СТЕНОГРАFСКИ БЕЛЕШКИ
ОД 59-ТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОДРЖАНА НА 18 ДЕКЕМВРИ 2000 ГОД.
Седницата се одржа во салата за
седници на Собранието на Република
Македонија, со почеток во 13,30 часот.
Седницата ја отвори и со неа
претседавање Стојан Андов, претседател на
Собранието на Република Македонија.
СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам притиснете ги копчињата
од системот за гласање, за да утврдиме
точниот број присутни пратеници во салата.
Шеесет и четири
присутни во салата.

пратеници

се

Дами и господа пратеници, ја
отворам 69-та седница на Собранието на
РМ.
Дами и г-да пратеници да почекаме
уште пет минути да влезат и оние, бидејќи
имам нешто да соопштам. Сметам дека е
важно и тие да слушнат.
Денеска ненадејно почина нашиот
колега пратеникот Алириза Лога ве молам,
со едно минутно молчење , да му одадеме
почит на пратеникот Алириза Лога.
Слава му на пратеникот Алириза
Лога.
Ве информирам дека ќе работиме
сега до 15, 45 часот и ќе дадеме пауза, за
обичајот"Ифтар" , што го практикуваат
пратениците од исламска вероисповед.

Предлагачот
на
предлогот
за
донесување на законот за избор на
пратеници во Собранието на РМ , со предлог
на закон , пратеникот Стојан Андов побара
на оваа седница Собранието да го разгледа
предлогот за донесуваше на овој закон.
Пратеникот
Чедомир
Кралевски
предлага дневниот ред на оваа седница да
се дополни со Предлог на одлука за
огласување
на
избор
на
судии
на
Апелациониот
суд
во
Скопје
и
на
Апелациониот суд во Битола и Предлог на
одлука за огласување избор на судии во
основните судови во Битола, Гевгелија и
Кавадарци.
Предлозите
доставени.

на

одлуките

ви

се

Предлогот на пратеникот Чедомир
Кралевски го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 64 пратеници, 62
гласале, 60 гласале за 20 се воздржале и
никој не бил против.
усвоен.

Констатирам

дека

предлогот

е

Пратеникот
Стојан
Ковачевски,
поднесе барање Владата на РМ да подготви
информација за моменталната состојба на
Охридското
Езеро,
во
врска
со
неконтролираното испуштање на огромни
количини вода и таа да биде разгледана на
оваа седница.

Во 17,00 часот ќе продолжиме со
комеморативна
седница,
по
повод
ненадејната смрт на нашиот колега.

Кон ова барање се приклучија
пратениците:
Илија
Илоски,
Илија
Прангоски, Томислав Петровски, Рубенс
Наумовски,
Митко
Тилевски,
Никола
Поповски,Александар Гештаковски,
Ристо
Тодоров, Петар Гошев, Лазар Китановски и
Трајко Гешовски.

Веднаш потоа по мала пауза, ќе
продолжиме со 59-та седница.

До денеска таква информација не е
пристигната во Собранието.

На
седницата
поканети
се
претседателот на Република Македонија гдинот Борис Трајковски, претседателот и
членовите
на
Република
Македо-нија,
претседателот на Републичкиот судски
совет, претседателот на Врховниот суд на
РМ.

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.

Паузата ќе трае до 17,00 часот.

Записниците од 43-та , 47-та, 52,та,
54,та и 55-та седница на Собранието ви се
доставени.
Дали некој од пратениците
забелешки на записниците? (нема)

има

Констатирам дека записниците од:
43-та, 47-та, 45-та, 52-та, 54-та и 55-та
седница се усвоени без забелешки.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата ја прифаќа обврската да ја
подготви оваа информација во текот на оваа
седница и да се уврсти во дневниот ред.
Комисијата за прашања на изборите
и именувањата, предлага дневниот ред за
оваа седница да се дополни со Предлог на
одлука за разрешување и избор на член на
Управниот одбор на Јавната здравствена
организација Медицински центар "Борка
Талески"- Прилеп и предлог на одлука за
изменување на одлуката за разрешување и
именување на претседател и членови на
Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот по патиштата.
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Предлозите
поделени.

на

одлуките

ви

се

Предлогот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 65 пратеници, гласале
62, за гласале 59, двајца се воздржале и
еден е против.
усвоен.

Констатирам

дека

предлогот

е

Комисијата за прашања на изборите
и именувањата предлага дневниот ред на
оваа седница да се дополни со предлогот за
избор на претседател на Основниот суд во
Тетово.
Предлогот ви е доставен.
Предлогот на Комисијата го ставам
на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 65 пратеници, гласале
64 , за гласале 64, воздржани нема, против
нема.
Констатирам
Комисијата е усвоен.

дека

предлогот

на

Комисијата за прашање на изборите
и именувањата , предлага Предлогот на
одлуката за разрешување на претседател на
Основниот суд во Прилеп , да не се
разгледува на оваа седница.
Предлогот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 66 пратеници, гласале
65, 57 гласале за, двајца воздржани, и шест
гласале против.
Констатирам

дека

предлогот

е

усвоен.
Владата на РМ , предлага да се
дополни дневниот ред на оваа седница со
Предлогот за донесување на закон за
задолжување на РМ
кај меѓународното
здружение за развој , по договорот за
кредит за проектот за преструктуирање на
финансискиот
сектор
и
секторот
на
претпријатијата со предлог на закон.
Предлогот за донесување на закон ,
за задолжување на РМ кај Меѓународната
банка за обнова и развој, по договорот за
заем, за преструктуирање на финансискиот
сектор и на Секторот на претпријатијата, со
Предлог на закон .
Предлогот за донесување на закон
за задолжување на РМ со заем кај
Европската заедница, во износ од 50
милиони евра, наменет за поддршка на
платниот биланс на РМ, со Предлог на закон
.

Предлогот за донесување на законот
за изменување на Законот за ограничување
на изворните приходи за финансирање на
јавните потреби за 2000-та година со
Предлог на закон.
Предлог на донесување на закон за
изменување и дополнување на Законот за
гарантирање на инвестицијата на стратешки
инвеститори и за преземање на одделни
побарувања од трајни корисници од страна
на РМ во Стопанска банка АД Скопје со
предлог на закон.
Предлог за донесување на закон за
гаранција на РМ по договорите за заем,
склучени помеѓу Љубљанска банка ДД
Љубљана и ЈКП Стандард Дебар и нова
Љубљанска Банка ДД Љубљана и ЈП
Комуналец - Кавадарци, со Предлог на
закон.
Овие предлози за донесување на
закони, со Предлог на закон, се содржани
во
Предлогот
на
дневникот
ред
со
решението на 62-та седница.
Исто така, Владата на РМ предлага
да се дополни дневниот ред на оваа седница
со Предлогот за донесување на закон за
изменување и дополнување на царинскиот
закон, со Предлог на закон.
Предлозите
доставени.

на

актите

ви

се

Предлогот на Владата го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 66 пратеници, гласале
65, за гласале 65, воздржани нема и против
нема.
Констатирам

дека

предлогот

е

усвоен.
За денешната седница го предлагам
следниот дневен ред:
1. Предлог за донесување на закон
за
задолжување
на
РМ
кај
Меѓународното здружение за развој по
договорот за кредит за проектот за
преструктуирање на финансискиот сектор и
Секторот
на
претпријатијата
со
предлог на закон;
2. Предлог за донесување на закон
за
задолжување
на
РМ
кај
Меѓународната банка за обнова и развој по
договор
за
заем
за
проектот
за преструктуирање на финансискиот сектор
и на Секторот на претпријатијата со предлог
на закон;
3. Предлог за донесување на закон
за
задолжување
на
РМ
со
заем кај Европската заедница во износ од
50
милиони
евра
наменет
за
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поддршка на платниот биланс на РМ со
Предлог на закон;
4. Предлог за донесување на закон
за изменување на Законот за ограничување
на изворните приходи за финансирање на
јавните потреби за 2000-та година со
Предлог на закон;
5. Предлог за донесување на закон
за
изменување
и
дополнување
на Законот за гарантирање на инвестицијата
на стратешки инвеститори и за превземаше
на
одделни
побарувања
од
крајните
корисници од страна на РМ, во Стопанска
банка АД Скопје со Предлог на закон;
6. Предлог за донесување на закон
за гаранција на РМ по договорите за заем
склучен помеѓу Љубљанска банка ДД
Љубљана
и
ЈКП
Стандард
Дебар и нова Љубљанска банка ДД
Љубљана и ЈП Комуналец Кавадарци со
предлог на закон.
7. Предлог за донесуваше на закон
за
изменување
и
дополнување
на царинскиот закон, со Предлог на закон;
8. Предлог за донесување на закон
за
задолжување
на
РМ
кај
Меѓународното здружение за развој по
договорот
за
кредит
за
проектот
за олеснување на трговијата и транспортот
во
југоисточна
Европа
со
Предлог на закон;
9. Предлог за донесување на закон
за
изменување
и
дополнување
на законот за слободни економски зони, со
предлог на закон;
10. Предлог за донесување на
закон за изменува&е и дополнување на
Законот за начинот и постапката за
исплатуваше
на
депонираните
девизи влогови на граѓаните во кои гарант
е РМ, по предлог на закон;
11. Предлог за донесување на
закон
за
задолжување
на
РМ
со
кредит кај Европската банка за обнова и
развој
по
договорот
за
проектот
"Акциона програма за унапредување на
општините
и
животната
средина"
во
Куманово, Велес, Штип, Струмица, Охрид и
Струга, со предлог на закон;
12. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот за вршење на хидрометеоролошки
работи
,
со
Предлог
на
закон;
13.
закон
за
на закон;

Предлог за донесување на
пратениците
со
предлог

14. Предлог за донесуваше на
закон за ратификација на цивилната
конвенција за спречување корупција, со
предлог на закон;
15. Предлог за донесување на
закон за ратификација на конвенцијата на
00Н за борба против опстанувањето во
земјите
што
се
соочуваат
со сериозни суши или опстанувале особено
во Африка со предлог на закон;
16. Предлог за донесување на
закон за ратификација на Конвенцијата која
се однесува на забрана и итно дејствување
за
елиминирање
на
најлошите видови детски труд, со Предлог
на закон;
17. Предлог за донесување на
закон за ратификација на Европската
конвенција за заштита на рбетните животни
кои се користат за експериментални и други
научни цели, со Предлог на закон;
18. Предлог за донесување на
закон за ратификација на Протоколот за
менување на Европската конвенција за
заштита на рбетниците кои
се користат за експериментални и
други научни цели со предлог на закон;
19. Предлог за донесување на
закон
за
задолжување
на
РМ
кај
меѓународниот
фонд
за
развој
на
земјоделството за реализација на проектот
за финансиски услуги во земјоделството, со
Предлог на закон;
20. Предлог за донесување на
закон
за
ратификација
на
вториот
Протокол на Хашката конвенција 1954 год,
за
заштита
на
културни
добра
во
случај на вооружен судир , со предлог на
закон;
21. Предлог за донесување на
закон за ратификација на спогодбата на
Владата на РМ и Владата на Република
Молдавија за меѓународен патен превоз на
патници и стока со Предлог на закон;
22. Предлог за донесување на
закон за мултилатералната спогодба за
комерцијални права за нередовен воздушен
сообраќај
во
Европа
со
Предлог на закон;
23. Предлог за донесување на
закон
за
избор
на
пратеници
во Собранието на РМ:
24. Предлог за избор на судија на
Врховниот суд на РМ;
25. Предлог
за
избор
претседател на Основниот суд во Тетово

на

26. Предлог за избор на судии
поротници на апелациони и основни судови;
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27. Предлог за разрешување на
претседател на Основниот суд во Гостивар;
28.
судија
Струга;

Предлог за разрешување на
на
Основниот
суд
во

СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам, да чуеме за што станува

29. Предлог
за
покренување
постапка за разрешување од функцијата
заменик јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство во Кавадарци.
30."
Предлог
за
покренување
постапка за разрешување од функцијата
заменик јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство во Охрид;
31. Предлог
на
одлука
за
разрешување
и
избор
на
член
на
Управниот одбор на Јавната здравствена
организација
Медицински
центар
"Борка Талески" - Прилеп;
32. Предлог
на
одлука
за
изменување на Одлуката за разрешување и
именување на претседател и членови на
Републичкиот совет за безбедност за
сообраќајот на патиштата;
33. Предлог
на
одлука
за
огласуваше
избор
на
претседател
на Апелациониот суд во Штип;
34. Предлог
на
одлука
огласување
избор
на
судии
Апелациониот
суд
во
Скопје
и
Апелациониот суд во Битола;

Владата треба да изработи, ако се
согласиме, информација за проблемите со
пласманот на јаболката во РМ.

