СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Првото продолжение на Стотата
седница на Собранието на
Република Македонија,
одржана на 28 февруари 2002 година
Седницата
се
одржа
во
просториите на Собранието на Република
Македонија, (сала број 1) со почеток во 12,25
часот.
Седницата ја отвори и со неа
раководеше
Оломан
Сулејмани,
потпретседател на Собранието на Република
Македонија.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Продолжуваме со работа по
Стотата седница на Собранието на Република
Македонија.
Пратеникот
Таки Фити, ме
извести дека од оправдани причини не е во
можност да присуствува на седницата.
Ве молам да притиснете на едно
од копчињата на системот за гласање за да го
утврдиме точниот број на присутни пратеници
во салата.
Констатирам дека на седницата
присуствувааст мнозинство пратеници и
Собранието може полноважно да одлучува.
Процедурално господинот Димитар Бузлевски.
ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Почитувани колеги, од минатата
недела до денес во Собранието имаше
одредени активности кои што се допирни со
точката која што следува за гласање. Имено
информирани сме преку јавните медиуми дека
делега-ција од Синдикатот беше примена од
претседателот на Собранието и дека на тие
разговори станало збор околу активности кои
што
треба
да
бидат
иницирани
во
Собранието, а кои што се соодветни, или би
рекол исти со материјата која што е
третирана со законот кој што ние го
предлагаме.
Информацијата ја проследи до
јавноста дека претседателот на Собранието
земал обврска дека ако до Собранието стигне
таков закон тој ќе го стави на дневен ред.
Оттаму почитуван потпретседателе, барам од
вас да кажете дали претседателот на
Собранието ви ја пренесе таа преземена
обврска и ако ја презеде, или ја пренесе до
вас, тогаш требаше по автоматизам да се
стави на дневен ред овој закон, па потоа да
се расправа по него од кога ќе се стави на
дневен ред. Тоа значи дека мора да не
информирате за тоа што обврски има
превземено
претседателот,
дали
има

превземено обврска ваква иницијатива, или
ваков закон да стави на дневен ред и ако го
стави на дневен ред да биде составен дел од
работата на оваа седница на Собранието.
Оттаму јас интервенирам процедурална во
таква насока, затао што мене ме чуди што
иницијативата на Синдикатот која што е
пристигната во Собрание е скоро иста со онаа
која што и ние предлагаме во законскиот
проект, а Синдикатот не бил информиран
дека месец ипол дена во рамките на
Собраниењто е присутен еден таков закон,
законски проект кој што е предмет на
расправа и пред пратениците. Оттаму барам
од вас да кажете околу оваа работа.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Компетенциите
на
потпретседателот се јасни. Меѓутоа, јас
немам некоја информација од претседателот.
Меѓутоа, по редот на нештата, значи дневниот
ред е овој каков што е, мора да гласаме, а по
автоматизам на друга наредна седница може
да се гласа обратно.
За збор
Слободан Даневски.

се

јави

господинот

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ:
Господине потпретседателе, по
однос на овој законски проект по кој денес
требаше да се изјаснуваат пратениците, јас
подготвив нов законски проект. Така што и
синоќа на телевизија Сител бев прозван од
синдикалното
раководство.
Ние
со
синдикалците усогласивме некои законски
одредби, така што на првата наредна седница
ќе се најде предлогот за донесување на закон
за изменување на Законот за вработување и
осигирување во случај на невработеност, со
Предлог на закон. Моја обврска е, бидејќи го
предложивме Законот за пратеници со 25
години и сакаме да ги третираме и сите
загубари.
Се
надевам
дека
колегите
пратнеици кои гласаа за Законот за
пратеници, ќе гласаат и за овој законски
проект кој ќе се најде на првата наредна
седница.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
За
Мухамед Таири.

збор

се

јави

господинот

МУХАМЕД ТАИРИ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани пратеници, на почетокот на оваа
седница од страна на опозицијата овој
предлог закон беше токму во голема желба за
да се стави на дневен ред. И произлегува дека
позицијата
не
е
заинтересирана
за
загубарите и сите тие граѓани кои се во таква
категорија. Мислам дека и оваа влада и
претходните влади направиле потези како да
се извлече од оваа состојба. Но, јас мислам

дека треба да се оди со конкретни предлози и
за наредната седница да се достави ваков
закон за загубарите и да не произлезе дека
позицијата не е заинтересирана за таквите
граѓани. Но, и позицијата води сметка за таа
групација на граѓаните и да не правиме
политички маркетинг бидејќи
сега сме во
такво време предвремени избори и слично.
Мислам да не одиме со вакви карти, да се
стави на дневен ред ваков проект на закон и
да се преземат конкретни чекори. Но,
Владата да подготви проект со кој ќе биде
решен овој проблем.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
За збор се јави господинот Златко Стојменов.
ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани колеги пратеници, иницијативата
е дојдена од Сојузот на синдикатите на
Република Македонија која кореспондира со
иницијативата на пратениците господинот
Гештаковски
и
господинот
Бузлевски.
Веројатно е нов момент околу кој сметам дека
треба да размислиме како ќе гласаме по ова,
дали ќе ја ставиме оваа точка на дневен ред.
Она зошто излегов сега, сметам дека она што
се правеше околу ова и она што можеби еве,
постоеше како политички маркетинг треба да
го анулираме со тоа што ќе најдеме
компромис како оваа точка сепак да ја
ставиме на дневен ред, а во исто време во таа
точка сите конструктивно да учествуваме и да
разговараме на таа точка. Сметам дека
решението за ваквото нешто е точката да ја
ставиме само во прва фаза на дневен ред со
што би се сложиле претставниците на
Владата, односно само како предлог за
донесување на закон, со што и ние како
претставници на граѓаните на Република
Македонија би биле чисти пред нашите
гласачи. Вие мора да разберете дека овие
денови во Штип се делат отказни решенија на
вработените
од
Македонка.
Владата
очигледно прави некои напори тие решенија
да се во склад со ликвидацијата која се прави
во судот и да биде најбезболно. Меѓутоа, ние
како народни пратеници мораме да ја сватиме
психологијата на граѓанинот кој добива
отказно решение со неизвесна перспектива и
иднина. Ако ние како народни избраници не
разговараме на таа тема воопшто иницијално
во прва фаза, во фаза на предлог за
донесување, немаме никаква отстапка пред
тие граѓани никакво оправдување. Верувајте
јас во мојата средина не можам да разговарам
со луѓето кои имаат отказни решенија. Ние
треба да разговараме и решенијата не да ги
наоѓаме по ниеден рецепт, или како што
најави рецептот на овој предлог можеби не е
добар, можеби ќе биде подобар на Даневски

или на Владата, туку да го ставиме како
предлог за донесуваше на закон во кој
конструктивно ќе учествуваме сите ќе се
надминеме политички да не биде предмет на
политички маркетинг ниту на Владата, ниту
на некој од предлагачите, а сепак да
разговараме кои се условите, што може
Република Македонија за овие 7500 граѓани
да направи кои се на одмак на нивниот
работен век, кои се со неизвесна иднина, кои
се со огромни животни и егзистенционални
проблеми. Затоа Парламентот на Република
Македонија навистина не смее да остане нем
и слеп пред ваквите иницијативи особено што
оваа иницијатива сепак е поткрепена сега и
со иницијатива на Сојузот на синдикатите на
Република Македонија која сепак е еден
партнер на Владата која преговара во името
на тие работници. Сметам дека Парламентот е
местото каде што сите овие партнери
Владата, Сојузот на синдикатите, овластените
предлагачи и предлагачите кои во иднина
мислат да предлагаат и да вградуваат
решенија можат овде во оваа сала да
разговараат на оваа тема, а компромисот од
предлагачите би бил тој, тие да го остават
законот да биде во фаза на Предлог за
донесување и во некој најкус можен рок со
мнение на Владата, со аргументи од Владата
да донесеме сепак еден таков закон кој ќе
биде во интерес на тие отпуштени работници
кои еве, ние ги гледаме во практиката веќе
во Штип, а веројатно ќе ги има и во другите
градови во идниот период и ќе излеземе во
пресрет
на
нивните
барања
кои
ги
артикулираат преку овој допис, преку Сојузот
на синдикатите, нивната легална асоцијација,
една од нејзините легални асоцијации без да
ја преферирам во однос на другите начини на
нивно
организирање.
Затоа
ако
може
предлагачите и Владата да го направат овој
компромис, сметам дека тоа би било добро и
за предлагачите и за Владата и за
Парламентот на Република Македонија и за
сите нас пратеници, па и за сите политички
партии.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Дали некој друг бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор,
предлогот
на
пратениците
Александар
Гештаковски и Димитар Бузлевски дневниот
ред на оваа седница да се дополни со
Предлог за донесување на закон за
изменување на Законот за вработување и
осигурување во случај не невработеност, со
Предлог на заксн го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Вкупно гласале 63 пратеници, за
гласале 26 пратеници, воздржано гласале 22
пратеници, против гласале 15 пратеници.

Констатирам дека Предлогот не е усвоен.
Бузлевски.

За

збор

се

јави

господинот

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Се сомневам
барам поддршка од 10
поединечно гласање.

