеги, со оглед на тоа што ние
мислевме дека ќе има дискутанти за да
продолжи расправата, но ова е веќе ново
настаната ситуација. Вие ја заклучивте
расправата.
Барам пауза од 15 минути до
половина час за да се состане пратеничката
група и да видиме како ќе се произнесеме
по понудените амандмани на заклучоците.
САВО КЛИМОВСКИ:
Со оглед на тоа што секоја
пратеничка група има право на пауза, давам
половина
час
пауза
за
да
можат
пратеничките групи да изградат ставови.
(По паузата).
Пратеничката група на ДПА бара
уште 15 минути пауза за усогласување. Ќе
продолжиме со работа во 13,30 часот. (По
паузата).
Со оглед дека амандманите ќе треба
да се погледнат и немаме доволно време, а
некои пратеници бараат пауза за ручек,
тогаш со работа ќе продолжиме во 15,00
часот.
(По паузата седницата продолжи во
15,30 часот).
Дами
и
продолжуваме со
седмата седница.

господа
работа по

пратеници
Педесет и

Согласно договорот од состанокот
на координаторите на пратеничките групи
на
Социјал
демократскиот
сојуз
на
Македонија, ВМРО - Вистинска Македонска
Реформска
Опција
и
Партијата
за
демократски просперитет, Никола Поповски,
Миланчо
Черкезов
и
Насер
Зибери,
поднесоа предлог на заклучоци кои ви се
поделени. Со тој договор ние практично
овозможуваме
максимум
15
минутно
обраќање од страна на координаторите на
пратеничките групи, доколку сакаат да
дадат сумарно образложение во врска со
предложените заклучоци во името на
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пратеничката група. Оттаму јас би го
замолил најнапред господинот пратеник
Никола
Поповски
координатор
на
Пратеничката
група
на
Социјал
демократскиот сојуз на Македонија да го
изложи ставот на неговата пратеничка
група.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Благодарам господине претседателе,
се надевам дека и 15-те минути нема да ги
искористам за да бидеме поефикасни.
Пратеничката група на СДСМ со
интерес
ја
следеше
повеќе неделната
расправа во врска со инцидентите на
локалните избори
и во врска
со инцидентите по повод преминување на
група пратеници во нова пратеничка група, и
нашиот основен заклучок е дека се покажа
дека е оправдана расправата затоа што овие
инциденти по двата основа всушност
претставуваат инциденти во врска со
остварувањето на базичните односи на
демократијата во Република Македонија и
дека за тоа треба во Собранието да се
расправа. Од преголемиот список на повеќе
од
половина
на
пратениците
на
собранискиот
состав
кој
учествуваа,
дојдовме до единствено сознание дека
всушност и нема рамнодушен пратеник,
ниту пак рамнодушна пратеничка група на
она што се случуваше и што се случува во
Република
Македонија
во
последниве,
особено со голем интензитет во последниве
два-три месеци во врска со тоа дека
насилството, често и поттикнувано станува
средство
на
политичка
борба
за
остварување на одредени политички цели
во Република Македонија. Токму затоа
цениме дека Собранието после ваквата
расправа во која сите пратеници едногласно
ги
осудуваме
инцидентите
и
гласно
размислувавме дека тие не се показател за
тоа во кој правец треба да оди Македонија
ниту пак се репер за однесување на било
која држава вклучувајќи ја и Македонија,
треба да излеземе со заклучоци кои ќе го
одразат таквото мислење на Собранието на
Република Македонија и кој ќе овозможат со
една продолжена, со еден продолжен однос
не само на Собранието туку и на другите
институции во Република Македонија, да
овој процес на создавање на отпор кон
таквото однесување во врска со методите на
политичка борба, се целосно прекине во
Република Македонија. Во таа насока ние
сакаме да понудиме и понудивме заедно со
другите пратенички групи од опозицијата
или дел од нив заклучоци кои сумарно одат
во насока на тоа дека се јавува потреба,
Собранието да формира сепак една анкетна