за
на
на

35. Предлог
на
одлука
за
огласување избор на судии на основните
судии во Битола, Гевгелија и Кавадарци;
36. Предлог на одлука за давање
согласност
за
статутарната
одлука за изменување и дополнување на
статутот
на
Јавната
здравствена
организација Медицински центар, Тетово;
37. Информација за загрозеноста
на
преку
6
илјади
жители
од
с. Лојане и Ваксинци од загадена вода,
воздух, почви и земјоделски производи од
опасни геогенси;
38. Информација за моменталната
состојба на Охридското езеро во врска со
неконтролираното и не изменето испуштање
на огромни количество вода ;
Дали има предлози за изменување и
дополнување на предложениот дневен ред?
За збор се јави г-динот пратеник
Димитар Бузлевски.
ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Почитуван
претседателе,
почитувани колеги пратеници, почитувани
претставници од Владата,
Барам денешната седница да се
дополни со точка во дневниот ред, за која

збор.
ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Јас помислив заради колегијалноста
да не реагирам, меѓутоа, бидејќи проблемот
е присутен и тој проблем, можеби вас
колеги не ве мачи, но има граѓани во РМ ,
кои што ги мачи.
Значи повторувам: Барам Владата
да изработи информација за проблемите со
пласманот на јаболката.
Во РМ оваа година јаболкото како
производ има принос од над 80 илјади тона.
Со оглед на состојбите во кои што се
наоѓа РМ во врска со пласманот на
јаболката, овој проблем е до толку актуелен
што веќе ако не се прифати на оваа седница
да се расправа и да се предложат предлог
мерки за ублажување на тој проблем, тогаш
ќе биде доцна и претстои опасност, голем
процент од овогодинашниот род на јаболка
биде исфрлен.
Затоа
мислам
дека
би
било
коректно, со оглед на актуелноста на
проблемот, Владата за денешнава седница
да изработи таква информација и по
можност на денешната седница да се
расправа по таа информација.
СТОЈАН АНДОВ:
Има збор претставникот на Владата.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата би можела да достави таква
конформација за наредната седница на
Парламентот.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали уште некој се јавува за збор?
За збор се јави г-динот пратеник
Златко Стојменов.
ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:
Почитуван
претседателе,
почитувани колеги пратеници, почитувани
претставници од Владата,
За
денешната
седница
барам
дополнување
на
дневниот
ред
со
информација за состојбите во здравството
во РМ , со посебен акцент на две состојби, а
тоа е примената на Законот за здравствено
осигурување
односно
стапување
на
подзаконските акти
во примената на
Законот
за
здравствено
осигурување,
познатата состојба која настана со увоз на
нерегистрирани лекови , која е многу
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актуелна, а кои лекови се уште се во
аптеките во Македонија.
ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ: (Продолжение)
Можеби тука како потточка за
размислување
би
можело
да
дојде
состојбата со акцелераторот, за што имав
пратеничко прашање, но се уште немам
одговор, меѓутоа, времето тече, состојбата
со потребата од овој апарат за најтешко
болните во Република Македонија е се
погорлива, поактуелна и потешка.
Итноста на ова прашање за да се
постави на оваа седница ќе го образложам
со следното:
Во април месец усвоивме нов Закон
за здравствено осигурување, кој закон во
завршните одредби даде рок од шест месеци
за правење на подзаконските акти. Шесте
месеци изминаа околу 8-10 октомври, но не
ме фаќајте за збор, некаде во почетокот на
октомври. Од тогаш до денес просто има
масовно кршење на Законот во Република
Македонија. Постои масовна не примена на
Законот за здравствено осигурување во
Република
Македонија
од
следните
причини:
Имено, таму каде со стапувањето на
сила на новиот закон по изминувањето на
шесте
месеци
престанаа
да
важат
подзаконските
акти
за
примена
на
партиципацијата во здравствените установи.
Со стапување на овој закон и изминување
на рокот за правење на подзаконските акти
едноставно
постои
едно
безредие
шареноликост и беззаконие во примената на
партиципацијата во примарната здравствена
заштита,
во
користењето
на
партиципацијата, во пресметувањето. Такви
беа инцидентите, така да ги наречам
инциденти или случките со крводарителите.
Имено,
крводарителите
се
најдоа
во
ситуација да се измени нивниот пациентски
статус во однос на претходниот период кога
тие беа ослободени од партиципација, сега
со новиот закон тие мора да плаќаат. Од
Министерството за здравство ни јавија Дека
со покривања од Буџетот на Републиката ќе
се изврши плаќање и тие ќе бидат
ослободени од партиципација. Меѓутоа, во
Информацијата
од
Министерството
за
здравство дадена до Парламентот на
Република Македонија, едноставно начин на
плаќање од Буџетот во здравствените
организации нема, бидејќи услугите во
здравствените организации не се наплаќаат,
туку средствата од Фондот за здравство за
здравствените организации се одвојуваат
паушално за плати и материјални средства.
Значи, нема воопшто форма за покривање
на оваа законска дупка. Ако некој сакаше

во
државата
да
ги
ослободи
од
партиципација сите оние групи кои сега се
ослободени мораше да воведе програми во
Буџетот. Ние не сме против тие групи
пациенти -крводарители, дијабетичарите да
се ослободени од партиципација, но по
изработени
програми
од
страна
на
Министерството
за
здравство.
Такви
програми нема, не важат во Република
Македонија, има шареноликост, има масовно
неплаќање на пример на одредена група на
пациенти на партиципацијата во една
законска дупка. Сите тие состојби каде има
ослободување од партиципација се одлуки
на одредени раководства на здравствените
организации кои немаат право да го прават
тоа,
според
Законот
за
здравствено
осигурување. Во таа смисла сметам дека
поставувањето на таква точка на дневен ред
е
актуелна
заради
практиката
која
секојдневно се одвива во Република
Македонија. Во иднина мора што поскоро да
ги ставиме здравствените организации во
рамките на законот да престане да не
делува правната држава. Вака нема правна
држава. Секоја здравствена организација е
оставена во законска дупка каде нема
подзаконски акти, а важи Законот за
здравствено
осигурување
кој
не
им
дозволува да ги вршат овие дејствија за
ослободување
од
партиципација
на
одредени групи, што е негативно за
правната држава како таква. Затоа, за да
има правна држава, мора овој закон да се
прилагоди на законските норми, да има
соодветни подзаконски акти кои требаше
ова Министерство да ги подготви многу
порано, тоа го проби рокот од 6 месеци,
такви подзаконски акти нема и заради тоа
се овие беззаконија, кршење на законот во
здравството,
посебно
во
примарната
здравствена
заштита.
Шареноликост
е
присутна во сите аспекти на плаќање на
партиципацијата.
Јас не знам како функционира
здравството кај нас без правилник за
партиципација. Згора на тоа се појавуваа
групи кои се ослободуваат во одредени
центри, се појавуваа изјави дека од Буџетот
се ослободуваат некои групи на граѓани кои
го остваруваа тоа право, меѓутоа, во
функционирањето на Фондот за здравство
нема начин или информацијата е неточна
која не известуваше како се плаќаат
здравствените организации, мислам на таа
информација што беше доставена до
Парламентот на Република Македонија.
Сметам дека е итно една ваква
информација да биде поставена како точка
на дневен ред. Благодарам.
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СТОЈАН АНДОВ:
Го молам претставникот на Владата
да се изјасни.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Информацијата би можела да биде
за наредната седница.
СТОЈАН АНДОВ:
Се прифаќа Информацијата да биде
изготвена на наредната седница.
Дали може?
ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:
Сметам дека состојбата е итна,
меѓутоа, ако стигне за наредната седница да
биде поставена на дневен ред можеби во
краток рок би се расправало за оваа
информација и би било задоволително да се
средат состојбите бидејќи подолго време и
така и така не се средени.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали
има
друг
предлог
за
дополнување и изменување на дневниот
ред?
Има збор господинот Нано Ружин.
НАНО РУЖИН:
Господине претседателе, дами и
господа
пратеници,
претставници
на
Владата.
Веќе подолг временски период во
неколку земји од Западна Европа се
провлекува проблемот на лудите крави. Тоа
е еден сериозен проблем кој можеби, според
самиот назив предизвикува смеа, би рекле
повеќе балкански однос, но сметам дека
проблемот е мошне сериозен затоа што
нашата јавност има мошне малку познавања
за самиот проблем. Имено, се работи за
болест која ги напаѓа ... (голема во салата).
СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам за внимание има збор
господинот Нано Ружин.
НАНО РУЖИН:
... која ги напаѓа животните кои
служат за консумација во преден план тоа
се јунешкото месо. Значи, мошне значајна
ставка на смртност имено оној што ќе биде
заразен од таа болест умира, не постои
никакво лекарство за тоа. Се претпоставува
дека болеста која инаку е откриена никаде
во дваесеттите години од овој Век Се
предизвикува
заради
тоа
што
во
сточарството се користи така наречено
животинско брашно кое се произведува од
остатоци на коски од животните кои се
мелат и истите се даваат на консумирање на
животните. На тој начин оваа болест која Се
појави најпрвин во Велика Британија,

подоцна во одредени земји од цела
Европска Унија, како што се Франција,
Белгија, па се зборува дека и во Унгарија се
појавила, претставува смртна опасност за
граѓанството. Денеска консумацијата и
потрошувачката од ова месо е во огромно
опаѓање дури до 50%. Кај нас се јави
Министерството за земјоделство со една
вест дека наводно во нашата држава не
постои таква појава. Меѓутоа, јас се
сомневам во точноста на таа вест, затоа што
тоа соопштение е направено паушално.
Имено, за да се открие вистинската опасност
од оваа болест треба да се пристапи кон
тестирање на грлата, што во нашиот случај
се сомневам дека е направено затоа што за
тоа се потребни големи средства. Во таа
насока мислам Дека слично на овие 3емји
барам прво да се прецизираат следните
информации:
Прво, од која година и дали се уште
Македонија
увезува
такво
животинско
брашно;
Второ, од кои држави увезуваме
месо и какво Месо, бидејќи инкубацијата на
болеста трае од 3 до 7 години и Се
претпоставува Дека во Велика Британија
бројот на заболените во следните пет
години ќе достигне до 170 илјади луѓе.
Мислам дека Се работи за мошне Сериозен
проблем и Министерството за 3емјоделие
заедно со Министерството за здравство мора
да имаат сериозен пристап. Во таа насока
Ве молам, доколку не е можно на оваа
седница, но инсистирам да се појави
министерот за земјоделие да ни даде
објаснување и истата да биде ставена на
дневен
ред
на
следната
седница.
Благодарам.
СТОЈАН АНДОВ:
Претставникот
изјасни.

на

Владата

да

се

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата прифаќа на една од
наредните седници да се стави оваа точка
на дневен ред.
НАНО РУЖИН:
На наредната
следните седници.

или

на

една

од

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Ќе биде на наредната, но не можам
во името на министерот за здравство или за
земјоделие да гарантирам дека ќе се стигне.
Намерата е да биде на наредната доколку е
можно, а доколку не на една од наредните.
Претседателе,
предлог.

и

јас

имам

еден

СТОЈАН АНДОВ:
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Господине Ружин дали е во ред?
НАНО РУЖИН:
Прифаќам да биде на наредната
седница ставено на дневен ред. Јас самиот
од своја страна ќе изготвам едно досие со
кое би сакал да ги запознам и пратениците
и домашната јавност околу природата на
оваа болест, нејзината еволуција и какви
последици носи истата.
СТОЈАН АНДОВ:
Господинот министер за финансии
бара збор.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Јас предлагам од името на Владата
уште една предлог одлука за стапките,
основиците и висината на придонесите за
задолжително здравствено осигурување да
биде ставена на дневен ред.
Предлог одлуката е доставена до
Парламентот, од итен карактер од причина
што Законот за здравствено осигурување е
донесен. Тоа е прво. Без ова тешко ќе може
да функционира.
Второ,
ова
има
директни
импликации со Буџетот за 2001 година, така
што од големо значење е да биде донесена
под итно. Би предложил да биде ставена на
денешната седница меѓу првите десетина
точки.
СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам да гласаме по предлогот
на министерот.
Процедурално
Ковачевски.