во гласањето,
пратеници за

РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ,

отсутен

ЖАРКО КАРАЏОСКИ,

отсутен

РЕНАТА КЕРПИЧОСКА-БОШЕСКА ,

воздржана

МИТКО КИРОВ,

воздржан

ЛАЗАР КИТАНОСКИ,

отсутен

САВО КЛИМОВСКИ ,

отсутен

СТОЈАН КОВАЧЕСКИ ,

за

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ,

воздржан

Бидејќи има поддршка од 10
пратеници молам да се гласа поединечно.
ПРИЛОГ:

ИЛИЈА ЛАЗАРОВ ,

воздржан

ГОРАНЧО ЛАЗОВ,

отсутен

БИЛАЛ ЉУТФИИ,

отсутен

ЈАНИ МАКРАДУЛИ,

за

КАРОЛИНА ОГЊАНОВИЌ-ЧУКАЛИЕВА:

ВАСЕ МАНЧЕВ,

отсутен

ЈОНУЗ АБДУЛАИ ,

против

НАТАЛИЈА МАРКОВИЌ-ДИМОВА ,

отсутна

АБДУРАХМАН АЛИТИ,

за

ЃУЛИСТАНА МАРКОВСКА,

воздржана

АБДУЛА АЛИУ,

отсутен

ДЕСПИНА МАРКОВСКА ,

воздржана

ЌАНИ АЛИУ,

отсутен

ЗВОНКО МИРЧЕСКИ ,

за

МИЛОЈКО АНГЕЛОВСКИ ,

отсутен

ДРАГАН МИТЕВСКИ ,

отсутен

СТОЈАН АНДОВ ,

отсутен

КИРИЛ НАСТЕСКИ ,

за

КИРИЛ АНДОНОВСКИ ,

отсутен

РУБЕНС НАУМОВСКИ ,

воздржан

МАГДАЛЕНА АНТОВА-ВЕЛЕВСКА ,

за

ГОРАН НЕВЕНОВСКИ ,

против

ЉУПЧО АНУШЕВ,

за

ЛАТИФ ПАЈКОСКИ,

отсутен

АМДИ БАЈРАМ ,

отсутен

АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ ,

воздржан

ДЕМУШ БАЈРАМИ ,

отсутен

ВАНЧО ПАНЧЕВ,

воздржан

ФАДИЛ БАЈРАМИ ,

отсутен

ИЛИЈА ПЕМОВ,

против

ДИМИТАР БАТКОСКИ ,

воздржан

ТИТО ПЕТКОВСКИ,

за

за

ЧЕДО ПЕТРОВ,

за

отсутна

ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ ,

отсутен

ЈОРДАН БОШКОВ ,

отсутен

АЗИС ПОЛОЖАНИ ,

отсутен

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ ,

за

СТОЈАН ПОПОВ,

отсутен

АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ ,

отсутен

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ ,

за

СЛОБОДАН ГАРЧЕСКИ ,

против

НИКОЛА ПОПОВСКИ ,

за

ВАСИЛ ГАЏОВСКИ,

отсутен

ИЛИЈА ПРАНГОСКИ ,

отсутен

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ ,

отсутен

ИСМЕТ РАМАДАНИ ,

отсутен

ТРАЈКО ГЕШОСКИ ,

отсутен

ЉУПЧЕ РИСТЕСКИ ,

воздржан

АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ ,

за

НЕНАД РИСТОВСКИ ,

за

ДАНИЛО ГЛИГОРОСКИ ,

отсутен

АЦЕСАЈКОСКИ,

воздржан

ПЕТАР ГОШЕВ ,

отсутен

АСЛАН СЕЛМАНИ,

отсутен

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ ,

за

БОРЧЕ СИБИНОВСКИ ,

отсутен

ЗАМИР ДИКА,

против

ВАНГЕЛ СИМЕВ ,

за

ВАНЧО ЃОРГИЕВ,

отсутен

РИСТО СПАНАКОВ ,

за

ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ ,

отсутен

КРАЛЕ СПАНЧЕВСКИ ,

воздржан

ФАТМИР ЕТЕМИ ,

отсутен

ЃОРГИ СПАСОВ ,

отсутен

ВАСИЛ ЕФТИМОВ ,

воздржан

МИЛАН СТАВРЕВ ,

воздржан

НАСЕР ЗИБЕРИ,

отсутен

НАЌЕ СТОЈАНОВСКИ ,

отсутен

ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО,

отсутен

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ ,

отсутен

МИРКО ИВАНОВ ,

за

ВОИСЛАВ СТОЈАНОСКИ ,

воздржан

ИЛИЈА ИЛОСКИ,

за

БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ ,

за

ДЕЛЧЕ ИЦКОВ,

против

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ ,

за

ЖАРКО ЈАНКОСКИ ,

воздржан

ВЛАДО СУГАРЕВСКИ ,

отсутен

НИКОЛА ЈОВАНОВ,

за

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ ,

за
отсутен

МЕРСЕЛ БИЉАЛИ ,
ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

,

ВЕСНА ЈОВАНОВСКА ,

воздржана

РИЗВАН СУЛЕЈМАНИ ,

МАРИКА ЈОРДАНОВА,

отсутна

МУХАМЕД ТАИРИ ,

против

АЛЕКСАНДАР ТАЛЕВСКИ ,

воздржан

НАЗМИ КАДРИУ,

воздржан

МЕВЉАН ТАХИРИ ,

воздржан

МИТКО ТИЛЕВСКИ ,

отсутен

прифати тоа би било веднаш составен дел на
дневниот ред, а доколку не би прифатил би
сакал ваквиот предлог да се стави на гласање
на Собранието.
Благодарам.

ЃОРЃИ ТОДОРОВ ,

отсутен

РИСТО ТОДОРОВ ,

за

ПАВЛЕ ТОДОРОВСКИ ,

воздржан

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

ПАНДЕ ТОМОВ ,

воздржан

Јас го молам министерот да се
изјасни за предлогот на господинот Златко
Стојменов.

КОЦЕ ТРАЈАНОСКИ ,

отсутен

ГОРАНЧО ТРАЈКОВ ,

отсутен

ТАНАС ТРАЈКОВСКИ ,

отсутен

АЛЕКСАНДАР ТРПЕВСКИ ,

воздржан

БОРИСЛАВ ТРПОВСКИ ,

отсутен

СЛОБОДАН ЌОСЕВ ,

воздржан

ТАКИ ФИТИ ,

отсутен

АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ ,

воздржан

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ ,

отсутен

БЛАГОЈ ХАНЏИСКИ ,

за

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ ,

отсутен

КАСТРИОТ ХАЏИРЕЏА ,

отсутен

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ,

отсутен

МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ ,

за

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ ,

отсутен

АРБЕН ЏАФЕРИ ,

отсутен

Му благодарам на министерот
Бедредин Ибраими.

АЛИЈА ШАХИЌ ,

отсутен

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ,

отсутна

КАРОЛИНА ЧУКАЛИЕВА-ОГЊАНОВИК:
(продолжение)
Дали има некој кој не го искористил своето
право на глас?
Љубисав Иванов - Ѕинго -

за.

Трајко Гешовски -

воздржан

Томислав Петровски -

за

Илијаѕ Халими -

воздржан.

Дали има друг кој сака да го
искористи своето право? (Нема)

Благодарам
потпретседателе,

г-дин

Јас како член на Владата на
минатата седница се изјаснив во врска со
предлогот на пратениците Гештаковски и
Бузлевски
и
мислам
дека
нема
што
дополнително да се произнесувам, јас не
можам да се мешам или да вршам одредено
влиЈание врз волјата на пратениците дали одреден предлог на Закон ќе го стават на
дневен ред или не.
Благодарам.

Единствено што преостанува е
предлогот на г-динот Златко Стојменов да се
стави на гласање:
Ве молам да гласаме за предлогот
на Златко Стојменов.
Гласаа вкупно 55 пратеници од
кои 23 за, 7 воздржано и 25 против, па ги
молам службите да ги пребројат пратениците,
бидејќи спрема глесањето немаме кворум.
Во салата се присутни 63
пратнеици од кои гласале само 55 од нив 23
гласале за, 7 воздржани и 25 против.
Констатирам дека предлогот на
г-динот Златко Стојменов не е усвоен.
Дали некој друг бара збор?
Господинот Никола Поповски.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
За предлогот на г-динот Димитар
Бузлевски, гласаа 64 пратеници од кои 29 за,
7 против, и 28 воздржани.
Констатирам дека предлогот не е усвоен.
Г-динот
процедурално.

БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:

Златко

Стојменов

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ:
Бидејќи во текот на расправата
за тоа како ќе гласам, дадов конкретен
предлог пред Собранието, а за тој предлог
поткрепа е и оваа иницијатива, би сакал
претставникот на Владата да се изјасни по
повод мојот предлог дали прифаќа да се
помине во прва фаза во фаза на Предлог за
донесување на ваков закон и доколку

Благодарам
потпретседателе,
почитувани колеги, членови на Владата.
Предлагам дненвиот ред да се
дополни со две точки на дневниот ред.
Прво, предлагам Собранието на
оваа седница да го стави на разгледување
Годишниот извештај за извршени ревизии и
за работа на Државниот завод за ревизија за
2000 година. Само да потсетам согласно
иницијативата што ја давам на парламентот
се работи за две работи.
Прво, извештајот е доставен во
Собранието на Република Македонија во
текот на 2001 година во последниот месец и
веќе четири месеци претседателот не го
става на дневен ред и затоа иницијативата ја
ставам во овој момент. Овој извештај на сите

Ви е доставен.
Дозволете само од Законот за
државна ревизија кој е објавен во "Службен
весник на РМ" број 65/97, да прочитам две
одредби од Законот.
"Член 11 став 1 вели: Државниот
завод за ревизија ги врши следниве работи и
покрај другото во точката три поднесува
годишен извештај за извршените ревизии и за
својата работа.
Членот 12 се реферира на тој
извештај и вели: Извештајот од член 11 точка
3, која сега ја прочитав, се поднесува до
Собранието на Република Македонија седум
месеци од истекот на рокот за доставување
на годишните финансиски извештаи. Сите
услови од законот се остварени што е за
државна ревизија, извештајот е публикуван
во оваа форма и доставен до Собранието и
сметам дека Собранието денеска треба да го
стави на дневен ред согласно своите законски
овластувања и не само што се законски
овластувања туку и законски обврски и ве
молам г-дине потпретседателе, да го ставите
на изјаснување пред Собранието.
Ако
дозволите
иницијатива за дневен ред
соопштам или подоцна?

уште
една
сега да ја

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Подоцна.
Му
благодарам
на
г-динот
Никола Поповску и истовремено неговиот
предлог го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од вкупно 63 пратеници,
гласаа за , 12 воздржано и 26 против.

25

Констатирам дека предлогот на гдинот Никола Поповски не помина.
Г-динот
процедурално.

Никола

Поповски

-

НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Г-дине
потпретседателе,
господа пратеници се работи за законска
обврска која парламентот не може со
надгласување да ја отфрла од дневен ред,
туку се работи за законска обврска која ние
мораме да ја спроведеме. Ова гласање можам
да го сватам како одбивање да се стави на
дневен ред нешто што по закон сме должни.
Меѓутоа, без разлика на тоа, со оглед дека од
овие причини, имајќи ги предвид овие
причини се отфрли, барам поддршка од десет
пратеници за поединечно изјаснување за да
се утврди дали навистина парламентот ја
отфрла оваа иницијатива.
пратеници.