комисија, која во соработка со органите на
државната власт, кои се вон од Собранието
на
Република
Македонија,
пред
се
извршните органи ги испитаат, истражат
сите инциденти и евентуалните нарушувања
на јавниот ред и мир и во врска со
гласањето и во врска со инцидентите за
преминувањето на пратениците и доколку
утврдат дека се нарушени законските норми
на однесување на лицата кои требало да ги
спречува или казнуваат ваквите појави, да
утврдат и нивна одговорност, се разбира во
предлог на Анкетната комисија доколку тоа
постои пред Собранието на Република
Македонија. Меѓутоа она што мислиме дека
е најбитно Собранието заеднички сите
пратеници и пратенички групи да изразат
еден став дека го осудуваме секој чин на
загрозување како што пишува веќе и
цитирам на интегритетот и безбедноста и на
пратениците и на членовите на нивните
семејства, меѓутоа и на слободниот избор за
време на локалните, па и наредните
пратенички,
или
претходните
претседателски
избори
во
Република
Македонија. Во таа насока чинам дека е
сосема очигледно и неопходно надлежните
органи
пред
се
Министерството
за
внатрешни работи и Јавното обвинителство
да ги преземат сите мерки кои се во нивна
надлежност против сите оние кои го
нарушувале јавниот ред и мир особено оние
кои го загрозувале демократскиот процес на
слободни избори за што ние овде говоревме
дванаесетина дена и за тоа да го известат
Собранието и да ги преземат надлежните
мерки. Се разбира дека тоа го бараме исто
така и во врска со однесувањето на групите
граѓани кои вршеа политички и физички
притисок врз група на пратеници кои се
заштитени во својата политичка слобода
како ќе работат. Исто така, сметаме дека е
неопходно за највиталните и најекстремните
случаи
на
однесување
во
кои
беа
инволвирани и државните органи од
Владата
на
Република
Македонија,
Собранието да утврди потреба за нивна
одговорност, особено на министерот за
внатрешни работи и министерот за правда
заради тоа што овие два клучни органи кои
се
задолжени
да
спроведуваат,
да
учествуваат делумно во процесот на
изборите во Република Македонија според
нашите наоди кои ги изнесовме во бројни
дискусии овде неретко учествуваа во
нарушување на јавниот ред и мир и
учествуваа
во
некој
начин
во
фалсификувањето на изборите во Република
Македонија пред се преку процесот на
фалсификување на лични карти, избирачки
легитимации, непревземање на мерки,
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свесно задскривање на извршители на
незаконски дејствија и друго. Исто така,
сметаме дека Собранието треба да пристапи
во врска со амандманите кои ДА ги има
поднесено, се согласуваме целосно дека
Собранието треба да пристапи во процедура
да почне да размислува за измена на
законите
за
избори
во
Република
Македонија, не заради тоа што сме уверени
дека со тоа целосно ќе ги снема
насилствата, туку заради тоа што сме
уверени дека еден дел од насилствата
можат да произлезат и од начинот на кој се
избираат органите во Република Македонија
на непосредни избори. Меѓутоа, уште
повеќе до тоа уверени дека доколку се нема
волја од власта да спроведе фер и
демократски избори, никакви промени на
законите не можат неа да ја спречат во
намерата на насилно кроење на изборните
резултати.
Исто
така,
сметам
дека
Собранието на Република Македонија за
сите овие заклучоци кои ги упатува до
надлежните органи вон од Собранието треба
да биде во еден временски рок известено за
да знаеме што со тоа се случува. Во таа
насока сметаме дека доколку Собранието ги
усвои овие заклучоци вака како што се со
некои од амандманите, се разбира нема да
овозможи само со тоа изборите во Република
Македонија подобро да се спроведуваат,
меѓутоа дека ќе започне еден процес и
создаваше на една клима во која во
Република Македонија веќе никогаш нема
да се повторат процесите за кои бевме
сведоци во изминативе два, три месеци.
Заклучувајќи го ова излагање господине
претседателе, дозволете вон од заклучоците
да поведам една иницијатива во име на
пратеничката група на СДСМ, свесни сме
дека во рамките на вкупните неправилности
на изборите во некои од општините при
изборот на градоначалници и совети
неправилностите и насилството кулминираа.
Едно од таквите места беше едно изборно
место во Охрид во кое се случи и немил
настан со вооружени престрелки и насилство
и тоа изборно место како што разбравме од
известувањето на ДИК се прегласува идната
недела. За да покажеме добра волја, за да
на крајот нема да можеме да го покриеме
сето она што се случи, меѓутоа да покажеме
еден мал, но вреден знак на добра волја од
страна на сите пратенички групи кои сме
инволвирани во изборите. Пратеничката
група на СДСМ ги поканува сите пратенички
групи во овој Парламент на денот на
прегласување на изборното место во Охрид
"Магнус", бројот не го знам, сосема е
небитно, се знае за кое место мислиме, сите
пратенички групи на тој ден да испратиме