сака

господинот

Во врска со предлогот на господинот
министер за финансии за стапките на
придонесите во здравството, доколку влезе
на дневен ред, претходно задолжително да
заседава Комисијата за здравство, бидејќи
ние сме затегнати со овој предлог.
СТОЈАН АНДОВ:
Ова е процедурална напомена и
барање, господине министер треба да се
умножи и да се подели материјалот.
збор

господинот

СТОЈАН АНДОВ:
Ако
сите
внимателно
слушаа
господинот министер ја образложи итноста
на оваа точка. Друго е ако не ја прифаќаме,
за тоа ќе гласаме.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Тоа што го образложи со една
реченица ќе го прифатиме како итност,
меѓутоа, Ве молам пред да се изјасниме да
ни го доставите текстот за да знаеме дали
ќе се изјасниме и по што инаку ако Владата
ни доставува точки на дневен ред кои ги
немаме пред нас, а треба да ги вкрстуваме
на дневен ред, мислам дека не е ред во ова
Собрание.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали е умножен материјалот?
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Материјалот е примен во Архивата
на Собранието и очекуваме да се умножи во
секој момент.
СТОЈАН АНДОВ:
Материјалот не е поделен.
Да видиме дали има други предлози,
дали можеме да го заклучиме претресот по
другите предлози за дневниот ред. Дали
останува само ова? Постапката тече за
умножување е.
Дали има други? (Нема).

СТОЈАН КОВАЧЕВСКИ:

Има
Поповски.

дневниот ред со материјал кој не ни е
поделен, Ве молам воопшто да не го ставате
да се изјаснуваме пред да го добиеме пред
нас.

Никола

НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Господине претседателе, јас ќе Ве
молам
согласно
Деловникот
доколку
Владата предлага итна точка на дневен ред,
Вие како претседател да информирате во
овој момент дали Владата бара итна точка
на дневен ред и да ја следиме процедурата
за итност, доколку е така да се образложи
итноста, а ако бара дополнување на

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ:
Господине претседателе, не бев во
состојба да Ве следам, во постапка се
материјалите што господинот Груевски ги
предлага, таквите материјали ги немаме,
останува да се повлече подоцна па откако
ќе ги имаме материјалите пред себе или
како?
СТОЈАН АНДОВ:
Ќе ви објаснам.
Владата предлага материјал по итна
постапка Предлог одлука. Текстот на таа
одлука не е поделен, а министерот објасни
зошто има итен карактер. Ја објасни
итноста. Додека не се подели тој текст нема
да гласаме за неговото вкрстување во
дневен ред, но сите други прашања за
дневен ред се исцрпени само тоа останува
отворено.
Сега мораме да причекаме да ни се
достави материјалот. Само внимание мора
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да биде легално. (Пратениците бараат да се
продолжи понатаму).
Ве молам за тишина.
За да можеме да гласаме за таа
точка и да гласаме за дневниот ред за
денешната седница, потребна ни е пауза од
30 минути додека да стигне умножениот
материјал за да го поделиме овде.
Предлагам пауза од 30 минути за да
се умножи и подели материјалот.
(Седницата прекина во 14,10 часот).
(По паузата седницата продолжи со работа
во 15,5часот).
СТОЈАН АНДОВ:
Да продолжиме со работа.
Ве
известувам
дека
со
претставникот на Владата, со цел да се
задоволи барањето на пратеникот Стојан
Ковачевски,
оваа
одлука
да
биде
расправана на Комисијата за здравство, се
договоривме да ја испуштиме од оваа
седница и да ја утврдиме во дневниот ред
на 62-та седница која е закажана за 28
декември.
Според
тоа
ние
сега
немаме
дополнување и измена на дневниот ред.
Минуваме на гласање.
Молам да гласаме.
65.

Од присутни 70 пратеници гласале

59
пратеници
воздржани и 3 против.

гласале

Констатирам
дека
предложениот дневен ред.

е

за

3

усвоен

Комисијата за прашања на изборите
и именувањата предлага Предлогот за избор
на судија на Врховниот суд на Република
Македонија Предлогот за избор на судии
поротници на апелациони и основни судови;
Предлогот за разрешување на претседател
на Основниот суд во Гостивар; Предлогот за
разрешување на судија на Основниот суд во
Струга;
Предлогот
на
одлуката
за
огласување
избор
на
судии
на
Апелациониот суд во Скопје и Апелациониот
суд во Битола; Предлогот на одлука за
огласување избор на судии на основните
судови во Битола, Гевгелија и Кавадарци;
Предлогот за покренување постапка за
разрешување на заменик јавен обвинител
на Основното Јавно обвинителство во
Кавадарци;
Предлог
за
покренување
постапка за разрешување заменик јавен
обвинител
на
Основното
јавно
обвинителство во Охрид; Предлогот на
одлуката за разрешување и избор на член
на Управниот одбор на Јавната здравствена

организација Медицински центар "Борка
Талевски"-Прилеп и Предлог на одлука за
изменување на Одлуката за разрешување и
именување на претседател и членови на
Републичкиот судски совет за безбедност во
сообраќајот
на
патиштата,
да
бидат
разгледани пред другите точки од дневниот
ред.
Предлогот на Комисијата го ставам
на гласање.
Молам да гласаме?
Од присутни 72 пратеници гласале
65 пратеници.
56
пратеници
гласале
воздржани и 2 гласале против.
Констатирам

дека

за

7

предлогот

е

усвоен.
Комисијата за прашања на изборите
и именувањата предлага Предлогот за избор
на претседател на Основниот суд во Тетово
и Предлогот на одлуката за огласување
избор на претседател на Апелациониот суд
во Штип да бидат разгледани пред другите
точки од дневниот ред.
Предлогот на Комисијата го ставам
на гласање.
Молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

73

60
пратеници
воздржани и 1 против.
Констатирам

пратеници

гласале

дека

67

за,

6

предлогот

е

усвоен.
Минувам на 24-та точка Предлог за
избор на судија на Врховниот суд на
Република Македонија .
Предлогот за избор ви е доставен.
Отворам претрес.
Молам, кој бара збор?
БИЉАЛ ЉУТВИИ
Почитуван претседателе , дами и
господа пратеници.
Пред да расправаме по дневниот
ред јас сакам уште едно поместување на
точките од дневниот ред.
Имено Предлогот на одлуката за
давање согласност на статутарната одлука
за измени и дополнување на Статутот на ЈЗО
Медицински центар Тетово, предлагам да се
разгледа по точките што биле предложени
од страна на Комисијата за избор и
изменувања.

СТОЈАН АНДОВ:

8

Јас
забележал
претходно.

се извинувам не сум ве
кога
сте
побарале
збор

Констатирам дека Васил Грчев е
избран за судија на Врховниот суд на
Република Македонија.

Значи Вие предлагате редоследот на
точките да се промени. Добро.

Минуваме на 25-та точка - Предлог
за избор на претседател на Основниот суд
во Тетово.

Молам дали овој предлог на г-динот
Биљал Љутвии се прифаќа.
Молам, да гласаме.
Од присутни 81 пратеник гласале

Предлогот за избор и мислењето на
Комисијата за прашања на изборите и
именувањата Ви се доставени.
Отворам претрес.

75.
61
пратеник
гласале
воздржани и 6 пратеници против.
Констатирам
усвоен. Добро.

дека

за,

предлогот

8
е

Минувам на 36 точка Предлог на
одлука
за
давање
согласност
на
статутарната
одлука
за
измена
и
дополнување
на
Статутот
на
ЈЗО
"Медицински центар"-Тетово.
Предлогот на одлуката и извештаите
на работните тела во Собранието Ви се
доставени.
Отворам претрес. Молам, кој бара
збор?
(Никој)
... Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот.
Предлогот на одлуката го ставам на
гласање. Ве молам да гласаме.
Од присутни 83 пратеници гласале
75, 62 пратеници гласале за, 11 воздржани
и 2 против.
Констатирам дека Собранието ја
донесе Одлуката за давање согласност на
статутарната одлука за изменување и
дополнување
на
Статутот
на
ЈЗО
"Медицински центар" - Тетово.
Минуваме на 24-та точка - Предлог
за избор на судија на Врховниот суд на
Република Македонија. Предлогот Ви е
доставен.
Отворам претрес.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор,

го

Предлогот за избор на судија на
Врховниот суд на Република Македонија го
ставам на гласање.
Молам да гласаме.
Од присутни 85 пратеници гласале

Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

гласале

за,

7

бара

збор,

го

Предлогот за избор на претседател
на Основниот суд во Тетово го ставам на
гласање.
Молам да гласаме.
Од присутни 86 пратеници гласале
80.
64 пратеници гласале за, 15 се
воздржале и 1 пратеник е против.
Констатирам дека Џемаили Арифи е
избран за претседател на Основниот суд во
Тетово.
Минуваме на 26-та точка - Предлог
за избор на судии поротници на апелациони
и основни судови.
Предлогот за избор на судии
поротници и мислењето на Комисијата за
изборите и именувањата Ви се доставени.
Отворам претрес по предлозите за
избор на судии поротници во Апелационите
судови во Скопје.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор,

го

Предлогот на одлуката го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
72.

Од присутни 86 пратеници гласале

61
пратеник
воздржани и 1 против.

гласале

за,

10

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Апелациониот суд во Скопје се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за судии поротници во
Апелациониот суд во Штип го ставам на
гласање.
Молам да гласаме.

76.
65
пратеници
воздржани и 4 против.

не

80.

Од присутни 89 пратеници гласале

68
пратеници
воздржани, а 3 против.

гласале

за,

9

9

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Апелациониот суд во Штип се
избрани предложените кандидати.
Отворам претрес по предлозите за
избор на судии поротници во основните
судови.
Молам кој бара збор. (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор,

го

Преминуваме на гласање.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Тетово го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
80.

Од присутни 88 пратеници гласале

61 пратеник гласале за, 12 се
воздржале и 7 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Тетово се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Виница го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

88

пратеници,

60 пратеници гласале
воздржале и 5 гласале против.

за,

9

74
се

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Виница се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Делчево го
ставам на гласање.
Молам, да гласаме.
Од
гласале.

присутни

88

пратеници

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Делчево се
избрани предложените кандидати.
судии
Крива

Молам, да гласаме.
Од
гласале.

присутни

67
пратеници
воздржани и 2 против.

89

пратеници

гласале

за,

Молам да гласаме.
Од
гласале.

77
8

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Крива
Паланка
се
избрани
предложените
кандидати.

присутни

91

пратеник,

66
пратеници
гласале
за,
воздржани и 3 пратеници се против.

77
8

Констатирам за судии поротници во
Основниот суд во Кавадарци се избрани
предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Штип го
ставам на гласање.
Молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

92

пратеници,

82

66 пратеници гласале за, 14 се
воздржани и 2 гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Штип се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Кочани го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

92

пратеници,

83

64 пратеници гласале за, 12 се
воздржале и 7 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Кочани се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на
поротници во Основниот суд во
Николе го ставам на гласање.

судии
Свети

Ве молам да гласаме.

76

63 пратеници гласале за, 9 се
воздржале и 4 пратеници гласале против.

Предлогот за избор на
поротници во Основниот суд во
Паланка го ставам на гласање.

Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Кавадарци
го ставам на гласање.

78.

Од присутни 93 пратеници гласале

65 пратеници гласале за, е се
воздржале и 4 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Свети
Николе
се
избрани
предложените
кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Куманово го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
80.
65 пратеници гласале за, 11 се
воздржале и 4 пратеници гласаа против.

10

Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Куманово се
избрани предложените кандидати.
СТОЈАН АНДОВ:
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Кичево го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
85. 66 пратеници гласале за, 12 се
воздржале, 7 гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Кичево се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Кратово го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
79, 66 пратеници гласале за, 10 се
воздржале, 3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Кратово се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Радовиш го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
78, 64 пратеници гласале за, 11 се
воздржале, 3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Радовиш се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Ресен го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
74, 60 пратеници гласале за, 12 се
воздржале, 2 пратеника гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Ресен се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Прилеп го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
76. 63 пратеници гласале за, 11 се
воздржале, 2 пратеника гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Прилеп се
избрани предложените кандидати.

Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Крушево го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 93 пратеници гласале
74. 60 пратеници гласале за, 13 се
воздржале, 1 пратеник гласал против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Крушево се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Струга го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 94 пратеници гласале
78. 63 пратеници гласале за, 11 се
воздржале, 4 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Струга се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Скопје I Скопје го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 91 пратеници гласале
74. 62 пратеници гласале за, 9 се
воздржале, 3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Скопје I Скопје се избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Охрид го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 89 пратеници гласале
71, 61 пратеник гласале за, 7 се воздржале,
3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Охрид се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Велес го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 89 пратеници гласале
84, 66 пратеници гласале за, 12 се
воздржале, 6 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Велес се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Скопје II Скопје го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
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Од присутни 90 пратеници гласале
86, 68 пратеници гласале за, 13 се
воздржале, 5 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Скопје II Скопје се избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Берово го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 90 пратеници гласале
77, 65 пратеници гласале за, 9 се
воздржале, 3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Берово се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Дебар го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 90 пратеници гласале
80, 63 пратеници гласале за, 12 се
воздржале, 5 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во
Дебар се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Струмица го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 90 пратеници гласале
78. 65 пратеници гласале за, 10 се
воздржале, 3 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Струмица се
избрани предложените кандидати.
Предлогот за избор на судии
поротници во Основниот суд во Битола го
ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 91 пратеници гласале
78. 64 пратеници гласале за, 10 се
воздржале, 4 пратеници гласале против.
Констатирам
дека
за
судии
поротници во Основниот суд во Битола се
избрани предложените кандидати.
Минуваме на точката 27.
Предлог
за
разрешување
претседател
на
Основниот
суд
Гостивар.
Предлогот
доставен.

за

разрешување

Отворам претрес.
Молам кој бара збор. (никој)

на
во
ви

е

Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор,

го

Предлогот
за
разрешување
на
претседателот на Основниот суд во Гостивар
го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од 91 присутен пратеник гласале 81
пратеник. 68 гласале за, 9 воздржани, 4
пратеници гласале против.
Констатирам дека Ристо Анѓелкоски
е разрешен од функцијата претседател на
Основниот суд во Гостивар, по негово
барање.
Минуваме на точката 28.
Предлог за разрешување на судија
на Основниот суд во Струга.
Предлогот
за
разрешување
и
Мислењето на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата ви се доставени
односно поделени.
Отворам претрес.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор,

го

Предлогот
за
разрешување
на
судија на Основниот суд во Струга го ставам
на гласање.
Молам да гласаме.
Од присутни
пратеници гласале.

91

пратеник,

80

68 гласале за, 9 гласале воздржани
и 3 пратеници гласале против.
Констатирам дека Чедомир Нелоски
е разрешен од функцијата судија во
Основниот
суд
во
Струга
поради
исполнување на услови за старосна пензија.
Минуваме на точката 29.
Предлог за покренување постапка
за разрешување од функцијата заменик
јавен
обвинител
на
Основното
јавно
обвинителство во Кавадарци.
Предлогот на Владата ви е доставен.
Отворам претрес.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор

го

Предлогот за разрешување на Ѓуро
Стојановиќ од функцијата заменик јавен
обвинител
од
Основното
јавно
обвинителство во Кавадарци го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од 91 присутен пратеник гласале
82. 70 гласале за, 9 се воздржале и 3
пратеници гласале против.

12

Констатирам дека Ѓуро Стојановиќ е
разрешен од функцијата заменик на јавниот
обвинител
на
Основното
јавно
обвинителство во Кавадарци.
Минуваме на точката 30.
Предлог за покренување постапка
за разрешување од функцијата заменик
јавен
обвинител
на
Основното
јавно
обвинителство во Охрид.

Констатирам дека Собранието ја
донесе Одлуката за огласување на избор на
претседател на Апелациониот суд во Штип.
Минуваме на точка 34.
Предлог на одлука за огласување и
избор на судии на Апелациониот суд во
Скопје и на Апелациониот суд во Битола.
Предлогот
доставен.

на

одлуката

ви

е

збор

го

текстот

на

Предлогот на Владата ви е доставен.

Отворам општ претрес.

Отворам претрес.

Молам, кој бара збор? (Никој

Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој
заклучувам претресот.

не

бара

збор

го

Предлогот за разрешување на Борис
Ѕинѕов од функцијата заменик јавен
обвинител
од
Основното
јавно
обвинителство во Охрид го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од 90 присутни пратеници гласале
80 пратеници. 63 гласале за, 11 се
воздржале и 6 пратеници гласале против.
Констатирам дека Борис Ѕинѕов е
разрешен од функцијата заменик на јавниот
обвинител
на
Основното
јавно
обвинителство во Охрид.
Минуваме на точката 31.
Констатирам дека Собранието ја
донесе
одлуката
за
изменување
на
Одлуката
за
разрешување
и
именување претседател и членови на
Републичкиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата.
Минуваме на точката 33.
Предлог
на
одлука
огласување избор на претседател
Апелациониот суд во Штип.
Предлогот
доставен.

на

одлуката

ви

за
на
е

Отворам општ претрес.

Отворам претрес
Предлогот на одлуката.

по

збор,

текстот

Отворам претрес
Предлогот на одлуката.

по

Молам кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на одлуката го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 91 пратеник, 82
пратеници гласале. 68 гласале за, 10 се
воздржале и 4 пратеници гласале против.
Констатирам дека Собранието ја
донесе одлуката за огласување избор на
судии на Апелациониот суд во Скопје и на
Апелациониот суд во Битола.
Минуваме на точката 35.
Предлог на одлука за огласување
избор на судии на основните судови на
Битола, Гевгелија и Кавадарци.
Предлогот
доставен.

на

одлуката

ви

е

збор,

го

Отворам општ претрес.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на одлуката.

по

текстот

на

Молам, кој бара збор? (Никој)

Молам кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.

Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.

го
на

Дали некој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот по текстот и
Предлогот на одлуката го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од
91
присутен
пратеник 85
пратеници гласале. 69 гласале за, 13 се
воздржале и 4 гласале против.

Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на одлуката го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
Од 92 присутни пратеници, 81
пратеник гласале. 63 пратеници гласале за,
13 се воздржале и 5 гласале против.
Констатирам дека Собранието ја
донесе Одлуката за огласување избор на
судии
на
основните
судови
Битола,
Гевгелија и Кавадарци.
Почитувани пратеници, сега е 15,45
часот. Ја прекинуваме нашата работа, а ќе

13

продолжиме со комеморативната седница во
17,00 часот.
(Седницата прекина во 15,45 часот)
(По паузата седницата продолжи со работа
во 17 и 35 часот).
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со работа.
Минуваме на првата точка - Предлог
за донесување на закон за задолжување на
Република Македонија кај Меѓународното
здружение за развој по договорот за кредит
за
проектот
за
преструктуирање
на
финансискиот
сектор
и
Секторот
на
претпријатијата со Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
Законот со Предлогот ка законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието ви се доставени односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам кој бара збор?. (Никој).
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок:
Собранието го усвојува предлогот за
усвојување на законот за задолжуваше на
Република Македонија кај меѓународното
здружение за проектот развој по договорот
за
кредитот
за
преструктуирање
на
финансискиот
сектор
и
секторот
на
претпријатијата.
Ве молам да гласаме.
Од
пратеници.

присутни

64

гласале

63

62 пратеници гласаа за, воздржани
нема и 1 е против.
усвоен.

Констатирам

дека

заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Ве молам да гласаме.
64.

Од присутни 65 пратеници, гласале

62 пратеници гласаа
воздржан и еден против.

за,

Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

текстот

на

Законодавно-правната
комисија
поднесе
амандмани
на
насловот
на
предлогот на законот, на член 1 и на член 6.
Отворам претрес по амандманот на
насловот на предлогот на законот поднесен
од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор министерот за финансии гдинот Никола Груевски.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 1, поднесен од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.

СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 6 поднесен од ЗПК:
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа адамот.
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на предлогот на законот.
Молам кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.

еден

Од

68

присутни,

63

пратеници

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.

гласаа.

Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.

Констатирам дека Собранието го
донесе
законот
за
задолжување
на
Република Македонија со кредит кај
Меѓународното здружение за развој ИДА, за
реализација
на
проектот
за

Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.

збор,

го

61 пратеник гласаше за, 1 воздржан
и 1 гласаше против.
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преструктуирање на финансискиот сектор и
секторот на претпријатија ФЕСАЛ 2.
Минуваме на втората точка. Предлог за донесување на закон за
задолжување на Република Македонија кај
меѓународната банка за обнова и раз вој по
Договорот
за
заем
за
проектот
за
преструктуирање на финансискиот сектор и
на Секторот на претпријатијата, со Предлог
на закон.

Отворам претрес по амандманот на
насловот на предлогот на законот, поднесен
од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.

Предлогот за донесување на законот
со Предлогот на законот и извештаите на
работните тела на Собранието ви се
доставени односно поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на закон.

Со овој амандман
повереникот на Владата.

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок:
Собранието го усвојува предлогот за
донесување на закон за задолжување на
Република Македонија кај Меѓународната
банка за обнова и развој по договорот за
заем за проектот за преструктуирање на
финансискиот
сектор
и
секторот
на
претпријатијата.
Молам да гласаме.
Од
гласале.

74

присутни,

69

пратеници

64 пратеници гласале за, 2 се
воздржале и 3 пратеници гласале против.
усвоен.

Констатирам

дека

заклучокот

е

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.

СТОЈАН АНДОВ:

Молам, кој бара збор? (Никој)

се

Отворам претрес по амандманот на
член 1 поднесен од Законодавен правната
комисија.
се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 6 од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)

Дали
Собранието
го
усвојува
Предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Молам да гласаме.
Од

присутни

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.

74,

68

пратеници

Од
гласале.

за,

се

6 2 пратеници гласале за, 4 се
воздржале и 2 пратеници гласале против.

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.

Констатирам дека Собранието го
донесе
законот
за
задолжување
на
Република
Македонија
со
заем
кај
Меѓународната банка за обнова и развој
ИБРД за реализација на проектот за
преструктуирање на финансискиот сектор и
на Секторот за претпријатијата ФЕСАЛ 2.

гласаа.
64 пратеници гласале
воздржале и 2 гласале против.
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Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам кој бара збор.
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го
на

Законодавно-правната
комисија
поднесе
амандмани
на
насловот
на
Предлогот на законот, на член 1 и на член
6.

74

присутни,

68

пратеници

Минуваме на третата точка.
Предлог за донесување на закон за
задолжување на Република Македонија со
заем кај Европската заедница во износ од
50 милиони евра, наменет за поддршка на
платниот биланс на Република Македонија,
со Предлог на закон.
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Предлогот за донесување на законот
со Предлогот на закон и извештаите на
работните тела на Собранието Ви се
доставени односно поделени.
Отворам претрес по предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор?
Има
Поповски.

збор

пратеникот

Никола

НИКОЛА ПОПОВСКИ:
колеги,

Господин

Министер,

почитувани

Денес Собранието утврди еден
многу обемен дневен ред во кој дури осум
точки од дневниот ред се закони за
задолжување на Република Македонија и
давање на гаранција на државата за
задолжување на други правни субјекти во
државава
кај
надворешни
банки
меѓународни организации. Во тој контекст м
оваа точка што сега ја разгледуваме е закон
со кој Република Македонија се задолжува
кај Европската заедница со заем од 50
милион евра, што е од прилика еквивалент
на 50 или можеби и повеќе, од прилика 50
милиони долари, кој заем исклучиво служи
за поддршка на платниот баланс на
Република Македонија без некакви други
цели.
Дозволете расправата по овој закон
да ја поврземе со една скорешна расправа
во Сопинањето на Република Македонија и
со едно скорешно експозе на г-динот
премиер на Владата кој не уверуваше дека
Република Македонија редовно ги сервисира
долговите и не само тоа, туку воопшто не се
задолжува во странство и врз база на тоа
остваруваме
невиден
економски
раст,
суфицит во буџетот односно дека пари на
многу и врз основа на тоа ние нема да треба
да склучуваме договор со ММФ веќе од
идната година, дека ова се последните
преговори што ги имаме. Ние тогаш
предупредивме дека ваквата политика на
Владата не се заснова на Некаква реални
показатели, дека таа служи така покажана,
како политика со цел да се залажат
пратениците и јавноста дека во 2000 година
се направи некаков крупен чекор, што
очигледно нема направено.
Дозволете само да соопштам по оваа
точка, меѓутоа, по повод на оваа точка
уште за неколку точки кои ги напомнавме
допрва ќе ги разгледаме. Тоа е следното:
Покрај
законот
за
кој
сега
разговараме, кој значи, задолжување од 50
Милион Евра, на истата седница се
задолжуваме кај Европската банка за
обнова развој со 20 Малони евра, кај