Барам

поддршка

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

од

десет

Бидјеќи имаме подршка од десет
пратеници, молам да преминеме на гласање.
Госпоѓа Ѓулистана Марковска
бара збор, процедурално имате, но јас веќе
реков дека ќе гласаме, а вие ќе си го кажете
вашиот став како ќе гласате.
ГУЛИСТАНА МАРКОВСКА:
Почитуван
потпретседателе,
очигледно дека деловникот
и зборот
процедурално
се
злоупотребува,
беше
злоупотребен од претходниот дискутант и си
земам за право и јас да го направам истото.
Точно е дека е законска
обврска, како што е законска обврска да се
гледаат извештаите на македонска телевизија
и на многу други извештаи чиј оснивач е
Собранието или по некој друг закон е
задолжено да ги гледа. Тоа е факт. Меѓутоа,
мислам дека во овој случај,
законското
право на претседателот да ги утврдува
дневните редови и неговата концепција како
ќе изгледа една седница Собранието со едно
гласање треба да ја наруши и ќе упадне во
една замка дека со ваквиот тип на гласање
ние не сакаме да разгледуваме извештаи, што
не е точно. Мислам дека не е исправно на
денешнава седница како што рече да гласаме
дали сакаме да го почитуваме законот или не,
но се прават такви инсинуации и потфрлања.
Ако
претседателот
на
Собранието
го
прави
дневниот
ред,
пратеничката група на СДСМ која во овој
случај го предлага тоа има право и можност
да упати формално правно барање дека сака
да го гледа извештајот, што претставува
наша законска обврска. Дека претседателот,
без друго, ќе го стави и дека не е во ред
Собранието да се доведува во ситуација едни
гласачи само заради тие причини да бидат
ставени во позиција да гласаат против или
воздржано и да им се префрли дека не го
почитуваат законот. Ви благодарам.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Благодарам
на
колешката
Ѓулистана Марковска. Јас вашето мислење го
почитувам,
меѓутоа
точно
е
дека
претседателот става точки на дневен ред, но
точно е и тоа дека Собранието е најмеродавно
што констатира кои точки треба да бидат
ставени на дневен ред и тоа со гласање.
Затоа предлогот на колегата
Никола Поповски го ставам повторно на
гласање, односно поименично, бидејки има
поддршка од десет пратеници.
Ве молам, без да полемизирате
еден со друг.

КАРОЛИНА ЧУКАЛИЕВА-ОГЊАНОВИЌ:

ВАСЕ МАНЧЕВ

воздржан

ЈОНУЗ АБДУЛАИ

воздржан

НАТАЛИЈА МАРКОВИЌ- ДИМОВА отсутна

АБДУРАХМАН АЛИТИ

за

ЃУЛИСТАНА

АБДУЛА АЛИУ

отсутен

ЌАНИ АЛИУ

отсутен

МИЛОЈКО АНГЕЛОВСКИ

МАРКОВСКА

воздржана

ДИСПИНА МАРКОВСКА

против

ЗВОНКО МИРЧЕСКИ

за

отсутен

ДРАГАН МИТЕВСКИ

отсутен

СТОЈАН АНДОВ

отсутен

КИРИЛ НАСТЕСКИ

за

КИРИЛ АНДОНОВСКИ

отсутен

РУБЕНС НАУМОВСКИ

воздржан

МАГДАЛЕНА АНТОВСКА ВЕЛЕВСКА за

ГОРАН

против

ЉУПЧО АНУШЕВ

за

ЛАТИФ ПАЈКОСКИ

отсутен

АМДИ БАЈРАМ

отсутен

АЛЕКСАНДАР ПАНДОВ

против

ДЕМУШ БАЈРАМИ

отсутен

ВАНЧО ПАНЧЕВ

воздржан

ФАДИЛ БАЈРАМИ

отсутен

ИЛИЈА

против

ДИМИТАР БАТКОСКИ

воздржан

МЕРСЕЛ БИЉАЛИ

за

ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

отсутна

ЈОРДАН БОШКОВ

отсутен

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ

за

АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ

НЕВЕНОВСКИ

ПЕМОВ

ТИТО ПЕТКОВСКИ

за

ЧЕДО

ПЕТРОВ

отсутен

ТОМИСЛАВ ПЕТРОВСКИ

против

АЗИС ПОЛОЖАНИ

отсутен

СТОЈАН ПОПОВ

отсутен

отсутен

ЉУБОМИР ПОПОВСКИ

за

СЛОБОДАН ГАРЧЕСКИ

против

НИКОЛА ПОПОВСКИ

за

ВАСИЛ ГАЏОВСКИ

отсутен

ИЛИЈА ПРАНГОСКИ

отсутен

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ

отсутен

ИСМЕТ РАМАДАНИ

отсутен

воздржан

ЉУПЧЕ РИСТЕСКИ

против

ТРАЈКО ГЕШОСКИ

АЛЕКСАНДАР ГЕШТАКОВСКИ

за

НЕНАД РИСТОВСКИ

за

АЦЕ САЈКОВСКИ

воздржан

ДАНИЛО ГЛИГОРОСКИ

отсутен

ПЕТАР ГОШЕВ

отсутен

АСЛАН СЕЛМАНИ

отсутен

СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ

против

БОРЧЕ СИБИНОВСКИ

против

ЗАМИР ДИКА

отсутен

ВАНГЕЛ СИМЕВ

за

ВАНЧО ЃОРГИЕВ

отсутен

РИСТО СПАНАКОВ

воздржан

ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ

отсутен

КРАЛЕ СПАНЧЕВСКИ

воздржан

ФАТМИР ЕТЕМИ

воздржан

ЃОРЃИ СПАСОВ

отсутен

ВАСИЛ ЕФТИМОВ

против

МИЛАН СТАВРЕВ

воздржан

НАСЕР ЗИБЕРИ

отсутен

НАЌЕ СТОЈАНОВСКИ

отсутен

ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО

за

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ

отсутен

ВОИСЛАВ СТОЈАНОСКИ

против

МИРКО ИВАНОВ

за

ИЛИЈА ИЛОСКИ

за

БЛАГОЈ СТОЈКОВСКИ

за

ДЕЛЧЕ ИЦКОВ

против

ЗЛАТКО СТОЈМЕНОВ

за

ЖАРКО ЈАНКОСКИ

воздржан

ВЛАДО СУГАРЕВСКИ

отсутен

НИКОЛА ЈОВАНОВ

за

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ

воздржан

ВЕСНА ЈОВАНОВСКА

против

РИЗВАН СУЛЕЈМАНИ

отсутен

МАРИКА ЈОРДАНОВА

отсутна

МУХАМЕД ТАИРИ

против

НАЗМИ КАДРИУ

против

АЛЕКСАНДАР ТАЛЕВСКИ

отсутен

отсутен

МЕВЉАН ТАХИРИ

отсутен

РАДОМИР КАРАНГЕЛЕСКИ

ЖАРКО КАРАЏОСКИ А-БОШЕСКА против

МИТКО ТИЛЕВСКИ

отсутен

ЃОРЃИ ТОДОРОВ

отсутен

МИТКО КИРОВ

против

ЛАЗАР КИТАНОСКИ

отсутен

РИСТО ТОДОРОВ

за

САВО КЛИМОВСКИ

отсутен

ПАВЛЕ ТОДОРОВСКИ

воздржан

СТОЈАН КОВАЧЕСКИ

за

ПАНДЕ ТОМОВ

воздржан

ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ

воздржан

КОЦЕ ТРАЈАНОСКИ

отсутен

ИЛИЈА ЛАЗАРОВ

воздржан

ГОРАНЧО ТРАЈКОВ

отсутен

ГОРАНЧО ЛАЗОВ

отсутен

БИЛАЛ ЉУТФИИ
ЈАНИ МАКРАДУЛИ

ТАНАС ТРАЈКОВСКИ

отсутен

отсутен

АЛЕКСАНДАР ТРПЕВСКИ

воздржан

за

БОРИСЛАВ ТРПОВСКИ

отсутен

СЛОБОДАН ЌОСЕВ

против

ТАКИ ФИТИ

отсутен

АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ

отсутен

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ

отсутен

БЛАГОЈ ХАНЏИСКИ

за

СЕЈФЕДИН ХАРУНИ

отсутен

КАСТРИОТ ХАЏИРЕЏА

отсутен

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ

отсутен

МИЛАНЧО ЧЕРКЕЗОВ

воздржан

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ

отсутен

АРБЕН ЏАФЕРИ

отсутен

ШАХИЌ АЛИЈА

отсутен

РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА

отсутна

Дали има некој кој не го искористил своето
право на глас? (нема).
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Вкупно гласале 61 пратеник, од
кои за 23, 18 против и воздржани 20.
усвоен.

Констатирам дека предлогот не е

За збор
Звонко Мирчески.

се

јави

господинот

ЗВОНКО МИРЧЕВСКИ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани
колеги пратеници, Јас би сакал од името на
нашата пратеничка група, партијата ВМРО
(реакција на пратениците од место).
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Ве молам да го
колегата Звонко Мирчевски.