по еден пратеник во мониторинг мисија за
да докажеме дека барем последното место
што се прегласува во Македонија, каде што
имаше и насилство и пукање, можеме да го
спроведеме како што треба и со тоа да
дадеме знак и некаква надеж и порака дека
во иднина можеме изборите и подобро да ги
остваруваме. И ако таа иницијатива е
прифатена СДСМ како една од пратеничките
групи ќе одреди свој претставник кој заедно
со пратениците од другите пратенички групи
на денот на изборите ќе присуствува на тоа
место и ќе потврди дека во Македонија
можат да се спроведат и поинакви избори.
Се разбира дека ова не го претвараме во
заклучок, затоа што и не му е местото во
заклучоците кои ги нудиме, меѓутоа како
иницијатива го предлагаме до останатите
пратенички групи и после завршувањето на
седницата доколку се спремни би сакале
заедно со нив да направиме еден заеднички
мулти мониторинг и да ги увериме граѓаните
во Македонија, дека изборите можат да се
спроведат и без насилство и поинаку.
Повикувајќи
ги
сите
пратеници
и
пратенички групи да гласаат за понудените
заклучоци, ве известувам дека некои од
амандманите кои се понудени ќе ги
прифатиме, меѓутоа сега да не ги цитирам од
десетината кои, во текот на расправата ќе
се изјасниме за нив.
САВО КЛИМОВСКИ:
Му благодарам на координаторот на
пратеничката група на СДСМ господинот
пратеник Никола Поповски.
Збор
има
координаторот
на
Пратеничката група на ВМРО – ВМРО
господинот Миланчо Черкезов.
МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ:
Почитуван претседателе, дами и
господа
пратеници,
ќе
се
потрудам
изнесувајќи ги заклучоците да бидам
краток, бидејќи во изминатите дванаесет
продолженија
на
57-та
седница
и
координаторите и сите пратеници на
македонскиот Парламент имавме можност да
расправаме по овие 5 информации. Во името
на Пратеничката група на ВМРО – ВМРО,
ценам дека оваа расправа беше плодна, без
разлика што некој сака да ја омаловажи
истата. Имавме можност да ги изнесеме сите
различни погледи спрема овие информации,
македонскиот електорат да ги слушне
нашите погледи и во тој контекст ценам
дека македонскиот Парламент беше место
каде се вкрстија сите овие наши различни
погледи спрема локалните избори и спрема
она што се случи на нас шестмината
пратеници од ВМРО-ВМРО. Денеска имаме
пред нас заклучоци од блокот на партиите
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од опозиција СДСМ, ПДП, ВМРО - ВМРО, тоа
се 8 заклучоци кои верувам дека го делите
моето мислеше дека ја отсликуваат сета
онаа расправа која ја имавме во изминатите
продолженија на 57-та седница. Не би сакал
многу
да
должам,
меѓутоа
денеска
пратеничката група на ВМРО - ВМРО понуди
и
4
амандмани
и
непосредно
пред
продолжението на седницата констатиравме
дека првиот и вториот амандман за да не го
оптоваруваат текстот, ги повлекуваме.
Значи останува можноста да се расправа на
Парламентот третиот и четвртиот амандман
со единствена цел дека ќе се добие
допрецизирање и подобрување на текстот
од заклучоците. Во исто време ја прифаќаме
иницијативата на СДСМ за мониторинг
претставник и од нашата пратеничка група
со единствена цел да покажеме дека
македонскиот Парламент преку расправата
полека ги искристализира сите погледи
спрема овие информации и дека ќе дадеме
придонес барем на последното место да
имаме квалитетно гласање од гласачите во
тоа изборно место.
САВО КЛИМОВСКИ:
Му благодарам на координаторот на
Пратеничката група ВМРО - ВМРО господинот
пратеник Миланчо Черкезов.
Од пратеничката група на ПДП не се
јавува, значи вие имате позитивен однос во
однос на заклучоците како предлог. Од
ВМРО
ДПМНЕ
исто
така
добив
известување дека господинот координатор
не би учествувал во расправата.
Дали од другите пратенички групи,
мислам од ДА, или од ПДП би сакале да
земат учество во расправата?
Господине Раде Карангелески, вие
сакате да земете збор?
Добро, г. Раде Карангелески
како
координатор
во
име
на
пратеничката група на Демократската
Алтернатива сака да земе збор Повелете.
РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ:
Благодарам
г.
претседателе,
почитувани колеги, сосема накусо.
Мислам посебно не би се осврнал
на текот на седницата и темите, бидејќи
пратеничката
група
на
Демократска
алтернатива во своите дискусии јасно го
искажа ставот по сите информации односно
настани што се случуваа. Јас само би се
осврнал, конкретно, на заклучоците, кои
што се дадени, како што и вие најавивте
и како што сме сведоци вчера на
состанокот на претседателството на ова
Собрание
со
координаторите
на
пратеничките групи, со исклучок на