Меѓународното здружение за развој со 7
милон специјални права на влечење
односно еквивалентно 9,5 милиони долари,
дека се задолжуваме кај Меѓународниот
фонд за развој на земјоделието ИФАТ со
еквивалент од 8 милиони долари дека ги
донесовме веќе законите за задолжување
кај Меѓународната за седница за развој на
Меѓународната банка за обнова п развој во
споменатите
10
минути,
со
кој
се
задолживте за 20 и 30, вкупно 50 милион,
дека имаме овде уште други точки во врска
со задолжување кај Љубљанска банка во од
2 милион ГМ, Кредитна банка за обнова
КПКСВ
од Германија, вкупен износ 15
милиони
евра,
колку
милион
долар
салдирано на денешнава седница Владата
очекува Собранието во една експресна
расправа која тече со невидена брзина, во
услови кога во Собранието присуствуваат 61
изброени пратеници, а добиваме 64 гласа за
секој закон, да констатираме дека денес,
заедно со овој закон што сега го расправаме
Владата на РМ, за задолжи или издава
гаранција за задолжување на РМ, Директно
, во вредност од 85 Милиони евра, во
вредност од 68 милиони долари во вредност
од 2 милиони марки, или собрано с«те
заедно, сведен на еквивалентно германски
марки, денес Владата ни понуди осум
закони, ова е само третиот за кој
расправаме, во вкупна вредност од околу
300, нека звучи тоа апсурдно 3 00 милион
марки
задолжување
на
Република
Македонија или еквивалент за издавање
гаранции за задолжување, а некои од нив се
без супер гаранција од државата односно
претходна гаранција од банк«те, туку
директно локални јавни претпријатија за
кои гаранти државата и совршено јасно на
чиј товар ќе паѓа тоа.
Со ова сакаме да укажеме на
апсурдноста на политиката која ја води
Владата,
апсурдноста
на
фактот
кој
премиерот
и
министерот
упорно
ги
соопштуваат во јавноста за начинот на кој
Македонија набрзо ќе излезе од кризата или
веќе излегла, и само укажува на се
поголемата на се олошената ситуација во
Македонија и на се поголемиот трговски
дефицит кој го создава оваа држава што од
година во година расте и како ги добиваме
статистичките показатели од месец во
месец, утврдуваме дека трговскиот дефицит
на Македонија ова година ќе ги достигне
рекордните износи од своето постоеше. Се
разбира дека со таквиот трговски дефицит,
платниот биланс на Македонија не може да
се затвор и заради тоа ние сега расправаме
за закон со кој Република Македонија се
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задолжува само по овој повод, во Висина од
50 милион евра, а вкупно на денешната
седница во Висина од 300 милион марки.

аспект на средствата што ќе ги добиеме,
туку и од аспект на Сигналот што го даваат
странските инвеститор.

Нека биде тоа одговор на она што
премерот само пред неколку недела овде го
соопштуваше кога имаше експозе за буџетот
кога ни кажа дека со огромниот суфицит
Македонија редовно може да сервисира се и
дека ние немаме никакви проблеми. Сега,
целата таа политика се враќа по глава точно
на Република Македонија.

Ова задолжување во светската
банка е под екстра поволни услови. Имаме
две задолжувања. Едното е ка 17 годни со 8
години грејс период. Другото е уште
поповолно, 3 5 со 10, со минимални каматни
стапки, на едното место, на другото без
каматни
стапки.
Тоа
ни
овозможува
Холандија да даде гранд од 15 милиони
евра, веднаш овде денови, значи штом
помине на парламент, се извинувам 15
милиони
долари
се,
да
ја
добиеме
макроекономската помош од Европската
унија која што е точка 3, точка за која што
сега треба да стане збор, која што
макроекономска помош е 80 милиони евра.
Тоа е најголема помош што досега
Европската унија п ја дала на РМ., пакет во
кој влегуваат 30 Милион долари гранд и 50
Милиони евра кредит кои што ќе бидат во
три транши. Значи оваа година, за
покриваше на платниот баланс, следната п
таа потоа. И овој кредит е сто така под
екстра поволен услов.

Исто така,
да констатираме, врз
основа на соопштението на Државниот
завод за статистика од 8 декември 2000
година, ако е ова број тогаш соопштението е
3103, за краткорочните макроекономска
показател, дека ваквата политика на
огромна буџетски суфицит и на огромни
трговски
дефицит
на
Македонија
со
странство не доведе
во позиција да ги имаме следниве
три показатели, а тоа е дека индустриското
производство во третиот квартал во 2000
година е паднат за 4% во однос на
изминатата година, дека цените на мало се
зголемени за 12,7% во однос на минатата
година и оној раст на бруто домашниот
производ кој што го спореа освен премиерот
на РМ, е сведен на 0,1, од оние фамозни
10%, 7% итн.,со кој РМ, сама себе си
веројатно се залажуваше.
Со ова сакавме да укажеме на една
чудна политика на трговски дефицит,
буџетска суфицит што ја води Владата и кој
на крајот од годината дава резултат
Република Македонија да ги покрие ваквите
сопствени
дебаланси
во националните
сметки, мора да презема чекори на серозно
ново задолжување на РМ, наспроти она што
не уверуваа дека тоа нема потреба да се
случува.
СТОЈАН АНДОВ:
Има збор Министерот за финанси гдинот Никола Груевски.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Почитувани пратеници би сакал да
дадам едно кратко објаснување што од
претходната дискусија може да се стекне
погрешен впечаток за некои работи па би
сакал да објаснам некои работи.
Точно е дека неколку закони за
задолжување, но да ги објаснам.
Првата п втората точка, како што
знаете е задолжување заради земање на
ФЕСАЛ-2 аранжманот од Светската банка,
аранжман што 2
години и позиција и
опозиција зборува дека треба да се земе
дека е многу важен за РМ, не само од

Имаме уште едно задолжување кое
ќе го враќа државата « тоа се. Тоа е
задолжувањето во точка 8, каде што е
договорот за кредит, за проектот за
олеснување на трговијата и транспортот во
Југоисточна Европа. И тоа е заем од
Светската банка под сто така екстра
поволни услов. И тој е придружено со гранд
елемент од 2,1 милион долари тоа е за
подобрување на работата на царината
односно нешто што ќе овозможи полесен
транспорт и трговија. Тоа е регионален
проект. Тој е дел од пактот за стабилност.
Се она друго што го гледате е нешто
за што не се задолжува односно нема да го
враќа државата. Да кажеме точката 4 не е
задолжување, петата исто така не е
задолжување.
Петтата
точка
е
овозможување за порано враќање на
долгови. Шестата точка е задолжување кое
ќе го враќаат две комунални фирми, едната
од
Кавадарци
и
едната
од
Дебар.
Единаесеттата точка е задолжување за шест
општини за водоводи 1-1 отпадни води кои
самбите општини ќе си ги враќаат Светската
банка побара да се создадат такви услови
во тие општен со кои беше осигуран дека
општените ќе можат да ги враќаат овие
прават така на некој начин гаранцијата на
државата е повеќе од формален карактер во
овој случај. Може да се случи некој дел да
мора да го преземе во најголем дел или
целосно овие средства се очекува да бидат
вратени во самите.
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НИКОЛА ГРУЕВСКИ: (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
И
последното
точката
19
задолжување ИФАД, тоа е кредит за
земјоделците од 8 милиони долари кој на
земјоделците во Република Македонија ќе
се дава под екота поволни услови на долг
рок и кој е самоисплатлив. Значи, го даваат
комерцијалните банки, комерцијални банки
ги наплатуваат средствата и потоа кредитот
се враќа. Државата од Буџетот нема да
враќа средства во овој случај. Тоа е слика,
една
ретроспектива
на
она
што
е
задолжување и што ќе треба да се задолжи
државата што не.
Да додадам дека што се однесува до
надворешниот
долг
на
Република
Македонија после сите овие задолжувања
што се денеска на дневен ред, задолженоста
на Македонија ќе се зголеми од 43 на 45%
споредено со бруто домашниот производ.
Значи вкупниот надворешен долг во однос
на бруто домашниот производ. Да потсетам
само во 19 98 година имаме зголемување од
31 на 41,5% на бруто домашниот производ
заради задолжувањата што беа остварени
таа година. Тоа колку за потсетување. Тоа
би значело ова што денеска би требало да
се
случува.
Ова
е
нешто
што
го
подготвуваме повеќе од половина година,
јавноста е запознаена, пратениците и сите
ние што се однесува до аранжманите од
Светската банка тие точки се позајмувале од
Светската банка, за тоа се работи.
Ви благодарам.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали уште некој бара збор?
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Господине претседателе, господине
министер, почитувани пратеници. Ние како
пратеничка група со воодушевување го
примивме ваквиот настап на министерот за
финансии и всушност констатиравме дека
Македонија навистина денеска се задолжува
или издава гаранции за задолжување на
други правни субјекти во висина од 300
милиони
ДМ
на
денешната
седница.
Господинот министер ништо не демантираше
од она што ние го кажавме. Единствено што
е демантирано сега од страна на министерот
тоа е експозето од премиерот пред еден
месец кога тој кажа дека на Република
Македонија веќе не и требаат аранжмани со
ММФ, дека Република Ма-кедонија може
сама да го обезбедува својот платен биланс,
својата екстерна ликвидност. Очигледно тоа
самата не може да го обезбеди и дека за тоа
и се потребни кредити од странство што
всушност денеска го слушнавме.

Меѓутоа, исто така не треба да
заборавиме дека патот од седум милји
никогаш не значи само еден чекор. Меѓутоа
дека многу чекори го прават патот од седум
милји така и денеска. Нас министерот со
неподнослива леснотија не уверува дека
ФЕСАЛ аранжманот е добар за Македонија
иако кога ние тврдевме уште во 199 9
година дека треба да се склучи имаше
мислења од страна на Владата дека не мора
толку да инсистираме на тоа.
Само да кажеме во врска со ова
дека двата ФЕСАЛ аранжмани, односно
двата кредити од аранжманот кои денеска
се ратификуваат или се донесуваат со закон
за задолжување се во висина на 20-30
милиони долари или од прилика 10 0 ДМ.
Меѓутоа, дека едновремено тие ќе се
враќаат 2010 до 2035 година едниот и
другиот од 2009 до 2017 година. Сега
министерот за финансии ама баш нема
никакво право да се враќа ниту на 1998
година ниту на 1991 ниту на 1981 година
затоа што тој само го продолжува тој пат од
седум милји кој е започнат веројатно во
текот на седумдесеттите години и затоа
нема никакво право да се враќа на никаква
претходна влада затоа што кога ќе дојде
тука во оваа држава некоја влада во 2030
година веројатно ниту еден нема да бидеме
во политиката и пратеници, но тогаш некој
ќе си кажува исто така со леснотија ова е од
2000-та
година
некоја
влада
што
склучувала. Ова не се работи за некоја
влада, се работи за Република Македонија и
за нејзината влада од 1970, 1980, 1990 или
2000 година се едно и мислам дека
министерот треба тоа да го сфати. Сепак и
со овие задолжувања ќе оставиме еден
добар товар за понатаму, односно ќе го
префрлиме товарот но нема да олесниме
ништо наспроти ветувањата дека со 400
милиони ДМ суфицит во државниот буџет
ние
сега
ќе
олеснуваме
наспроти
ветувањата
дека
овој
суфицит
бил
најсоцијалистичка распределба што било кој
буџет ја донел.
На пример јас со големо исчекување
очекувам да бидам уште некој закон од
арсеналот на социјалистичките од кои 4 до
5 илјади луѓе од државната управа ќе
останат без работа. Сакам да кажам ако
пред месец дена ни се тврдело едно сега тоа
се порекнува. Така мислам дека ќе се случи
и со другите потези на Владата и
министерот, со тоа ќе завршам, само покажа
дека е тоа така и всушност го демантира она
што премиерот го најавуваше во Република
Македонија. Се надевам дека и денешните
најави на министерот и премиерот само
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после месец дена во вид на конкретните
закони самите ќе ги демантираат.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали уште некој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот Заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за задолжување на
Република
Македонија
со
заем
кај
Европската заедница во износ од 50
милиони евра наменет за поддршка на
платниот биланс на Република Македонија.
Ве молам да гласаме.
75.
против.

Од присутни 84 пратеници гласале
64 гласале за, 6 воздржани и пет
Констатирам

дека

Заклучокот

е

усвоен.
Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Ве молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

85

пратеници,

79

За гласале 68, воздржани 8 и 3
пратеници гласале против.
Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го
на

Законодавно-правната
комисија
поднесе амандмани на член 2 став 1и 2 и за
менување на член 4.
Отворам претрес по амандманот на
член 2 став 1 и 2, поднесен од Законодавноправната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Благодарам.