сослушаме

ЗВОНКО МИРЧЕВСКИ:
ВМРО Македонска.
Во однос на дневниот ред на
денешната седница, жал ми е што нема
присутен ниеден член на Владата, а многу
добри се сеќавањата за нашето залагање за
не сменување на Уставот на Република
Македонија. Нашите цврсти ставови во
смисла на непроменливост на Уставот.
Меѓутоа,
Уставот
на
Република
Македонија
се
смени
согласно
Рамковниот договор кој беше потпишан во
Охрид. Тој Рамковен договор во себе
содржеше и една преамбула за одредени
услови кои што требаше да бидат исполнети
за откако ќе бидат тие услови исполнети
односно откако ќе се прекинат воените
дејствија, кога ќе се вратат раселените
лица, кога ќе се врати мирот, безбедноста на
територијата на Република Македонија,
реинтегрирање
на
територијата
на
Република
Македонија
потоа
да
се
пристапи кон изменување на Уставот.
Меѓутоа, не смееме да го заборавиме и
присуството на силите на НАТО кои што

беа поканети тука од Владата на широката
коалиција, значи беа по барање на
Владата и кои што во мисија "Суштинска
жетва" извршија разоружување на одредени
сили на вооружените групи кои што сакаа
под плаштот човекови права Република
Македонија со воени дејствија да дојде до
уставни промени. Ние во секоја фаза на
сменувањето
на
Уставот
добивавме
известувања со кои што од мисијата на
НАТО го известуваат претседателот на
Собранието дека е 1/3, па 1/3 и на крајот
целосно да се изврши разоружување на тие
припадници. Меѓутоа, иако претседателот на
Собранието и голем дел од нас пратениците
овде бевме цврсти во тоа дека не треба да
брзаме со уставните промени се додека
целосно не се изврши разоружување, еве и
денеска после подолго време кога таа криза
се наоѓа зад сите нас со сите последици кои
што ги остави одредени групи, вооружени
групи
на
тероторијата
на
Република
Македонија
го
нарушуваат
мирот
и
безбедноста на животот на граѓаните и
одреден број на села во кои се населени
македонски граѓани сеуште не се под
контрола на силите кои што требаше да
влезат во тие села.
Исто така сведоци сме дека
оваа пролет имаме доста најави од нкои
функционери дека наводно се спрема
некаква
пролетна
офанзива
со
разеленувањето на шумита, јас како
пратеник, како член на Комисијата за
внатрешна политика и одбрана, како
потпретседател на Собранието кој што
имавме средба со господинот Робертсон и
на кого што му ги упативме овие прашања
кажаа дека од страна на НАТО силите нема
да се има апсолутно никаква поддршка на
одредени
воени
дејствија
и
дека
Меѓународната
заедница
целосно
ќе
застане да ги поддржи оние сили што ќе
го имплементираат Рамковниот договор во
целост.
Имајќи го во предвид ова јас
барам од страна на мојата пратеничка група,
на партијата ВМРО Владата да изготни
информација дали има сознанија, дали на
нашата
територија
постојат
такви
вооружени групи или се вооружуваат или
останале
неразоружени
во
време
на
операцијата "Суштинска жетва". Би сакал
таква информација да ни биде доставена на
нас пратениците со цел да бидеме подобро
информирани, затоа што и по пишаните и по
електронските медиуми не претрупуваат со
разни информации, и на граѓаните ќе им
биде полесно кога ќе имаме вистински

информации од компетентните органи кои
што
се
задолжени
да
го
чуваат
суверенитетот и интегритетот и мирот и
безбедноста на граѓаните на Република
Македонија.

активности за приватизација на најголемото
и најзначајното јавно претпријатие во
Македонија
Електростопанство
на
Македонија и намерите на Владата во
иднина во врска со преземените активности.

Тоа е нашата иницијатива, благодарам што
ме сослушавте.

Ова го барам од следните
причини. Вчера видовме во медиумите и
денес читаме во печатените медиуми
дека
Владата
веќе
е
влезена
во
посериозен процес на приватизација на
огромен дел на Електростопанство на
Македонија што подразбира производството
и дистрибуцијата на електричната енергија
освен далекуводната дистрибуција или
пренос. Се работи за претпријатие кое
што веројатно тежи повеќе од 2 до 3
милијарди
германски
марки
или
2
милијарди
евра.
Се
работи
за
најзначајното претпријатие во Република
Македонија и од јавниот и од приватниот
сектор според својата улога што ја има, а
Владата очигледно согласно дел од законите
презема обврски кои не можат да се
спроведат и извршат во временски рок кои
и преостанува на оваа Влада до крајот на
нејзиниот мандат.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Ова повеќе ми личеше на
пратеничко прашање, меѓутоа тој бара од
Владата
информација,
па
бидејќи
е
присутен вице премиерот г. Бедредин
Ибраими, го молам да му одговори, ако
мисли дека треба да се одговори.
БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Господине потпретседателе, јас
сум само во својство на министер во овој
мандат, седми по ред.
Проблемот што го покрена
пратеникот Мирчевски јас го сметам за
пратеничко прашање и како член на Влада,
претставник земам обврска да пренесам на
надлежните министерства да се изготви
одговор на ова пратеничко прашање.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Повторно за
Мирчевски.

збор

се

јави

г.

Звонко

ЗВОНКО МИРЧЕВСКИ:
Господине
министер
јас
благодарам
што
имате
разбирање
за
чувствителноста на прашањето, но би ве
замолил да бидете поконкретни - за колку
дена отприлика ќе може Владата на
Република Македонија да изготви таква
информација.
БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Се работи за вообичаен рок.
Како што реков прашањето ќе го пренесам
до надлежните министерства и тие верувам
дека ќе одговорат во вообичаениот рок.

Со оглед дека се работи за
многу
битна
сфера
од
животот
на
Република Македонија и со оглед дека
ваквиот потег на Владата може многу
сериозно да влијае на вкупниот живот, не
само економски туку вкупниот живот во
Република
Македонија
сметам
дека
Парламентот со должна сериозност треба
да ја обврзе Владата на денешната
седница, или на некое нејзино продолжение
од утре натаму да достави информација и
Парламентот да биде информиран и да
дискутира во врска со намерите на Владата
да го приватизира
со меѓународен тендер производството
и дистрибуцијата на електричната

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

енергија во Република Македонија.

За збор се јави господинот Никола Поповски.

Завршувам
со
барање
на
денешната седница да се уврсти точка на
дневен ред - информација во врска со
досега
превземените
активности
и
намерите
на
Владата
на
Република
Македонија во врска со приватизацијата на
Електростопанство на Македонија.

НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Почитуван
пратеници,

потпретседателе,

почитувани

Имам иницијатива за нова
точка на дневен ред и со оглед на итноста
и начинот на кој темпото на настаните се
одвива ја поднесувам усмено и согласно
деловникот за тоа имаме право.
Имено, барам на денешната
седница Владата на Република Македонија
да поднесе информација. Мислам дека е
можно дури и усмена, потоа стенограмот ќе
го видиме, во врска со досега преземените

Согласно Деловникот би сакал
Владата да се изјасни, меѓутоа не барам тоа
да биде некаква формалност, затоа што
навистина во овој случај Парламентот не
смее да остане надвор од политиката што ја
води Владата и во негово име во оваа сфера.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Го молам министерот да објасни.

Господинот Кирил Настевски има
збор.

БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:

КИРИЛ НАСТЕВСКИ:

Во
отсуство
на
ресорниот
министер, министерот за економија јас
можам да преземам обврска Владата да
изготви таква информација за наредна
седница, не за оваа седница.

Почитуван
потпретседателе,
колеги пратеници, јас имам еден предлог да
се дополни дневниот ред на денешнава
седница и тој предлог ќе го образложам.
Додека се уште не се спласнати оценките за
дискусиите
овде
во
Парламентот
по
прашањата за теророт во РМ, и кога од
некои се мислеше дека тоа прашање е
апсолвирано, пред неколку денови во
Прилеп на груб и несвојствен начин од
полицаец претепан е градоначалникот на
општината Пласница г. Исмаил Јалоски од
листата на СДСМ. Го претепал полицаец при
сообраќајна контрола, поради што Јалоски
отишол во полициската станица за да го
пријави случајот, но и таму наводно бил
дополнително физички третиран. Потоа,
градоначалникот Исмаил Јалоски се здобил
со потешки повреди во пределот на главата
и бубрезите поради што бил пренесен во
болница. Овој начин на комуникација на
државен орган со граѓанин на РМ, не е
својствен и не е во контекст на сузбивање
на теророт, кој што на ваков начин, еве, го
практицираат
и
државните
органи.
Сигурно, дека за секој однос на граѓаните
кој не е во согласност со прописите, па и за
градоначалникот Исмаил Јалоски, постојат
законски можности за превземање на
одговорности и за соодветна казна, отколку
директно тепање на лице место. Па, во
интерес на рассветлување на овој случај, во
интерес на правилно запознавање на
јавноста, а најмногу во интерес на тоа такво
нешто никогаш повеќе да не се случи,
барам Владата на оваа седница да го
информира Парламентот за овој случај и
замерките што државниот орган ќе ги
превземе. Благодарам.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Дали
се
согласувате
г.
Никола Поповски за наредна седница
Владата да изготви информација, или
инсистирате точката да биде ставена на
дневен ред.
НИКОЛА ПОПОВСКИ:
Со нужна почит ова што го
кажа претставникот на Владата, а со оглед
на роковите кои што денеска согласно со
вчера потпишаниот договор се објавени
роковите и кои рокови се бројат со недели,
а имајќи го во предвид фактот дека
наредната собраниска седница со овој
дневен ред како што е сега утврдена и ќе
6иде итна седница во врска со Законот за
амнестија или нешто од Рамковниот договор
или ќе се одржи некаде во април - мај.
Мислам дека ќе биде доцна.
Со оглед дека Владата презема
активности мојата желба е како пратник
информацијата да биде на оваа седница со
цел навреме да видиме Владата што
предвидува. Инаку, наредната седница
мислам дека активностите ќе одат во правец
за
кој
Парламентот
нема
никакви
информации.
Согласно
Деловникот
јас
сметам дека кога се утврдува дневен ред на
Собранието на Република Македонија треба
да има овластени министри во врска со сите
точки на дневен ред. Меѓутоа, во ред, тука
не е министерот, јас и понатаму инсистирам
да гласаме за вметнување на точката на
дневен ред. Тоа ќе значи дека министерот за
економија ќе мора да изготви информација.
Значи, барам да се гласа за мојот предлог.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му
благодарам
на
координаторот на СДСМ и Предлогот го
ставам на гласање. Ве молам да гласаме.
Вкупно гласаа 64 пратеници, од
кои за гласаа 20, 17 гласаа воздржано, 27
пратеници гласаа против.
Констатирам дека Предлогот на
г. Никола Поповски не е усвоен.
Продолжуваме со работа.
Комисијата за прашања на изборите...

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г. Кирил
Настевски, меѓутоа, ќе мораме овде да се
договориме. Има пријавени уште многу
други пратеници, но сите тие имаат
веројатно предлози, усмени предлози да се
стават точки на дневен ред. Јас мислам да
почнеме со писмените предлози, па после
тоа имате право и за усмени предлози и да
се елаборираат како што почнавме. Дали
може да се договориме така? Значи, само
овој предлог ќе го ставам на гласање, а за
другите, одиме по редот на нештата само за
писманите предлози.
Предлогот на г. Кирил Настевски,
или претставникот на Владата, дали може да
образложи.