координаторот на пратеничката група на
ПДП, г. Насер Зибери, се договоривме во
функција на техничка подготовка на
оваа седница и побрзо и поефективно
работење, еве во форма, се јавувам јас
како предлагач на овие амандмани, три
амандмани, кои што ги поднесов. Некој
требаше по Деловникот да ги поднесе, а
тоа се амандманите каде што од Предлог
заклучоците, првиот заклучок со овој
амандман
претставува
преамбула
на
заклучоците
и
на
некој
начин
се
усогласува с о с и т е ж е л б и на с и т е
пратенички
групи,
спрема
и с к а ж у в а њ е т о на координаторите.
Понатаму, суштествен амандман е
амандманот
два
со
кој,
сепак,
додефиниравме членот односно точката 4
од заклучоците во кои, наместо зборот
“санираат“ кој се заменува со зборот
“утврдат" водиме сметка за компетенциите
односно надлежностите на Собранието,
бидејќи ние не можеме да ги санираме,
можеме само да ги утврдиме, а понатаму
другите надлежни органи, ќе преземат
дејства кој што се во согласност со
позитивните законски прописи.
И,
другите два амандмани, кои
што не би сакал посебно да ги објаснувам,
кои што се од техничка природа и тука сите
се согласивме.
Со оглед на тоа, во оваа прилика
6и искористил тоа да кажам за да го
изнесам ставот на пратеничката група на
ДА, која вклучувајќи ги овие амандмани
што сега ги објаснив ќе гласа позитивно
за заклучоците предложени од трите
пратенички групи, со еден исклучок на
заклучокот 5, за кој сметам дека е
неопходно да се објасни зошто ние нема
да гласаме за заклучокот 5, бидејќи во
заклучокот 2, постојниот, а тоа е за
формирањето на Анкетната комисија, за
која ние сметаме дека има потреба и низ
нашите дискусии се произнесовме по тоа
прашање. И, на крајот на краиштата ова
Собрание, сепак, треба да потврди од
сите овие дискусии, на некој начин да ги
артикулира и со документи да ги насочи
во оваа насока како што е формулиран
заклучокот 2, што тоа не значи дека
таксативно,
ако
не
се
назначат
Министерството
за
внатрешни
работи
односно Министерството за правда, дека
практично не значи дека тие имаат
одредена
одговорност,
бидејќи
се
надлежни
органи,
кои
што
и
во
процесот на спроведувањето на изборите
и во однос очувувањето на јавниот ред и
мир на самиот ден на изборите се
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најнадлежни органи, кои што тоа треба да
го сметаат.

54 пратеници гласаа за, 10
воздржани, 22 пратеници се против.

се

Со оглед на тоа, сметаме дека
точката 2, Анкетната комисија каде што
таксативно е набележано за кои работи ќе
работи и во кој рок, нема потреба од
членот 5, бидејќи тоа апсолутно се
подразбира и особено ќе води сметка за
овие две министерства.

Констатирам дека амандманот
усвоен, а со тоа и самата точка.

е

Со тоа јас би завршил и 6и сакал
да кажам дека, сепак во духот на сите
дискусии, претходните договарања, имаше
и еден поширок концензус, за да можат
овие заклучоци да се усвојат како што
беа предложени, со овој исклучок што го
реков. Благодарам.
САВО КЛИМОВСКИ:
Му благодарам на координаторот
на пратеничката група на Демократската
алтернатива, господинот пратеник Радомир
Карангелески.
Со
тоа
ние
ја
завршуваме
општата
расправа.
Ќе
ве
молам,
поединечно, само во име на пратеничка
група
настапувате
како
пратеници,
рековме не. Во таа ситуација, ја затворам
општата расправа и одиме понатаму.
Пратеникот Радомир Карангелески
поднесе
амандмани
на
Предлог
заклучоците на насловот и за менување
на точка 1, точка 4, став 2 точка 7 и за
додавање на нова точка 8-а.