Отворам претрес по амандманот за
менување
на
член
4,
поднесен
од
Законодавно-правната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Благодарам.
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од
пратеници.

85

присутни

гласале

75

За
гласале
62
пратеници,
9
пратеници се воздржани и 4 гласале против.
Констатирам дека Собранието го
донесе
Законот
за
задолжување
на
Република
Македонија
со
заем
кај
Европската заедница во износ од 50
милиони евра наменет за поддршка на
платниот биланс на Република Македонија.
Минуваме на точката 4 - Предлог за
донесување на закон за изменување на
Законот за ограничување на изворните
приходи за финансирање на јавните
потреби за 2000 година, со Предлог на
закон.
Предлогот
за
донесување
на
законот, со Предлогот на законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието ви се доставени, односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот Заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за
донесување
на
закон
за
изменување на Законот за ограничување на
изворните приходи за финансирање на
јавните потреби за 2000 година.
Ве молам да гласаме.
Од
гласале.

присутни

83

пратеници

64

За гласале 61 пратеник, 3 пратеника
се воздржани и нема против .
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Констатирам

дека

Заклучокот

е

усвоен.
Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 82 пратеника гласале
76.
За
гласале
64
воздржани и 4 против.

пратеници,

8

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го
на

Законодавно-правната
комисија
поднесе амандман на член 1 став 1 и 2.
Отворам претрес по амандманот на
член 1 став 1 и 2, поднесен од Законодавноправната комисија.
Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Благодарам.
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.

За
гласале
воздржани и 4 против.

61

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот Заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за изменување и
дополнување на Законот за гарантирање на
инвестицијата за стратешки инвеститори и
за преземање на одделни побарувања од
трајни корисници од страна на Република
Македонија во Стопанска банка АД Скопје.
Ве молам да гласаме.
Од
пратеници.

присутни

83

гласале

7

6

66 пратеници гласале за, 6 се
воздржани и 4 пратеници гласале против.
усвоен.

Констатирам

дека

Заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
присутни

83

гласале

75

За гласале 64, воздржани 5 и 6
гласале против.
Констатирам дека предлогот на оваа
седница да се претресе и Предлогот на
закон е усвоен.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).

Ве молам да гласаме.
83

Молам, кој бара збор? (Никој).

Од
пратеници.

СТОЈАН АНДОВ:

присутни

Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.

Ве молам да гласаме.

Владата го прифаќа овој амандман.

Од
пратеника.

Предлогот
за
донесуваше
на
законот,
со
Предлогот
на
закон
и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието ви се доставени, односно
поделени.

гласале
пратеник,

73
8

Констатирам дека Собранието го
донесе Законот за изменување на Законот
за ограничување на изворните приходи за
финансирање на јавните потреби за 2000
година.
Минуваме на точка 5 - Предлог за
донесување на закон за изменување и
дополнување на Законот за гарантирање на
инвестицијата за стратешки инвеститори и
за преземање на одделни побарувања од
трајни корисници од страна на Република
Македонија во Стопанска банка АД Скопје,
со Предлог на закон.

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
општиот
претрес.
Отворам
претрес по текстот на Предлогот на законот.
Законодавно-правната комисија поднесе
амандмани на член 2, член 5 став 4, член 6
став 1 и 2 и на член 10.
Отворам претрес по амандманот на
член 2, поднесен од Законодавно правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
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Благодарам.
Отворам претрес по амандманот на
член 5 став 4, поднесен од Законодавноправната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласаше.
Ве молам да гласаме.
82

пратеници,

76

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.

За
гласале
63
воздржани и 6 против.

пратеници,

7

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Констатирам дека Собранието го
донесе
Законот
за
изменување
и
дополнување на Законот за гарантирање на
инвестицијата на стратешки инвеститори и
за преземање на одделни побарувања од
трајни корисници од страна на Република
Македонија во Стопанска банка АД Скопје.

Владата го прифаќа овој амандман.

СТОЈАН АНДОВ:
Благодарам.
Отворам претрес по амандманот на
член 6 став 1 и 2, поднесен од Законодавноправната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.

присутни

Минуваме на точката 6 - Предлог за
донесување на закон за гаранција на
Република Македонија по договорите за
заем склучени помеѓу Кова Љубљанска
банка ДД Љубљана и ЈКП Стандард Дебар и
Нова Љубљанска банка ДД Љубљана и ЈКП
Комуналец-Кавадарци, со Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
законот, со Предлогот на закон, извештаите
на работните тела на Собранието ви се
доставени, односно поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.

СТОЈАН АНДОВ:
Благодарам.
Отворам претрес по амандманот на
член 10 од Законодавно-правната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

Од
гласале.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Се извинувам, тука има една
техничка забелешка, не се работи за член
10, туку за член 11. Владата го прифаќа тој
амандман, но со техничката забелешка.

Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот Заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за гаранција на
Република Македонија по договорите за
заем склучени помеѓу Нова Љубљанска
банка ДД Љубљана и ЈКП Стандард-Дебар и
Нова Љубљанска банка ДД Љубљана и ЈКП
Комуналец-Кавадарци.
Ве молам да гласаме.

СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам, мораме да го пронајдеме
амандманот.
Овде пишува во членот 10 зборот
"од" се заменува со зборот "со".
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Да, но треба да биде член 11,
бидејќи во член 11 ги има тие работи.
СТОЈАН АНДОВ:

усвоен.

Констатирам

дека

Заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Од
гласале.

Значи го прифаќате во член 11.

Молам, кој бара збор? (Никој).

За гласале 63, 8 воздржани и 6
гласале против.

Ве молам да гласаме.

Да, грешка е овде.
Продолжуваме со претрес
текстот на Предлогот на законот.

Од вкупно 82 пратеници 77 гласале.

по

присутни

82

За
гласале
62
воздржани и 2 против.

пратеници
пратеници,

73
9

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.

21

СТОЈАН АНДОВ: (продолжение)
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор

го

текстот

на

Законодавно-правната
комисија
поднесе
амандмани
на
насловот
на
Предлогот на законот и на член 1.
Отворам претрес по амандманот на
насловот на Предлогот на законот поднесен
од Законодавно-правната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 1 поднесен од Законодавно-правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам, да гласаме.
Од
82
присутни
гласале
74
пратеници, 61 пратеник гласале за, 9 се
воздржани, а 4 пратеници се против.
Констатирам дека Собранието го
донесе Законот за гаранција на Република
Македонија по договорите за заем склучени
помеѓу
Нова
Љубљанска
банка
Д.Д
Љубљана и ЈКП Стандард - Дебар и меѓу у
Нова Љубљанска банка Д.Д Љубљана и ЈП
Комуналец - Кавадарци за реализација на
проектите
за
изградба
на
мали
хидроелектрани.

Минуваме на точка 7 - Предлог за
донесување на закон за изменување и
дополнување на Царинскиот закон со
Предлог на закон.
Процедурално
Ковачевски Стојан.

бара

збор

г.

СТОЈАН КОВАЧЕВСКИ:
Го
молам
претседателот
на
Собранието, со оглед на тоа дека утре е
голем православен празник "Свети Никола",
вечерва пола Македонија слави и има гости,
кај пратениците навистина нема повеќе
расположение и работна атмосфера за
понатаму.
Упатувам молба до претседателот да
ја прекине седницата, а да продолжиме по
закажувањето.
СТОЈАН АНДОВ:
Верувајте, водиме сметка и за
празникот и за сите околности и верувам
дека ќе оди работата.
Минуваме на точката 7 Предлог за
донесување на закон за изменување и
дополнување на Царинскиот закон со
Предлог на закон.
Предлогот за донесување на законот
со Предлогот на законот и извештаите на
работните тела на Собранието Ви се
доставени односно поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниов заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за изменување и
дополнување на Царинскиот закон.
Ве молам, да гласаме.
Од 83 присутни, 73 пратеници
гласале. 64 гласале за, 5 се воздржале и 4
пратеници гласале против.
усвоен.

Констатирам

дека

заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
Предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Ве молам, да гласаме.
Од 84 присутни пратеници, 75
гласале, 65 гласале за, 6 се воздржани и 4
пратеници гласале против.
Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
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Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го

Со овој амандман
повереникот на Владата.

на

Го молам, претставникот на Владата
да се произнесе.

Пратеникот
Александар
Пандов
поднесе амандман за додавање нов член 2-а
по членот 2 по кој Владата не се произнела.
Законодавно-правната
комисија
поднесе амандмани на член 1, на член 2
став 2 во новиот став 13 и на став 2 во
новиот став 14, на член 3 и за додавање нов
член по членот 7.
Отворам претрес по амандманот на
член 1 поднесен од Законодавно-правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам, претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 2, став 2, во новиот став 13 и нов став
2 во новиот став 14 поднесен од
Законодавно-правната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам, претставникот на Владата
да се произнесе.
Никола

Груевски,

Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот за
додавање нов член 2-а по членот 2
поднесен од пратеникот Александар Пандов.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам, претставникот на Владата
да се произнесе.
Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:

Никола

согласил

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот за
додавање нов член 7-а по членот 7
поднесен
од
Законодавно-правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам, претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор.
Збор бара г. Дика Замир.
ЗАМИР ДИКА:
Господине претседателе,
Многу
брзо
одиме
со
овие
амандмани и не можеме да ги следиме.
Барам пауза од 15 мин. во име на
пратеничката група.
СТОЈАН АНДОВ:
Пауза од 15 минути.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Има збор г.
министер за финансии.

Има збор г.
министер за финансии.

се

Владата го прифаќа овој амандман.

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

Има збор г.
министер за финансии.

Отворам претрес по амандманот на
член 3 поднесен од Законодавно-правната
комисија.

(По паузата седницата продолжи со
работа во 18,25 часот).
Продолжуваме со работа.
Расправата во врска со овој закон
малку ќе ја прекинеме, додека се подели
амандманот.
Господинот
Пранговски
деловничка интервенција.

бараше

ИЛИЈА ПРАНГОВСКИ:
Господине претседателе,
Пред петнаесетина минути колегите
побараа, колегите пратеници, да имате
предвид дека е денеска, навистина голем
македонски
православен
празник.
Апсолутно ја почитувам вашата желба и
настојувања да се донесат сите закони
денеска на оваа седница на Парламентот,
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меѓутоа, истовремено, уште еднаш Ве
замолувам да имате предвид дека сме имале
седници кога се прекинувале и во 16.00
часот и во 17,00 часот поради одредени
причини што сме ги почитувале овде.
Ве молам, во името на нашата
пратеничка група да го имате тоа предвид,
бидејќи после долго време Парламентот
обезбеди кворум за работа, да бидеме
кооперативни, би Ве замолил, мислам дека
го делам мислењето на повеќето пратеници
не од опозицијата, туку оние кои навистина
треба да бидат во своите домови сега, оваа
седница
да ја
привршиме
и да ја
продолжиме во следната можна сеанса кога
ќе биде можно. Ви благодарам.
СТОЈАН АНДОВ:
Добро, ама во ваква ситуација не
можеме да останеме сега кога еден
амандман чекаме. Затоа, додека дојде
амандманот, ќе продолжиме по другите
точки.
Минуваме на точката 8 - Предлог за
донесување на закон за задолжување на
Република Македонија кај Меѓународното
здружение за развој по Договорот за кредит
за реализација на Проектот за олеснување
трговијата и транспортот во Југоисточна
Европа, со Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
законот, со Предлогот на законот како и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието Ви се доставени односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниов заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на законот за задолжување
на Република Македонија кај Меѓународното
здружение за развој по Договорот за кредит
за реализација на Проектот за олеснување
трговијата и транспортот во Југоисточна
Европа.
Ве молам, да гласаме.
Од присутни 86 пратеници, гласале
74 од кои 64 за, 9 се воздржале и 1
пратеник гласал против.
Констатирам

дека

заклучокот

е

усвоен.
Дали
Собранието
го
усвојува
Предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон?
Ве молам, да гласаме.