Повелете г. министер.
БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Во секој случај овој акт е за
секоја осуда. Исто така, јас имав прилика
да се информирам преку средствата за јавно
информирање,
иако
почитуваниот
градоначалник
лично
го
познавам,
навистина, не ми беше баш пријатно што
така поминал со полицијата во Прилеп.
Меѓутоа, го сметам за пратеничко прашање
и од Министерството за внатрешни работи ќе
се достави писман одговор на ова прашање.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г. министер.
Дали предлагачот се согласува со
мислењето на министерот и дали стоите на
тоа, ова да го ставиме на дневен ред?
КИРИЛ НАСТЕВСКИ:
Јас се согласувам да биде и како
пратеничко прашање, меѓутоа, ако се земе
обврска тоа прашање да стаса што побрзо,
затоа што треба на определен начин да се
информира и јавноста, која што е загрижена
за вакви настани, а најмногу пратениците,
секако најмногу и самата личност. Обврска
за наредната седница да биде даден одговор,
тогаш е во ред.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Ви благодарам на двајцата, меѓутоа
пак треба да се договориме. Ние сега
гласаме за дневен ред. После тоа имаме
пратенички
прашања
и
ги
молам
пратениците да разликуваат што е
точка, а што е пратеничко прашање.
Тогаш, да не изгубиме време.
Повелете г. Настевски.
КИРИЛ НАСТЕВСКИ:
Не беше мој предлог да биде
пратеничко
прашање.
Предлог
даде
потпретседателот на Владата, кој што јас го
прифаќам, но со обврска дека за тоа нема
да стаса по шест месеци како одговор на
пратеничко прашање, туку треба да биде
побрзо, со оглед на тоа што се работи за
карактеристични случаи, кои што треба да
се сузбиваат и јавноста и пратениците треба
да знаеме што Владата ќе превземе за овој
случај.
Благодрам.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Ги молам пратениците да гласаат по
предлогот на г. Кирил Настевски за точка
која бара да се стави на дневен ред.
Молам да гласаме.
Ги молам пратениците нека влезат во
салата, бидејќи немаме кворум за работа.

Господинот
Илија
Лазаров
бара
процедурално, мислам додека се соберат
пратениците.
Повелете г. Лазаров.
ИЛИЈА ЛАЗАРОВ.
Почитуван
потпретседателе,
почитувани претставници на Владата,
колеги пратеници!
Господинот Звонко Мирчевски на два,
три
наврати
земаше
збор,
меѓутоа,
заборави да каже дали тој поднесе
оставка
на
неговата
функција
потпретседател на Собранието, бидејќи тој
беше
избран
за
потпретседател
на
Собранието како член на ВМРО-Вистинска,
која
беше
коалиционен
партнер
во
поранешната Влада. Меѓутоа, тие истапија
од таа Влада, дури и ја напуштија таа
партија и сега имам впечаток како да сака
да го пропушти да го каже тоа.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Ќе мора да интервенирам, ова не е
процедурално. Тоа со г. ваш колега и мој
пратеник после оваа седница можете
директно да му поставите прашање.
ИЛИЈА ЛАЗАРОВ:
Јас сакам пред јавноста, да знае
јавноста каде е Звонко. Благодарам.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Навистина, целта ми е да работиме,
меѓутоа, еве ќе бидам толерантен на г.
Звонко Мирчевски да биде рамноправен со
вас да ви одговори.
ЗВОНКО МИРЧЕВСКИ:
Почитуван
потпретседателе,
колеги пратеници,

почитувани

Му благодарам на г. Лазаров за тоа
што постави вакво прашање. Очигледно,
овде има малку пратеници во салава кои што
се во дилема, што пред неколку недели се
случи со партијата ВМРО-Вистинска, во
која што ние пет пратеници подолго време
партиципиравме, работевме за таа пратија и
како нејзини припадници влеговме во
широката коалициона Влада, која што
знаеме со кои цели беше формирана.
Пратеникот Звонко Мирчевски и
партијата ВМРО-Вистинска во која што
тогаш
припаѓав,
не
бевме
директни
преговарачи со премиерот на Владата на
РМ, г. Георгиевски, туку тие места кои
што нашата партија ги доби беа во рамките
на местата кои што ги доби како пакет
опозицијата.
Меѓутоа,
и
местото
потпретседател на Собранието, како и
местото уште едно претседателско место,

тогаш беа предмет на тој меѓупартиски
договор на таа широка коалиција.
Јас,
бидејќи
знам
дека
секој
пратеник во РМ, знае да направи разлика
што значи законодавна, што значи извршна
власт, во партијата ВМРО-Вистинска точно
тука имаше некои недоразбирања околу
излегувањето од Владата, дали тоа да
биде ден порано или ден подоцна. Тука
беа поделени мислењата на пратениците и
на дел од раководството на партијата, по
што се случија некои работи во партијата,
што ми се чини дека не се предмет за
дискусија на седница на Собранието на РМ,
заради
што
компактната
петчлена
пратеничка група остана и понатаму да
работи.
Регистриравме нов политички
субјект, г. Илија Лазаров, и овој момент го
користам, еве, да ве информирам и вас и
целата
македонска
јавност,
дека
на
македонската политичка сцена егзистира
политичка партија која што е регуларно и
законски регулирана според Законот за
политички партии како нов политички
субјект ВМРО-Македонска, или скратено
ВМРО. Ги имаме сите потребни документи и
за сето тоа претседателот на Собранието на
РМ, е известен на начин регуларен како
што прилега на еден политички субјект.
Јас,
што
се
однесува
до
потпретседателското
место,
во
Собранието
на
Република
Македонија,
бидејќи тој мандат, почитувани колеги
пратеници и од власта и од опозицијата,
сум го добил од вас пратениците. Во овој
момент немам намера да си дадам оставка од
функцијата која што ја обавувам како
потпретседател на Собранието. Но, доколку
има причини и до колку вие имате
сознанија дека не сум достоен да ја
обавувам таа функција, ќе го замолам
Собранието како што ми ја даде таа
можност и чест и задоволство да ја
обавувам таа одговорна функција, исто
така на една од наредните седници и да
бидам и разрешен. Толку имав да кажам во
однос на прашањето на г. Лазаров.
Ви
благодарам.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г. Звонко Мирч9вски.
Ве молам
работиме.

за тишина,

за да можеме да

Ги молам службите да ги пребројат
пратениците, за да видиме дали имаме
кворум за работа.
Очигледно е дека немаме кворум за работа.
Предлагам да дадеме пауза до
15,00 часот, па потоа продолжуваме со

работа.
(по паузата седницата продолжи во 15,30
часот)
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Бидејќи во салата се присутни
63 пратеници, констатирам дека имаме
кворум и можеме да продолжиме со работа.
За збор
Димитар Бузлевски.

се

јави

г-динот

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:
Почитуван
потпретседателе,
почитувани колеги пратеници, почитуван
министер, Барам за денешнава седница
дневниот ред да се дополни со Информација
за настаните во Ресен во однос на
одржувањето
на
јавниот
ред
и
мир.
Информацијата ја барам заради следното.
Во
последниве
месеци,
граѓаните во Ресен се загрижени, би рекол и
вознемирени од одделни настани кои што се
случуваат на тери-торијата на општина
Ресен, посебно во градот Ресен. Посебно се
загрижени и вознемирени од она што се случи
синоќа во Ресен. Имено, и синоќа како и во
претходните неколку случаи, беа искршени и
демолирани деловни простории на граѓани од
Турска и Албанска заедница, со таа разлика
што интензитот од синоќа е многу поголем во
однос на претходните случаи. Навистина
загрижува таквата состојба, а уште повеќе
загрижува
индолентниот
однос
на
институциите кои се задолжени за чување на
јавниот ред и мир, кои и во претходните
случаи ги знаеја причинителите на таквите
дејствија, а не презедоа соодветни мерки.
Заради тоа се јавувам, еве, синоќа и по трет
пат таков случај, а може вечер и повторно ќе
се јави.
Затоа, почитувани пратеници,
барам од вас да го поддржите ова мое
барање, бидејќи со тоа сакаме да го
актуелизираме овој проблем, а сакам и овој
Парламент да придонесе Ресен да остане она
што бил, општина за пример, не само за
Македонија, за вековна традиција во која
граѓаните на таа општина живееле заедно и
си помагале заедно. Бидејќи се руши таа
традиција,
барам
Владата
да
изготви
информација за ваквите појави и таа
информација да се стави на дневен ред на
оваа седница на Собранието.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Бузлевски.

Му

благодарам

на

г-динот

Дали барате Владата за оваа
седница да достави информација или за една
од наредните седници?

ДИМИТАР БУЗЛЕВСКИ:

БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:

Ако може за оваа седница,
незнам министерот што ќе каже, еве, да се
договориме.

Се прифаќа предлогот, во
најскоро време ќе се изготви одговор на ова
прашаше и истото ќе се даде до средствата за
јавно информирање заради информираше на
пошироката јавност.

БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Во секој случај, прифаќаме да
изготвиме таква информација во најскоро
време. Ако успееме додека се одржува оваа
седница, ќе ја доставиме, ако не за наредната
седница.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г-динот
Ибраими, меѓутоа, должен сум да кажам да се
договориме како ќе работиме. Да не
забораваме дека ние денес утврдуваме
дневен ред. По логиката на нештата предност
имаат писмените предлози, а за усмените
предлози ќе гласаме по писмените предлохи.
Од како ќе го утврдиме дневниот ред, по
логиката на нештата, имаме пратенички
прашања.
Ги
молам
пратениците,
посебно оние поискусните, да разликуваат
што е точка а што е пратеничко прашање.
Такви ситуации не би сакал да се случуваат.
Имавме предлог од пратеникот
Кирил Настевски да се стави точка на дневен
ред, дали Предлогот е подготвен во вид на
точка за дневен ред или како пратеничко
прашање. Ве молам да се изјасните, прво да
се изјасните пред Собранието дали барате
вашиот предлог да биде како точка и како
гласи точката или тоа е пратнеичкот
прашање, а на тоа министерот делумно
одговори.
КИРИЛ НАСТЕВСКИ:
Г-дине
потпретседателе,
мислам дека кога го дадов предлогот
заменикот претседател на Владата се изјасни
дека моето барање да влезе како точка на
дневен ред предлага да се трансформира во
пратеничкот прашање. Јас тоа го прифатив со
барање, одговорот на пратеничкото прашање
да се даде што побрзо во интерес и на
јавноста и на луѓето инволвирани во таа
проблематика по тоа прашање. Според тоа,
мислам
дека
треба
да
се
изјасни
претставникот на Владата дали тоа би било
во што пократок рок.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Настевски.