Амандманот за бришење на точка
2, поднесен од пратеничките групи на
ВМРО - ДПМНЕ и на ПДПА - НДП, го ставам
на гласање.
Молам, да гласаме.
47
пратеници
гласаа
за,
6
пратеници се воздржани и 37 пратеници се
против.
усвоен.

Констатирам

дека

амандманот

е

Амандманот на точка 3 поднесен
од пратеничката група на ВМРО Вистинска Македонска Реформска Опција
...
Господинот
процедурално.

Карангелески

се

јави

РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ:
Барам поддршка од 10 пратеници
бидејќи се сомневам во гласањето.
САВО КЛИМОВСКИ:
Има 10 пратеници и да преминеме на
поединечно гласање.
КАРОЛИНА ОГЊАНОВИЌ ЧУКАЛИЕВА:
1. Јонуз Абдулаи

- за

2. Абдурахман Алити

- против

Пратеничката
група
на
Демократска
алтернатива
поднесе
амандмани на Предлогот на заклучоците
за додавање на нова точка 5-а и за
додавање нова точка 6-а.

3. Абдула Алиу

- отсутен

4. Милојко Ангеловски

- отсутен

5. Стојан Андов

- отсутен

6. Кирил Андоновски

- за

Пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ и на ПДПА - НДП, поднесоа
амандмани на Предлогот на заклучоците за
бришење на точка 2, за менување на точка
4 и за бришење на точка 6.

7. Љупчо Анушев

- отсутен

8. Амди Бајрам

- отсутен

9. Фадил Бајрами

- за

10. Димитар Баткоски

- за

Пратеничката група на ВМРО Вистинска
Македонска
Реформска
Опција, поднесе амандмани на Предлогот
на заклучоците на точка 2, точка 3, точка
4, став 2 и на точка 7.

11. Мерсел Биљали
12. Валентина Божиновска

- против
- за

13. Јордан Бошков
од гласање

- се откажува

14. Димитар Бузлевски

- против

Ќе ве молам, преминуваме
гласање по Предлогот на заклучоците.

15. Абдулади Вејсели

- против

16. Слободан Гарчески

- за

на

Согласно договорот, ќе гласаме
за
секоја
точка
пооделно
од
предложените заклучоци.
Амандманот на насловот и
менување на точка 1, поднесен
пратеникот Радомир Карангелески,
ставам на гласање.
Молам, да гласаме.