Од 87 присутни пратеници, 74
пратеници гласале. 61 гласале за, 9
пратеници се воздржани, 4 пратеници
гласале против.
Констатирам
дека
е
усвоен
Предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го
на

Законодавно-правната
комисија
поднесе
амандмани
на
насловот
на
Предлогот на законот, на член 1 и на член
2, став 2.
Отворам претрес по амандманот на
насловот
на
законот
поднесен
од
Законодавно-правната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 1 поднесен од Законодавно-правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот
член 2 став 2 поднесен од Законодавноправната комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа овој амандман.
СТОЈАН АНДОВ:
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Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој).
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам, да гласаме.
Од 87 присутни, 77 пратеници
гласале. 67 пратеници гласале за, 9 се
воздржале, а 4 пратеници гласале против.
Констатирам дека Собранието го
донесе
Законот
за
задолжување
на
Република Македонија кај Меѓународното
здружение за развој по Договорот за кредит
за реализација на Проектот за олеснување
трговијата и транспортот во Југоисточна
Европа.
Сега се враќаме на точката 7, таму
каде што запревме.
Пратеникот Замир Дика поднесе
амандман за додавање нов член 2-а по
членот 2 по кој Владата не се произнела.
Отворам претрес по амандманот за
додавање нов член 2-а по членот 2,
поднесен од пратеникот Замир Дика.
Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Има збор г.
министер за финансии.

Никола

Груевски,

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Амандманот се прифаќа.
СТОЈАН АНДОВ:
Господинот Гештаковски бара збор
процедурално.

контингенти на кои не се плаќа царина или
се плаќа делумно царина. Во таа поделба на
власта меѓу коалиционите партнери на
Владата до сега беше доделено на ДА, сега
требаше да го земе ВМРО. Тоа е во ред, ако
не градиме правен систем, коегзистентен
систем за сите граѓани во Република
Македонија.
Со амандманот што го прифативме
од Министерството за економија сега се
одзема, кој е министер од ДПА, се дава на
министерот за финансии кој е од ВМРО.
Со предложениот амандман, ова е
суштината, што се направи со предложениот
амандман? Со предложениот амандман од
страна на пратеникот Дика кој гласи "В6
членот 24-а, став 2 зборовите "министерот
за стопанство" се заменува со зборовите
"министерот за економија"".
Ние немаме министер за стопанство
во усвоениот текст. Амандманот треба да
гласи "во член 24-а, став 2 зборовите
"министерот за финансии" се заменува со
зборовите
"министерот
за
економија".
Знаете, ова се меѓувладини, меѓутоа 6и
сакал да укажам и на суштината. Не се
прават закони за политички партии. Не се
прават закони, според тоа кој е министер.
Се прават закони на Република Македонија
и затоа не треба да се комбинира така,
бидејќи сите граѓани треба да бидат
еднакви.
И
овој
амандман
ништо
не
подобрува, не е во ред, не може да се
објави во Службен весник.
Благодарам.

АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ:

СТОЈАН АНДОВ:

Почитуван
почитувани пратеници,

Господине Дика, имате грешка во
амандманот.

претседателе,

Мислам дека од брзање и кога се
договараат одредени односи, се прават
одредени грешки. Во овој случај е
направена грешка по однос на Царинскиот
закон, на измените. Во таа смисла имавме
амандман
од
пратеникот
Александар
Пандов, кој предлагаше во членот 24-а
станува збор за министерот за стопанство,
се заменуваат со зборовите министерот за
финансии.
Претставникот
на
Владата
го
прифати тој амандман и тој е составен дел
на тој закон.
Сега, кога го читаме законот, да
објасниме и за пратениците за што се
работи. Се работи за одобрување царински
контингенти што ги одобруваше, до сега,
Министерството за стопанство односно
Министерството за економија. Се работи за

(Дофрлување од место).
Ве
молам,
амандманот
да
се
прецизира. Ова е погрешно отчукано овде,
министерот за стопанство се заменува со
зборовите министер за економија.
Во
текстот
на
законот
нема
министер за стопанство, има министер за
финансии, во усвоениот амандман.
Со ова дополнување сега што го
даде г. Гештаковски е во ред.
Господинот Пандов Александар бара
збор.
АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ:
Се извинувам, додека се водеше
расправата по амандманите по овој закон,
Вие, навистина, стојам и јас позади тоа,
забелешка, можеби нешто побрзо ги
прочитавте амандманите, јас како пратеник
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можеби имам забелешка што не ве следев
доволно добро и не изреагирав во прав
момент. Инаку, мојата намера беше да го
повлечам амандманот. Во интерес на
времето не би сакал да образложувам зошто
сум сакал да го поднесам, па зошто сум
сакал да го повлечам, но сега, исто така
кажувам дека го повлекувам тој амандман,
дека ...
СТОЈАН АНДОВ:
Не е во функција тој амандман. Тој
е дел од законот.
оди.

Господине
почитувани колеги,

претседателе,

Да не правиме проблеми таму каде
што ги нема. Во законот сега стои "министер
за финансии". Амандман може да се поднесе
само по писмен пат и во него треба да стои
зборовите "министер за финансии" да се
заменат
со
зборовите
"министер
за
економија". Веднаш да се припреми нов
амандман. Не може министерот да прифаќа
усмен амандман.

Нека оди постапката како што си

СТОЈАН АНДОВ:

Значи, амандманот гласи ...

точки.

Добро,

продолжуваме

по

другите

(Дофрлување од место).

Ве молам, поднесете нов амандман.

Нема потреба.

(Реакција од пратениците).

Молам, ова е тавтологија.
Дали останувате на ова, тогаш не е
амандман или Ви е намерата што беше таму
министер за финансии, а не министер за
стопанство, се заменува со зборовите
"министер за економија"?
кажете.

БЛАГОЈ ХАНЏИСКИ:

Господине

Дика,

Вие

треба

да

ЗАМИР ДИКА:
Господине претседателе,
Значи,
тука
има
право
колегата
Гештаковски
дека
требаше
"министерот за финансии" се заменува со
зборовите "министерот за економија".
СТОЈАН АНДОВ:
Значи, така гласи.
ЗАМИР ДИКА:
Така треба да гласи амандманот.
Ако се прифаќа усно, во ред, ако не
ќе продолжиме со другите точки, во
меѓувреме да го средиме тоа.
СТОЈАН АНДОВ:
Добро, молам, има збор министерот
за финансии.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Се прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Министерот за финансии го прифаќа
амандманот.
(Реакција
пратениците).

од

страна

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Се прифаќа усно кажаното.
(Реакција од пратениците).
СТОЈАН АНДОВ:
Господинот Ханџиски има збор.

Не можеме
закон, во тек е.

да

завршиме

по

тој

СТОЈАН АНДОВ:
За точката 9 од дневниот
немаме претставник на Владата.

ред

Одиме понатаму.
Преминуваме на 10-та точка Предлог за донесување на закон за
изменување и дополнување на Законот за
начинот и постапката на исплатување на
депонираните девизни влогови на граѓаните
на кои гарант е Република Македонија, со
Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
Законот, со предлогот на законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието Ви се доставени односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и ка Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок:
Собранието го усвојува предлогот за
донесување ка законот за изменување и
дополнуваше на Законот за начинот и
постапката за исплатување на депонираните
девизни влогови на граѓаните по кои гарант
е Република Македонија.
Ве молам да гласаме.

на

(По гласањето)
Од 84 присутни пратеници, гласале
74, од кои 63 гласале за, 8 воздржани и 3
против.
усвоен.

Констатирам

дека

заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
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Предлогот на законот. Ве молам да гласаме.
По гласањето.

средина
во
Куманово,
Велес,
Струмица, Охрид и Струга".

Од 84 присутни пратеници, гласале
76, од кои 65 за, 7 воздржани и 4 против.
Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

по

збор,

текстот

го
на

Штип,

Ве молам да гласаме.
(По гласањето).
Од 86 пратеници што се присутни,
гласале 76, од кои 70 гласаа за, 4
воздржани и 2 против.
усвоен.

Констатирам

дека

заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.
Ве молам да гласаме.
(По гласањето)

Молам, кој бара збор? (Никој)
го

Од 86 присутни пратеници, гласале
79, од кои 70 за, 7 воздржани и 2 против.

Предлогот на закон го ставам на
гласање.

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот ка закон.

Бидејќи никој не бара
заклучувам претресот по текстот.

збор,

Ве молам да гласаме.
(По гласањето)
Од вкупно присутни 85 пратеници,
гласале 79, од кои 66 за, 9 воздржани и 4
против.
Констатирам дека Собранието го
донесе
Законот
за
изменување
и
дополнување на Законот за начинот и
постапката
на
исплатување
на
депонираните девизни влогови на граѓаните
по кои гарант е Република Македонија.
Преминуваме на 11-та точка Предлог за донесување на закон за
задолжување на Република Македонија со
кредит кај Европската банка за обнова и
развој по Договорот за проектот "Акциона
програма за унапредување на општините и
животната средина во Куманово, Велес,
Штип, Струмица, Охрид и Струга, со
Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
Законот, со предлогот на законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието Ви се доставени односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на. законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за задолжување на
Република Македонија со кредит кај
Европската банка за обнова и развој по
Договорот за Проектот "Акциона програма
за унапредување на општините и животната

Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.

збор,

го

Отворам претрес по текстот на
Предлогот
на
законот.
Законодавноправната комисија поднесе амандмани на
член 5 и на член 6.
Отворам претрес по амандманот на
член 5,поднесен од Законодавно правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот на
член 6 поднесен од Законодавно правната
комисија.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
по
Предлогот на законот.
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Предлогот на законот го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.
(По гласањето)
Од 86 присутни пратеници, гласале
78, од кои 72 за, 5 воздржани и 1 против.
Констатирам дека Собранието го
донесе
Законот
за
задолжување
на
Република Македонија со кредит кај
Европската банка за обнова и развој по
Договорот за Проектот "Акциона програма
за унапредување на општините и животната
средина
во
Куманово,
Велес,
Штип,
Струмица, Охрид и Струга".
По 12-та точка од дневниот ред
немаме
претставник
на
Владата.
Преминуваме на 13-та точка - Предлог за
донесување на закон за пратениците.
Предлогот
за
донесуваше
на
Законот, со предлогот на законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието и Мислењето на Владата Ви се
доставени односно поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок:
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за пратениците.
Ве молам да гласаме.
Од вкупно присутни 86 пратеници,
гласале 80, од кои 7 4 гласале за, 4
воздржани и 2 против.
дека

заклучокот

е

усвоен.
Дали
Собранието
го
усвојува
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на законот.

Комисијата за прашања на изборите
и именувањата поднесе амандмани на член
18 став 1 и на член 27, со кои се согласил
предлагачот на законот и тие се составен
дел на текстот на Предлогот на законот.
Пратеникот
Жарко
Караџоски,
поднесе амандман за додавање нов член 38а по членот 38 и за додавање нов член 41-а
по членот 41, по кој предлагачот не се
произнел.
Предлагачот на законот Слободан
Даневски, поднесе амандмани на член 18
став 1 и за менување на член 27 и тие се
составен дел на текстот на Предлогот на
законот.
Отворам претрес по амандманот на
член 8 став 1 и за додавање нов став 2 по
ставот 1, поднесен од пратеникот Латиф
Пајкоски.
Го молам предлагачот на законот да
се произнесе.
Слободан Даневски се согласува со
амандманот
на
господинот
Пајкоски.
СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот за
додавање нов член 38-а по член 38,
поднесен од пратеникот Жарко Караџоски.
Го молам предлагачот на законот да
се произнесе.
СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:

Ве молам да гласаме.

Се прифаќа амандманот.

По гласањето.
Од 86 присутни пратеници, гласале
82, од кои 78 за, 2 воздржани и 2 против.
Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Отворам општ претрес по Предлогот
на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара
заклучувам општиот претрес.
Отворам претрес
Предлогот на законот.

Законодавно - правната комисија
поднесе амандмани на член 2 став 1, член
37 став 1, 2 и 3 и на член 38 за менување
на
став
1
со кој се согласил предлагачот на Законот и
тие
се
составен
дел
на
текстот на Предлогот на законот.

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:

(По гласањето).

Констатирам

Пратеникот
Латиф
Пајкоски,
поднесе амандман на член 8 став 1 и за
додавање нов став 2 по став 1, по кои
предлагачот
на
законот
не се произнел.

по

збор,

текстот

СТОЈАН АНДОВ:
Отворам претрес по амандманот за
додавање нов член 41-а по членот 4 0
поднесен од пратеникот Жарко Караџоски.
Го молам предлагачот на законот да
се произнесе.
СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:
И овој амандман се прифаќа.