Му благодарам на г-динот Кирил

Го молам министерот да се
изјасни по предлогот на г-динот Настевски.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Благодарам.
динот Мевљан Таири.

За збор се јави г-

МЕВЉАН ТАИРИ:
Почитувани
пратеници,
би
сакал да поставам прашање во однос на
судбината на Информацијата што е побарана
од моја страна за случувањата минатата
година во неколку села во Општина Велес и
во село Танушевци и за мерките што ги има
превземено Владата.
Ова
барање
го
имам
поднесено во писмена форма, но гледам дека
не е ставен на дневниот ред.
Веројатно
неможело поради технички причини.
Дали Владата е во можност да
достави таква информација додека се одвива
оваа седница на Собранието, да се стави тоа
како точка на дневен ред, со тоа што би
презела обврска да се поднесе таква
Информација или ќе остане за една од
наредните седници, но при тоа апелирам на
ажурност. Според тоа што го знам, проблемот
е сериозен, досега никој не се позанимавал
со тоа, судбината на овие луѓе кои претрпеле
штети на имотите, а самите се раселени
делумно, пред се мислам од село Танушевци,
некако е оставено само на себе си.
Истовремено,
барам
и
информација за тоа што се случувало таму и
одговор од Владата што превзема за
решаваше на овие случаи.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г-динот
Мевљан Таири. Јас мислам дека министерот
Бедредин Ибраими ако има мандат во име на
Владата да одговори, истовремено му давам
збор.
БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Прашањето на граѓаните од
Танушевци и другите села од овој регион, на
првата седницата на Координативното тело ќе
биде на дневен ред, бидејќи имаме притисок
од граѓаните и врз Владата, па согласно таа
информација што ќе ја изготвиме, истата ќе
ја
доставиме
и
до
Собранието
на
запознавање. Значи, на првата наредна
седница на Координативното тело ова
прашање ќе биде третирано и разгледувано.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам
Ибраими.

на

министерот

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:
Бедредин

Почитуван
потпретседател,
почитувани колеги пратеници,

На некој начин барав и ваша
подршка, работите да течат според договорот
што го имавме на некој начин, прво да одиме
со писмените предлози, па потоа со усмените
предлози и потоа да го утврдиме дневниот
ред.

Кога сме кај утврдувањето на
дневниот ред за денешната седница на
Собранието,
моето
залагање
ќе
биде
одговорните субјекти во Владата на РМ,
ресорниот министер, да ни објасни нешто.
Имено, пред два месеци, а можеби и повеќе,
покренав едно прашаше да се стави на
дневен ред на Собранието на РМ информација
за актуелната економска состојба во РМ, по
која ќе расправаме во овој највисок
законодавен дом. Ако се сеќавате, тогаш гдинот Андов, бидејќи за некои работи е доста
вешт, за економијата не сака да зборува во
овој Парламент, беше толку арогантен, дури
беше подготвен физички да ме истера од
парламентарната говорница. Но ресорните
министерства,
посебно
министерот
за
финансии, г-динот Груевски, вети дека на
една од наредните седници ќе се информира
и Собранието на РМ може да расправа по
информација
за
актуелната
економска
состојба во РМ.

Продолжуваме со работа.
Селмани.

За збор се јави г-динот Аслан

АСЛАН СЕЛМАНИ:
Почитуван потпретседателе,
Сакам да земам збор и да
протестирам затоа што пред осум месеци,
како што денес разговараме да воспоставиме
ред и сите точки на дневен ред навистина да
ги ставиме во еден хронолошки тип, сеуште
не сме ја завршиле 59-та седница на
Собранието и барам од вас лично и од
претседателот на Парламентот, точката која
била ставена на дневен ред и усвоена во
однос на загрозеноста на луѓето во с. Лојане и
Ваксинце од околу
милион тони арсен
концентрат, барам да се стави денес на
дневен ред, затоа што според сето ова можам
да констатирам дека апсолутно не сме
рационални како Парламент, како Влада и
како институции. Да ве потсетам вас,
претседателството на Парламентот, имате
посебно писмо ургентно да се продолжи 59-та
седница на Собранието и да расправаме за
тие проблеми.
Протестирам и поради тоа што
сите точки кои се однесуваат на еколошките
проблеми, кои апсолутно го загрозуваат
животот на граѓаните во оваа држава, ние се
однесуваме индолентно. Тоа не е прифатливо
за сегашниот ум и сегашниот свет.
Барам од вас одговор по ова

Тргнувајки од тоа дека ова
прашаше е многу чувствително за голем број
граѓани на РМ , но и од тоа дека ние за се и
сешто расправаме, а најмалку расправаме за
животните проблеми на граѓаните на РМ, сега
барам без оглед по кој редослед ќе го ставите
тоа, да расправаме. Ако мене ме прашате, јас
би
кажал
како
број
еден
да
биде
информација за економската состојба во РМ,
и тоа уште денес бидејќи по кој знае кој пат
ресорните министри се служат со лаги, бегаат
од расправа за економските прашања. Јас
барам, г-дине потпретседателе, да го ставите
прашањето на дневен ред на денешната
седница, да гласаме кој е за прашањето за
расправа овој Парламент за актуелната
економска состојба во РМ.

прашање.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

Му благодарам на г-динот
Чифлиганец, меѓутоа, изгледа како да не
сакаме денес да работиме нормално, изгледа
како да не сакаме да се договориме. Јас
предложив да работиме по еден ред.
Нормално е денес да утврдиме дневен ред,
меѓутоа, прво да се изјасниме по писмените
пред лози, а потоа по усмените предлози.
Бидејќи на вас ви дадов збор, еве, го молам
министерот да ви одговори за вашето
конкретно барање.

Му благодарам на пратеникот
Аслан Селмани. Меѓутоа, оваа ваша сугестија
ја прифаќам и ќе биде пренесена на ниво на
претседателство на Собрание.
Исто така, заради јавноста
должен сум и јас да кажам дека таква точка
имав и јас како пратеник за загрозеноста во
општина Осломеј од ТЕЦ "Осломеј" на некој
начин ќе треба да се договриме сите точки
кои се во врска со загрозеноста на општините
да ги уврстиме во една седница и да
расправаме по нив.
Чифлиганец.

За збор се јави г-динот Ванчо

БЕДРЕДИН ИБРАИМИ:
Сепак, преземената обврска за
изготвување ваква информација требаше
досега да биде исполнета. Во отсуство на

ресорните министри, ми останува само да го
пренесам тоа дека преземената обврска
треба да се исполни, што побрзо да се
изготви таа информација и да се достави до
Собранието. Дали тоа ќе биде на оваа
седница
или
наредна,
неможам
да
гарантирам, но во секој случај пратеникот е
во право.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г-динот
Ванчо
Чифлиганец,
меѓутоа,
со
една
напомена дека не смееме да се обраќаме на
наши колеги, бидејќи право на пратеникот е
да се определи како ќе гласа и веројатно
тука треба да бидеме колегијални и да не се
потценуваме еден со друг.
Продолжуваме

понатаму

со

Му благодарам на министерот.

работа.

Мене
ми
останува
само
предлогот на г-динот Ванчо Чифлиганец да го
ставам на гласање.

Координаторот на пратеничката
група на ПДП, пратеникот Насер Зибери, во
име на подносителите на интерпелацијата, ја
повлече Интерпелацијата за работата на
министерот за образование во Владата на РМ
г-динот Ненад Новковски.

Ве
молам
да
гласаме
Предлогот на г-динот Ванчо Чифлиганец.

по

(по гласањето)
Вкупно гласале 65 пратеници,
од кои 26 за, 15 воздржано, и 24 против.
Констатирам дека Предлогот не
е усвоен.
За збор се јави г-динот Ванчо
Чифлиганец.
ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:
Јас се јавувам не во врска со
гласањето, бидејќи доволно го познавам
Деловникот за работа на Собранието.
Меѓутоа, сакам да кажам дека воопшто не сум
задоволен од одговорот на министерот
Ибраими, јас сфаќам дека тој лично и
неговото ресорно министерство директно не е
надлежно за ова, но ако ние бараме
информација
за
актуелната
економска
состојба во Македонија пред повеќе од два
месеци и надлежниот министер за економија
и министерот за финансии рекоа дека под
итно ќе се изготви и ќе се достави до
пратениците на ова Собрание, мислам дека е
крајно некоректно. Јас сега ќе се обратам до
Владата на РМ, за такви горливи прашања да
нема време да се информира ова Собрание, да
учествува во расправата по економската
политика и полека, полека да дадеме
придонес да ги решаваме проблемите.
Затоа, сметам дека и денес ние
како пратеници и како народни избраници не
сме на висина на задачата. Ако треба да
расправаме за економските прашања, а денес
се 24 пратеници за и 24 пратеници против, гда колеги пратеници зошто овој народ не
избрал,
да
немаме
осет,
чувство
на
одговорност да расправаме за животните
прашања на граѓаните, а тоа се и наши
прашања и наши обврски. Затоа, воопшто не
сум задоволен и од Владата и од колегите
пратеници, една таква иницијатива, една
таква обврска на Владата да неможеме ние да
и дадеме.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
За збор се јави г-динот Мерсел
Биљали.
МЕРСЕЛ БИЉАЛИ:
За оваа работа треба да се
консултираме
со
сите
предлагачи
на
интерпелацијата. Изгледа сега се бара, од
повеќемина предлагачи оваа точка да се
премести
како
последна
точка
во
дневниот ред за да можеме да видиме дали
се вршени оделни корекции што беа причина
за поднесување на интерпелацијата против
министерот за образование Новковски.
Можеби, како група на предлагачи ќе одиме
и ќе разговараме со него. Има оделни,
сериозни пропусти во организацијата на
воспитнообразовниот процес, кадровската
политика, уписната политика и т.н.
Затоа
нека
остане,
а
предлагаме како предлагачи оваа точка да
биде последна точка од дневниот ред. Да
се премести како 52 точка во дневниот ред,
за
да
можеме
во
меѓувреме,
како
предлагачи да се договориме дали ќе
опстоиме на предлогот или не. Значи,
предлагаме да биде последна точка во
дневнито ред.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Му благодарам на г-динот Мерсел
Биљали.
Овде
се
работи
за
контраверност. Вие сте точката да остане
на дневен ред, меѓутоа да се уврсти меѓу
последните точки, ако се утврди дневниот
ред со таа точка.
Господине
Мерсел
Биљали,
Вие
ќе морате уште еднаш да го
прецизирате Вашиот став.