за
од
го

17. Васил Гаџовски

- за

18. Михајло Георгиевски

- за

19. Трајко Гешоски

- против

20. Александар Гештаковски - против
21. Данило Глигороски

- за

22. Петар Гошев

- отсутен

23. Слободан Даневски

- воздржан
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24. Замир Дика

- за

73. Исмет Рамадани

- против

25. Ванчо Ѓоргиев

- отсутен

74. Љупче Ристески

- за

26. Илија Ѓоргиев

- отсутен

75. Ненад Ристовски

- против

27. Фатмир Етеми

- за

76. Нано Ружин

- против

28. Васил Ефтимов

- за

77. Илјаз Сабриу

- отсутен

29. Насер Зибери

- против

78. Аце Сајкоски

- за

30. Љубисав Иванов – Ѕинго

- отсутен

79. Аслан Селмани

- отсутен

31. Мирко Иванов

- против

80. Борче Сибиновски

- за

32. Илија Илоски

- против

81. Вангел Симев

33. Делче Ицков

- за

82. Ристо Спанаков

- воздржан

34. Никола Јованов

- против

83. Крале Спанчевски

- за

35. Весна Јовановска

- за

84. Ѓорѓи Спасов

- против

36. Марика Јорданова

- за

85. Милан Ставрев

- за

37. Назми Кадриу

- за

86. Наќе Стојановски

- против

38. Радомир Карангелески

- против

87. Томислав Стојановски

- за

39. Жарко Караџоски

- за

88. Воислав Стојаноски

- за

40. Митко Киров

- за

89. Благој Стојковски

- против

41. Лазар Китаноски

- против

90. Златко Стојменов

- против

42. Саво Климовски

- против

91. Владо Сугаревски

- за

43. Стојан Ковачески

- против

92. Оломан Сулејмани

- против

44. Ѓорѓи Котевски

- за

93. Ризван Сулејмани

- против

45. Чедомир Краљевски

- за

94. Мухамед Таири

- за

46. Илија Лазаров

- за

95. Александар Талевски

- за

47. Горанчо Лазов

- за

96. Мевљан Тахири

- отсутен

48. Алириза Лога

- за

97. Митко Тилевски

- за

49. Билал Љутфии

- за

98. Ѓорѓи Тодоров

- против

50. Васе Манчев

- за

99. Ристо Тодоров

- против

51. Наталија Марковиќ Димова - отсутна

100. Павле Тодоровски

- воздржан

52. Ѓулистана Марковска

- за

101. Панде Томов

- за

53. Диспина Марковска

- за

102. Коце Трајаноски

- за

54. Звонко Мирчески

- против

103. Горанчо Трајков

- за

55. Драган Митевски

- отсутен

104. Танас Трајковски

- отсутен

56. Илинка Митрева

- против

105. Александар Трпевски

- за

57. Кирил Настески

- против

106. Борислав Трповски

- отсутен

58. Рубенс Наумовски

- за

107. Слободан Ќосев

- отсутен

59. Горан Невеновски

- отсутен

108. Илија Филиповски

- против

60. Латиф Пајкоски

- воздржан

109. Александар Флоровски

- отсутен

61. Александар Пандов

- за

110. Илјаз Халими

- за

62. Ванчо Панчев

- за

111. Благој Ханџиски

- против

63. Илија Пемов

- за

112. Сејфедин Харуни

- против

64. Тито Петковски

- против

113. Кастриот Хаџиреџа

- отсутен

65. Чедо Петров

- воздржан

114. Бранко Црвенковски

- отсутен

66. Томислав Петровски

- воздржан

115. Миланчо Черкезов

- против

67. Филип Петровски

- отсутен

116. Ванчо Чифлиганец

- отсутен

68. Азис Положани

- против

117. Арбен Џафери

- отсутен

69. Стојан Попов

- против

118. Хисни Шаќири

- за

70. Љубомир Поповски

- против

119. Шахиќ Алија

- против

120. Радмила Шеќеринска

- против

71. Никола Поповски
72. Илија Прангоски

- против

- против

- против
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САВО КЛИМОВСКИ:
Поединечното изјаснување во врска
со амандманот е следното:
48 пратеници гласале за, 41
пратеник гласал против, 6 пратеници се
воздржале од гласање.
Вкупно гласале 95 пратеници.
Според
тоа
амандманот е усвоен.

констатирам

дека

Амандманот на точка 3, поднесен од
пратеничката група на ВМРО -Вистинска
Македонска Реформска Опција, го ставам на
гласање.
(Ве
молам
сега
за
господине Бузлевски седете).

тишина,

Сега гласаме и потребно е да се
сослушаме.
Процедурално за збор се јави
господинот пратеник Никола Поповски.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Почитуван
претседателе,
почитувани колеги пратеници, уште на
самиот
почеток
од
расправата
по
заклучоците, станува јасно дека Собранието
односно собраниското мнозинство нема
намера, расправата која траеше 2-3 недели
да ефектуира со заклучоци, кои ќе почнат
процесно создавање на клима во Република
Македонија за спроведување на фер и
демократски избори, минимум на начин на
тој начин што ќе се формира Анкетна
комисија, за да ги испита инцидентите и
нарушувањата на јавниот ред и мир при
гласањето и да утврди дали во врска со тоа
постојат одговорности на носителите на
власта и да се утврди, евентуално,
одговорност на носителите на власта во
врска со нарушувањето на јавниот ред и
мир и заканите врз пратениците кои
формираа ВМРО - Вистинска.
Ако не се има амбиција, а тоа со
овој амандман се укина, да се формира
анкетна комисија, што, рака на срце ние ја
предложивме и во договор што некои од
партиите на власт, на нивно инсистирање,
тогаш ние се доведуваме во ситуација да
усвоиме заклучоци дека, ланскиот снег
беше, веројатно, влажен. Нас ни е жал, во
име
на
пратеничките
групи
кои
ги
понудуваа заклучоците, ги повлекуваме
заклучоците и ни останува во устата
горчлив вкус, дека Собранието сепак нема
сили да се соочи, барем со постапка да
покрене истражување на ситуацијата, дали
во оваа држава има надлежни органи кои се
виновни или не, меѓутоа да покрене
постапка, да формира анкетна комисија и да
испита дали имало такви нарушувања од