го

СТОЈАН АНДОВ:

на

Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор? (Никој)
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Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
(По гласањето)
Од вкупно присутни 85 пратеници,
гласале 82, од кои 74 за, 4 воздржани и 4
против.
Констатирам дека Собранието го
донесе Законот за пратеници. За некои
точки од дневниот ред немаме претставници
на Владата Затоа, преминуваме на 19-та
точка - Предлог за донесување на закон за
задолжување на Република Македонија кај
Меѓународниот
фонд
за
развој
на
земјоделството за реализација на Проектот
за финансиски услуги во земјоделството, со
Предлог на закон.
Предлогот
за
донесување
на
Законот, со предлогот на законот и
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието Ви се доставени односно
поделени.
Отворам претрес по Предлогот за
донесување на законот.
Молам, кој бара збор?
ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ:
Право да ви кажам, многу добро се
чувствувате, имате кворум вечерва, ама
утре е Свети Никола. Дајте и ние
пратениците да го прославиме празникот.
Мислам дека доволно е ова веќе за вечерва.
СТОЈАН АНДОВ:
Забелешката ја уважувам, меѓутоа,
го почнавме Царинскиот закон, па да го
довршиме тоа.
Има збор
Гештаковски.

господинот

Александар

АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ:
Почитуван
претседателе,
почитувани пратеници, на оваа седница
како што истакнав и нашиот координатор,
донесуваме голем број на закони за
задолжување на Република Македонија и
одреден број од тие закони се однесуваат
пред
се
за
преструктуирање
на
финансискиот сектор или за поддршка на
платниот биланс. За разлика од тие закони,
овој закон е закон со кој директно така да
се
изразам
се
испумпуваат
или
се
поддржуваат индивидуалните земјоделци во
Република Македонија нормално преку
банкарските институции. Во сите случаи
овој закон треба да се поддржи бидејќи е
еден од ретките закони во кои ќе имаат
можност да го користат сите индивидуални
земјоделци во Република Македонија за

разлика од еден претходен закон, за овој
ист фонд, кој беше наменет за подрачјата од
Источна Македонија. Во тој дел сигурно се
добри и решенијата кои се нудат во овој
закон во рамките на расположливите
средства и тоа да се одобруваат околу 3000
кредити од најмали до најголеми износи,
пред се на индивидуалните земјоделци во
неразвиените подрачја, како за развој на
градинарството така и на овоштарството.
Сметам
дека
покрај
ваквото
одобрување
и
одредени
поранешни
кредитни
линии,
интересот
кај
индивидуалните земјоделци е мал, односно
интересот е доста голем, но одредени
технички
процедури,
недоречености
и
одредена бавност или недореченост на
односите држава Министерство за финансии
банки кои се крајни одобрувачки на
кредитот
доведуваат
до
неефикасно
користење на овие кредити. Мислам дека е
добро решението што се предлага во овој
закон на индивидуалните земјоделци во
рамките на Министерството за финансии и
на
Министерството
за
земјоделство,
шумарство и водостопанство да се оформат
таканаречени специјални одделенија за
соработка со корисниците, ка кои сигурно
ќе им се помогне од изработка на барањата
до одредени елаборати кои сигурно во
Република Македонија за мали кредити
доста чинат, дури и повеќе од цената на
самиот елаборат. Но според одредени
сознанија што ги имаме и од разговори со
самите земјоделци и банки, би сакал да
укажам и да апелирам до Владата особено
до
Министерството
за
земјоделство,
шумарство
и
водостопанство
и
до
Министерството за финансии во овие
специјални одделенија кои ќе ги подучуваат
и ќе им помагаат на индивидуалните
земјоделци, во договорот при одобрувањето
на Комерцијалните банки кои ќе ги
одобруваат овие кредити да имаат можност
односно овој кредит крајно ќе го враќа
Буџетот на Република Македонија врз
основа на повраќајот на индивидуалните
земјоделци. Доколку не се овозможи како
хипотека индивидуалните земјоделци да ја
ставаат
својата
земја,
земјоделското
земјиште, тогаш и ефектите од користењето
на овој заем ќе бидат многу мали.
Затоа, сметам дека Владата со
Комерцијалните банки, повторувам, треба
ка индивидуалните земјоделци да им
одобрува хипотека во земјоделско земјиште.
Сметам дека тогаш ќе имаме голем ефект и
ќе
ги
остваруваме
целите
од
макроекономската
политика
и
целите
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зацртани за развој на земјоделството, пред
се на индивидуалното.

претходната дискусија на
колега кој бараше политика.

СТОЈАН АНДОВ:

СТОЈАН АНДОВ:

Дали уште некој бара збор?
Има
Глигоровски.

збор

господинот

Данило

ДАНИЛО ГЛИГОРОВСКИ:
Почитуван претседателе, јас би
сакал да ја поздравам диску-сијата на
претходниот пратеник, бидејќи покажува
едно разнообразие на мислењата во рамките
на СДСМ, бидејќи само пред половина час
или
еден
час
нивниот
координатор
практично се изјасни против сите закони
денес што ги донесуваме од финансиската
сфера, па и овој за земјоделците. Меѓутоа,
господинот Гештаковски покажа едно свое
размислување што сметам дека е коректно и
покажува еден конструктивен однос во
однос на некои следни потези што ќе ги
прави Владата. Јас ќе го поддржам Законот,
меѓутоа, го поддржувам и овој стил на
размислување.
СТОЈАН АНДОВ:
Има збор
Гештаковски.

господинот

Александар

АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ:
Господине претседателе, немојте и
во потта на земјоделците кои голем дел од
овде сме и школувани и сме работеле, да
бараме политика меѓу политичките партии.
Најмалку мислев на тоа и најмалку на
господинот претходен пратеник, мислам
дека во овој момент и во овој закон треба да
се бара политика. Земјоделците и сите други
да ги оставиме, да им дадеме услови. Ни
координаторот е против овие кредити, ниту
пратеничката
група
на
СДСМ,ниту
платформата и програмата на СДСМ Сите
пратеници во Република Македонија сме за
вакви кредити со поповолни услови да
можат
да
ги
користат
земјоделците.
Координаторот
на
пратеничката
група
зборуваше за нешто друго, зборуваше за
прикажување на нереални состојби во
Република Македонија од страна на оваа
влада. Зборуваше за она што премиерот на
Владата од оваа говорница зборуваше дека
Република
Македонија
во
оваа
и
претходната година не е задолжена. Само со
овие закони Република Македонија е
задолжена и ќе се задолжува, и треба да се
задолжува со евтини кредити, кредити кои
ќе се ефектуираат, кредити кои ќе носат
плод и кои Република Македонија ќе ја
извадат на патот кон Европа, а пред се
создавање на богати граѓани, богати
земјоделци и тогаш сите ќе сме богати. Да
не бараме политика и се спротивставувам на

(никој)

почитуваниот

Молам дали некој друг бара збор?

Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот и на Собранието му
предлагам да го усвои следниот заклучок.
Собранието го усвојува Предлогот
за донесување на закон за задолжување на
РМ кај Меѓународниот фонд за развој на
земјоделството за реализација на проектот
за финансиски услуги во земјоделството.
Ве молам да гласаме.
Од 85 присутни пратеници гласале
вкупно 78 пратеници.
73 пратеници гласале за, двајца
воздржани и тројца пратеници гласале
против.
усвоен.

Констатирам

дека

Заклучокот

е

Дали
Собранието
го
усвојува
Предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Ве молам да гласаме.
Од 8 5 присутни пратеници, 7 2
гласале.
67
воздржани
против.

пратеници
и двајца

гласале за, три
пратеник гласале

Констатирам
дека
е
усвоен
предлогот на оваа седница да се претресе и
Предлогот на закон.
Отворам општ претрес по Предлогот
на закон.
Молам кој бара збор? (никој)
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам општиот претрес и отворам
претрес по текстот на Предлогот на законот.
Законодавно
правната
комисија
поднесе
амандмани
на
насловот
на
Предлогот на Законот член 1 и на член 5.
Пратеникот Горанчо Трајков поднесе
амандман на член 3 за менување ка став 1
по кој Владата не се произнела.
Отворам претрес по амандманот на
насловот на Предлогот на законот поднесен
од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
Владата го прифаќа амандманот.
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СТОЈАН АНДОВ:

Има збор пратеникот Замир Дика.

Отворам претрес по амандманот на
член 1 поднесен од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

се

согласил

Го "Молам претставникот на Владата
да се произнесе.
Никола Груевски:
Владата го прифаќа амандманот.
СТОЈАН АНДОВ:
Благодарам.
Отворам претрес по амандманот на
член 3 за менување на став I поднесен од
пратеникот Горанчо Трајков.

ЗАМИР ДИКА:
Се извинувам г-дин претседателе,
но се работи само за процедура на еден
амандман.
Јас сепак ќе останам на својот
амандман, но со претходна согласност,
барам уште еднаш да се изјасни г-динот
Пандов дека го повлекува амандманот, да се
согласи министерот, бидејќи дури тогаш ќе
го повлечам последниот амандман . Тој
амандман веќе е во сила, затоа што во
постојниот закон нема термин "финансии".
Ако јас пишувам "министерот за финансии",
тогаш ...

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.

СТОЈАН АНДОВ:

НИКОЛА ГРУЕВСКИ:

ЗАМИР ДИКА:

Владата
амандман.

го

прифаќа

и

овој

Може да се повлече.
СТОЈАН АНДОВ:

СТОЈАН АНДОВ:

Не може да се повлече г-дин.

Благодарам.
Отворам претрес по амандманот на
член 5 поднесен од ЗПК.
Со овој амандман
повереникот на Владата.

Ама, неговиот амандман е усвоен.

се

согласил

Го молам претставникот на Владата
да се произнесе.
НИКОЛА ГРУЕВСКИ:
СТОЈАН АНДОВ:
Продолжуваме со претрес по текстот
на Предлогот на законот.
Бидејќи никој не бара збор го
заклучувам
претресот
по
текстот
и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 85 пратеници, 7 6
пратеници гласале.
70 пратеници гласале за, четворица
се воздржани, двајца пратеници гласале
против.
го
со
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За понатаму немаме претставник, а
да го почекаме амандманот на Царинскиот
закон.
Продолжуваме по следната точка.

ЗАМИР ДИКА:
Претседателе,
биде последниот...

овој

амандман

ќе

Ве молам вие давате амандман на
амандманот на г-динот Пандов кој е усвоен
од Владата и е составен дел на Законот.
Таму стои"финансии". . .
ЗАМКР ДИКА:

Молам кој бара збор? (никој)

(чекаат да им се подели амандманот)

Тоа е самоволие, такви работи не
може во Собранието.

СТОЈАН АНДОВ:

Се прифаќа амандманот.

Констатирам дека Собранието
донесе Законот за задолжување на РМ
кредит кај Меѓународниот фонд за развој
земјоделството ИФАД за реализација
Проектот
за
финансиски
услуги
земјоделството.

Амандманот го прифати министерот,
тој е дел од Законот веќе.

Значи , овој
заменува тој амандман.

амандман

ќе

го

СТОЈАН АНДОВ:
Треба тој амандман да го замени,
тогаш треба стои "финансии", да биде
првобитниот текст. Се брише "финансии", се
пишува "економија" Така треба да биде.
Ако немате трпение и ако ќе можете
да направите ќе го прекинам ова.
Пред да прекинеме, ве молам не
може ако не се знае точно што се бара.
Мора да се направи тоа што се бара. Овде
само тоа може да помине.
Тоа ќе го направите, ќе го
доставите, а ќе го претресеме кога ќе
продолжиме со работа. Сега не можеме да
продолжиме затоа што луѓето се уморни и
имаат обврски.
Значи, сега ќе прекинеме, а утре не
можеме да работиме. Не е добро ние да
работиме додека се случува тоа со нашиот
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колега Алириза Лога, кога се одвојува и со
семејството и со сите, ние делегација таму
ќе испратиме и ќе обезбедиме превоз на
повеќе пратеници кои сакаат да појдат таму.
Значи, утре нема седница.
Седница ќе има во среда, меѓутоа да
се договориме Царинскиот закон прво да го
довршиме. Иако на некого тоа му изгледа
хаотично, но тертип мора да има го
довршиме ова што сега го оставивме, па ќе
гласаме , ако имаме расположение, за
Законот за одбрана од 56-та седница, ако
нема ќе констатираме дека нема услови за
таа работа, потоа ќе поминеме на 5.1-та
седница, кредитот од Германската банка кој
е општа штета ако не се земе сега да се
искористи. Тоа ќе трае 10 до 15 минути, а
после минуваме на т.н. итна седница која е
посветена само на Информацијата за
телеком. Ако почнеме во 11,00 часот, како
што треба да почнеме, а не се влечкаме со
саати да се собереме ние сите овие работи
во среда ќе ги завршиме.
Може ли така? (може).
Благодарам.
(Седницата прекина со работа во 19,30 часот.)
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