МЕРСЕЛ БИЉАЛИ:

Ве

Молам, кој сака нека каже
јавно, јас сум еден од предлагачите на
интерпелацијата и сум прв предлагач и
затоа морам да се консултирам со сите
други
предлагачи.
Мнозинството
се
согласни оваа точка да се премести како
последна точка.
Значи, ова не е поднесено во
име на пратеничката група, туку во лично
име на пратениците.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Комисијата
за
прашања
на
изборите и именвуањата предлага дневниот
ред на оваа седница да се дополни со
Предлог на одлука за изменување на
Одлуката за избор на претседател и
членови на комисиите на Собранието на
Република Макеоднија; предлог на одлука
за избор на членови на Управниот одбор на
Јавната
задравствена
организација
Медицински центар "д-р Трифун Пановски"Битола и Предлог на одлука за избор на
членови на Управниот одбор на Јавна
здравствена организација Градска аптека
"Скопје"-Скопје.
Предлозите на одлуките Ви се
поделени.
Предлогот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Ќе мораме да го повториме
гласањето, бидејки немаме кворум.
Ве молам да гласаме повторно.
Молам службите да ги пребројат
пратениците дали имаме кворум за работа.
да

го

повториме

гласањето.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 65 пратеници, 61
пратеници гласале за, 4 воздржано, а ниту
еден против.
Констатирам дека предлогот е
усвоен.
Пратеникот Чедомир Краљевски
предлага дневниот ред на оваа седница да
се дополни со Предлог на одлука за
огласување именување на заменици на
Јавниот обвините на Република Макеоднија.
Предлогот

на

одлуката

Ви

да

го

повториме

Ве молам да гласаме.
Од присутни 61 пратеник, 45
гласале за, 3 воздржано, 13 против.
усвоен.

Констатирам

дека

предлогот

е

Владата
на
Република
Макеоднија го повлече Предлогот за
донесување
закон
за
изменување
и
дополнување на Законот за лична карта, со
Предлог на закон.
Владата
на
Република
Македонија го повлече Предлогот за
донесување на закон за изменвуање и
дополнување на Законот за енергетика, со
Предлог на закон.
Комисијата за прашања на
изборите и именувањата предлага дневниот
ред да се дополни со Предлог на одлука за
изменување и дополнување на Одлуката за
избор на претседатели и членови на
Комисијата за прашања на изборите и
именувањата на Собранието на Република
Макеоднија.
поделен.

Предлогот

на

одлуката

Ви

е

Предлогот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 69 пратеници, 63
гласале за, 5 воздржано, а 1 против.
Констатирам дека предлогот е
усвоен.

Очигледно немаме кворум.

Молам

молам

гласањето.

е

поделен.
Ве молам да гласаме.
Ќе мораме да го повториме
гласањето бидејки изгледа дека немаме
кворум.

Комисијата за меѓунационални
односи предлага Предлогот за донесување
на закон за територијална поделба на
Република Македонија и определување на
подрачјата на единиците на локалната
самоуправа, со Предлог на закон да не се
разгледа на оваа седница.
Предлогот
гласање.

на

Комисијата

го

ставам

на

Ве молам да гласаме.
Изгледа треба да се повторам.
Комисијата за меѓунационални
односи предлага Предлогот за донесување
на закон за територијална поделба на
Република Македонија и определување на
подрачјата на единиците на локалната
самоуправа, со Предлог на закон да не се
разгледа на оваа седница.
Предлогот
ставам на гласање.

на

Комисијата

Дали сум сега јасен?
Ве молам да гласаме.

го

Јас уште еднаш Ве молам да не
ме принудувате да не се враќам назад. Или
ќе ја следите седницата или нема смисла.
Фактички, сега истито предлог го ставам на
гласање.
Предлогот го ставам на гласање.
Ги молам
пребројат пратениците.

службите

нека

ги

Бидејки имаме 61 пратеник
констатирам дека гласањето важи.
(На мониторот се прикажа дека
вкупно гласале 58 пратеници, 50 за, против
5, воздржани 3).
Констатирам дека предлогот е
усвоен.
ЗПК предлага дневниот ред на
оваа седница да се дополни со барања за
давање автентични толкувања на член 106
став 3 од Законот за трговски друштва и
членовите 59 и 62 став 2 од Законот за
надвор9шно-трговско работење поднесено од
Прехрамбената индустрија "Витаминка" АД
Прилеп; на член 5 став 1 од Законот за
локални избори поднесен од Советот на
Општина Тетово и на член 5 од Законот за
изменување и дополнување на Законот
за исплата на плати во Република
Макеоднија
поднесен
од
АД
за
градежништво "Маврово"-Скопје.
Предлогот

го

ставам

на

гласање.

Барањата за давање автентично
толкување Ви се доставени.
Предлогот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 62 пратеници
гласале за, 2 воздржани и 2 против.

Владата на Република Македонија
предлага дневниот ред на оваа седница да
се дополни со Предлог за донесување на
закон за спорт со Предлог на закон.
Предлогот на Владата го ставам на
гласање.
Ве молам да гласаме.

Гласањето ќе мораме да го
усвоен.
Ве молам да гласаме.

Ги молам
пребројат пратениците.

службите

да

ги

Констатирам дека во салата се
присутни 64 пратеници што значи дека
гласањето важи.
(На мониторот се прикажа
дека вкупно гласале 58 пратеници, од кои
48 за , 1 против, а воздржано 9 пратеници),
Констатирам дека предлогот е усвоен.
Владата
на
Република
Македонија
побара
Предлогот
за
донесување на законот за изменување и
дополнување на Законот за високото
образование, со Предлог на закон, на оваа
седница да се разгледа само како предлог
за донесување на закон за изменување и
дополнвуање на Законот за високото
образование.
ЗПК предлага дневниот ред на
оваа седница да се дополни со барање за
давање автентично толкување на членот 61

58

Констатирам дека предлогот е усвоен.

Од присутни 61 пратеник,
гласале за, 5 воздржано, а 6 против.

Ве молам да гласаме.
повториме.

од Законот за Пензиско
инвалидско
осигурување поднесено од Здружението
на
стечајни
работници
на
Општина
Куманово; Барање за давање автентично
толкување на оделни одредби од Законот
за обезбедување на лица и имот поднесено
од "Жито Битола" АД-Битола; Барање за
давање автентично толкување на член 88
од
Законот
за
минерални
суровини
поднесено од ТГС "Технички гасови" АД
Скопје и Барање за давање автентично
толкување на член 1 од Законот за исплата
на
плати
во
Република
Македонија
поднесено од Друштвото за производство,
услуги и трговија "Каља", "Лефтерка" и
"Јоана" ДОО Скопје.

Констатирам

дека

предлогот

50
е

Пратеникот
Јордан
Бошков
предлага дневниот ред на оваа седница
да се дополни со Информација за текот
на истрагата и резултатите по атентатот од
3 октомври 1995 година врз тогашниот
Претседател на Република Макеоднија.
Предлогот го ставм на гласање.
Ве молам да гласаме.
Од присутни 67 пратеници
гласале за, 9 воздржано, а 6 против.
Констатирам

дека

предлогот

52
е

усвоен.
Предлагачите
на
законите,
пратениците
Александар
Пандов,
Александар Трпевски, Ристо Спанаков,
Горан Невеновски и Наќе Стојановски ги
повлекоа Предлогот за донесување на
закон за дополнување на Законот за
здруженијата на граѓаните и фондациите, со
Предлог
на
закон
и
Предлогот
за
донесување на закон за изменување и
дополнување на законот за спорт, со

Предлог на закон.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Според тоа, за денешната
седница го предлагам следниот дневен ред:
1. Интерпелација за работата
на
министерот
за
образование,
проф. д-р Ненад Новковски;
2.

Предлог
на
закон
за
задолжително
капитално
финансирано
пензиско осигурување;
3. Предлог на
осигурување;
4.

закон

за

супервизија

на

Предлог на закон за концесија;

5. Предлог на
корупцијата;

закон

за

спречување

на

закон за изменување и дополнување
Законот за Фондот за осигурување
депозити, со Предлог на закон;

на
на

17. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот
против
ограничувањата
на
конкуренцијата, со Предлог на закон;
18. Предлог за донесување
на закон за изменување и дополнување на
Законот за минералните суровини, со Предлог
на закон;
19. Предлог за донесуваше
на закон за изменување и дополнување на
Законот за инспекцијата на труд, со Предлог
на закон;

за угостителска и туристичка дејност;

20. Предлог за донесуваше
на закон за изменување и дополнување на
Законот за заштита при работа, со Предлог на
закон;

7. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот за високо образование, со Предлог на
закон;

21. Предлог за донесување
на закон за изменување и дополнување на
Законот за јавни патишта, со Предлог на
закон;

8. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот за високото образование, со Предлог
на закон;

22. Предлог за донесување на закон за
спорт, со Предлог

9. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот за високо образование;

23.

Нацрт на закон за акредитација;

24.

Нацрт на закон за стандардизација;

6. Предлог на закон
дополнување на Законот

за

изменуваше

и

10. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување
на
Законот за средно образование, со Предлог
на закон;
11. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законто за основно образование, со Предлог
на закон;
12. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законот за научно-истражувачка дејност, со
Предлог на закон;
13. Предлог за донесување на
закон за исплата на плати во Република
Македонија, со Предлог на закон;
14.
Предлог за донесување
на закон за дополнување на Законот за
исплата на плати во Република Македонија,
со
Предлог
на
закон;
15.. Предлог за донесување на
закон за изменување и дополнување на
Законто за таксата со привремен престој, со
Предлог на закон;
16.

Предлог за донесување на

на закон;

25. Нацрт
на
закон
за
пропишување
на
техничките
барања
за производите и оцена на сообразноста;
26.