страна на органите кои ги спроведуваат
изборите. Ако за тоа не сме спремни станува
сосема очигледно дека ние мислиме, во
врска со избориве да продолжиме по старо.
Изразувајќи го тоа незадоволство,
изразувајќи го жалењето за ова што се
случува во Собранието, ние ги повлекуваме
заклучоците.
САВО КЛИМОВСКИ:
Мене ми е навистина жал.
Штом се повлекуваат заклучоците,
нема повеќе што да дискутираме, а
господинот Никола Поповски го имаше како
предлагач на сите.
Минуваме на 4-та точка од дневниот
ред - Предлог на декларација за осуда на
секаков вид на загрозување на личниот
интегритет на пратениците.
Предлогот на декларацијата ви е
поделен. Отворам општ претрес.
Дали некој бара збор.
За збор се јави господинот Јордан
Бошков.
ЈОРДАН БОШКОВ:
Јас сакам најнапред да укажам една
процедурална забелешка, со оглед на тоа
што и нештата попримија поинаков тек
отколку добронамерно и со волја на сите
пратенички групи се направил обид оваа
долготрајна
седница
да
добие
убава
разрешница. За тоа ми е многу жал. По
однос на процедурата сакам само да укажам
на тоа дека ние користиме систем со
техника, при гласањето и доколку некој се
сомнева во гласањето и во бројките, би
замолил во иднина, кога веќе поединечно се
гласа да се користи листингот, исклучиво тие
што гласале да гласаат повторно, бидејќи
може да се изрази сомнеж за гласање на тие
што гласале, а не на тие кои не гласале и не
биле овде во салата.
САВО КЛИМОВСКИ:
Добро,
прашање.

тоа

е

процедурално

Молам, дали некој друг бара збор?
(Никој).
Бидејќи никој друг не бара збор, го
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес по
Предлогот на декларацијата.

текстот

на

Дали некој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот по текстот и Предлогот
на декларацијата го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
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82 пратеници гласаа за, 1 воздржан
и 3 против.
Констатирам дека Собранието ја
донесе Декларацијата за осуда на секаков
вид на загрозување на личниот интегритет и
безбедност на пратениците.
Дами и господа пратеници, пред да
ја заклучам седницата, бидејќи го исцрпевме
дневниот ред, јас би сакал да ви укажам на
следново:
Најнапред би сакал да се извинам
пред македонската јавност за инцидентот
што се случи на вчерашната седница. Ние
сме должни тоа да го направиме и јас во име
на сите пратеници тоа го правам.
Истовремено сакам да укажам дека
од
сега
натаму,
доколку
некој
од
пратениците упати лични навреди на било
кој друг пратеник, јас веднаш ќе ја
прекинам
седницата
и
ќе
побарам
пратеничката група да расправа за таквото
однесување на пратеникот и потоа ќе ја
продолжиме седницата, за да можеме да го
сочуваме достоинството на овој дом.
Завршувајќи ја оваа седница, ве
молам притиснете на едно од копчињата од
системот.
Процедурално се јавува господинот
Никола Поповски.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Имавме
една
иницијатива
за
гласањето во Охрид, за која не се изјаснија
пратеничките групи.
Јас ги молам сите координатори кои
сакаат оваа иницијатива да вроди со плод,
во текот на утрешниот или наредниот ден
кај мене да кажат дали би сакале и кој би
присуствувал за да ја формираме групата.
САВО КЛИМОВСКИ:
Потполно
предлогот.

се

согласувам

со

Господа пратеници, две пратенички
групи, координаторот на пратеничката група
на ВМРО - ВМРО, Миланчо Черкезов и
координаторот на пратеничката група на
ПДП господинот Насер Зибери, во правец,
што е можно подобро да се подготват за
утрешната седница, бараат седницата, да ја
одложам за во понеделник за да направат
анализа на сите ставки дадени во Предлогот
на Буџетот.
Гледам
дека
повеќето
пратениците се против овој предлог.

од

Тогаш, продолжуваме утре во 11,00
часот.
(Седницата заврши во 16,10 часот).
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