Нацрт на закон за метрологија;

27. Предлог за донесувањ
ена
закон
за
избор
на
пратеници
во Собранието на Република Македонија;
28. Предлог за донесуваше на закон за
избирачки список;
29. Предлог за донесување на закон за
адвокатура;
30. Предлог за донесување на закон за
установи;
31. Предлог за донесување на закон за
стопански комори;
32. Предлог за донесување на закон за
задруги;
33. Предлог за донесување на закон за
државна помош;
34. Предлог за донесување на закон за
превоз во патниот
сообраќај;
35.
Предлог на одлука за
надоместок на трошоците на организаторот на
изборната кампања за дополнителните избори
за пратеници во Собранието на Република
Македонија во изборните единици број 73 и

74, Општина Центар, дел чии кандидати се
избирани за пратеници во Собранието на
Република Македонија;
36. Предлог за избор на судии
во
Основниот
суд

автентично
толкување
на
член
43
став 2 од Законот за судовите и член 24 став 2
од
Законот
за
јавното
обвинителство, поднесено од пратеникот
Митко Тилевски;

37. Предлог за именување
заменик на директорот на Агенцијата за
државни службеници;

48. Предлог на одлука за
изменување на Одлуката за избор на
претседатели и членови на комисиите на
Собранието на Република Македонија;

38. Барање за давање на
автентично
толкување
на
член
5
став 1 од Законот за локалните избори,
поднесен од Советот на Општина

49. Предлог на одлука за избор
на членови на Управниот одбор на Јавната
здравствена организација Медицински центар
"д-р Трифун Пановски" - Битола;

поротници
во Гевгелија;

Струмица;
39.
Барање
за
давање
автентично толкување на членот 77 став 1
алинеја 3 од Законот за радиодифузна
дејност,
поднесен
од
Со-ветот
за
радиодифузија;
40. Барање
за
давање
автентично толкување на член 86 став
2
од
Законот
за
телекомуникациите,
поднесено
од
АД
"Македонски
телекомуникации" - Скопје;
41. Барање за давање на
автентично
толкување
на
одредбите
од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата,
поднесено
од
Црвениот Крст на Македонија;
42. Барање за давање на
автентично
толкување
на
член
8
и
25 од Законот за обезбедување на лица и
имот, поднесено од АД "Емо"
Охрид;
43. Барање за давање на
автентично толкување на член 5 и член 24 од
Законот за организација и работа на органите
на државната управа, поднесено од Советот
на општина Струмица;
44. Барање за давање на
автентично толкување на членовите 46 и 63
од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, поднесено од Сојузот на
инвалидски пензионери на Македонија;
45. Барање за давање на
автентично
толкување
на
одделни
одредби од Законот за обезбедување на лица
и
имот,
поднесено
од
АД
"Агросервис" Автокуќа - Скопје;
46. Барање за давање на
автентично толкување на членот 20 ставовите
3 и 4 од Законот за санација и реконструкција
на дел од банките во Република Македонија,
поднесено од Винарската визба "Повардарие"
АД - Неготино;
47.

Барање

за

давање

на

50. Предлог на одлука за избор
на членови на Управниот одбор на Јавната
здравствена организација Градска аптека
"Скопје" - Скопје;
51. Предлог на одлука за
осигурување и именување заменици на
јавниот обвинител на Република Македонија;
52. Предлог на одлука за
изменување
на
Одлуката
за
избор
на претседател и членови на Комисијата за
прашања на изборите и именувавата на
Собранието на Република Македонија;
53. Барање
за
давање
автентично толкувањ на член 106 став
3 од Законто за трговски друштва и членовите
59 и 62 став 2 од Законот за надворешнотргвовско
работење,
поднесено
од
Прехранбената индустрија "Витаминка"
АД
Прилеп;
54.
Барање
за
давање
автентично толкување на членот 5 став
1 од Законот за локалните избори, поднесено
од Советот на општина Тетово;
55. Барање за давање автентично
толкување на членот 5 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за
исплата на платите во Република Македонија,
поднесено од АД за градежништво "Маврово"
- Скопје;
56. Барање за давање автентично
толкување на членот 61 од Законот за
пензиско
и
инвалидско
осигурување,
поднесено од Здружението на стечајни
работници на општина Куманово;
57. Барање
за
давање
автентично толкување на одделни одредби од
Законот за обезбедување на лица и имот,
поднесено од "Жито Битола" АД Битола;
58. Барање
за
давање
автентично толкување на член 88 од
Законот за минерални суровини, поднесено од
ТГС "Технички гасови" АД Скопје;
59.
Барање
за
давање
автентично толкување на член 1 од Законот

за исплата на платите во Република
Македонија, поднесено од Друштвото за
производство, услуги и трговија "Кала"
Лефтерка и Јоана Д00 Скопје;
60. Информација за текот на
истрагата од 3 октомври 1995 година врз
тогашниот
претседател
на
Република
Македонија.

Пратеникот Мерсел Биљали
предлага Интерпелацијата за работата на
министерот за образование и наука во
Владата на Република Ма-кедонија проф. д-р
Ненад Новковски да биде разгледана после
другите точки од дневниот ред.
Предлогот го ставам на гласање.
Молам да гласаме.

Дали има други предлози за
изменување и дополнување на предложениот
дневен ред?

Од присутни 71 пратеник за
гласаа 21, воздржани 9 и против 41.

НИКОЛА ПОПОВСКИ:

усвоен.

Господине
потпретседателе,
предлагам точките во предлогот кој ни е
доставен писмено под број 14 и 15,
предлагам да го сменат само редоследот.

Краљевски.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Јас мислам, откако ќе се
изгласа дневниот ред тогаш можеме да се
договориме за редоследот на точките.
Предложениот
ставам на гласање.

дневн

ред

го

Молам да гласаме.
Од присутни 81 пратеник 6 9
пратеници гласаа за, 12 воздржани, ниту еден
против.
Констатирам
предложениот дневен ред.

дека

е

усовен

Комисијата за прашања на
изборите и именувашата предлага предлозите
на одлуките за изменување на Одлуката за
избор на претседатели и членови на
комисиите на Собранието на Република
Македонија, за избор на членови на
Управниот одбор на Јавната здравствена
организација Медицински центар "д-р Трифун
Пановски" Битола, за избор на членови на
Управниот одбор на Јавната здравствена
организација Градска аптека "Скопје" Скопје и за изменување на Одлуката за избор
на претседател и членови на Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на
Собранието на Република Македонија, како и
Предлогот на одлуката за огласување и
именување заменици на јавниот обвинител на
Република Македонија, да бидат разгледани
пред другите точки од дневниот ред.
Предлогот
ставам на гласање.

на

Комисијата

го

Молам да гласаме.
Од присутни 65 пратеници 62
гласаа за, тројца воздржани и ниту еден
против.
Констатирам дека предлогот е
усвоен.

Констатирам дека предлогот не е
Има збор господинот Чедомир

ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ:
Почитуван
почитувани колеги,

потпретседателе,

Сакам да дадам само едно мало
појаснување.
Претходно го усвоивме предлогот
од Комисијата за избори и именувања,
предлагам
точките
што
ги
предлага
Комисијата за избори и именување да одат
први. Така што оваа точка веќе не е прва.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Дали некој друг бара збор?
ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ:
Имам

предлог,

а

предлогот

е

следен:
Со писмо беа повлечени од
предлогот на дневниот ред Законот за
ддполнување на Законот за здруженија на
граѓани и Законот за дополнување на Законот
за спортот. Значи овие два закони беа
повлечени со писмо.
Предлогот е на нивно место,
како точка број 25 да се стави Законот за
спорт.
Вториот предлог е да се
помести, како последна точка точката што е
во предлог-дневниот ред под реден број 2,
Законот
за
задолжително
капитално
финансирано пензиско осигурување.
Тоа од причина што на овој
закон
има
поднесено
голем
број
на
амандмани па да можат сите пратеници да се
запознаат со содржината на тие амандмани,
да им дадеме можност да дојде оваа точка
како последна точка од дневниот ред, сите
пратеници да го искористат тоа време за
запознавање на содржината на амандманот.
Значи имам два предлога,
Законот за спорт да биде точка 25 и Законот
за задолжително капитално финансиско
пензиско осигурување да биде поселдна

точка.

Положани, Никола Јованов, Ѓорѓи Тодоров,
Кирил Настески и Билал Љутфии.

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Првиот предлог веќе е ставен.
Вториот предлог на господинот
Чедомир Краљевски го ставам на гласање.
Молам да гласаме.
Од присутни 76 пратеници, 67
гласаа за, седум воздржани и двајца против.
Констатирам дека предлогот на
господинот Чедомир Краљевски е усвоен.
Дали некој друг бара збор?
НИ.КОЛА ПОПОВСКИ:
Господине
почитувани пратеници,

потпретседателе,

Со оглед на тоа што се работи
за измена на истиот закон, а за него се
поднесени два законски проекти, сметам дека
редолседот на ставените на дневен ред на
закони е нелогичен затоа што прво одиме со
Законот за изменување, а потоа со Законот
за дополнување на истиот закон, Законот за
исплата на плати.
Предлагам да се направи
ротација. Имено, владиниот предлог за
дополнување на Законот за исплата на плати
да оди како точка 14, а Законот за
изменување на Законот за плати, поднесен од
пратеникот Александар Талевски да оди како
точка 15. Значи овие две точки да се заменат
една со друга во редоследот во дневниот ред.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:
Предлогот на господинто Никола
Поповски го ставам на гласање.
Молам да гласаме.
ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ: (Продолжение)
Вкупно гласале 66 пратеници
од кои 43 "за", 4 "воздржани", 19 "против".
Констатирам дека Предлогот е
усвоен.
некој

друг

бара

збор?

(Никој)
прашања.

Преминуваме

Бидејќи немаме претставници
од Владата, само присутен е министерот за
правда господинот Иџет Мемети, јас ќе
морам да дадам пауза од 15 минути за да
имаме претставници од Владата.
часот)

(Пауза од 16,30 часот до 16,45
(По паузата)

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ:

Во дневниот ред имаме два
закони, едниот за изменување и другиот за
дополнување на истиот закон. Се работи за
Законот за исплата на плати во Република
Македонија.

Дали

Дали
пратениците
што
ги
поставија овие прашања, во врска со истите
имаат дополнителни прашања?

на

пратенички

Ве известувам дека Владата на
Република Македонија достави одговори на
пратеничките прашања на пратениците:
Златко Стојменов, Демуш Бајрами, Звонко
Мирчески,
Аслан
Селмани,
Стојан
Ковачевски,
Фатмир
Етеми,
Сејфедин
Харуни, Александар Гештаковски, Азис

Почитувани пратеници, бидејќи
немаме претставници од Владата, а како што
гледате немаме ни кворум, седницата ќе
биде дополнително закажана.
(Седницата прекина во 16,50 часот)

