ИЛИЈА ИЛОСКИ:

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ОД
Четиринаесетото продолжение на
Стотата седница на Собранието на
Република Македонија, одржана на 25
април 2002 година
Седницата се одржа во зградата на
Собрнаието, сала 1 со почеток во 13,20
часот.
Седницата ја отвори и со
неа претседаваше Стојан Андов, претседател
наСобранието на Република Македонија.
СТОЈАН АНДОВ:
Молам пратениците да
влезат во салата, за да почнеме со работа.
Сите
што
се
сега
присутни да притиснат на копчињата за да
регистрираме кој е тука.
Се гледа дека нема доволно пратеници во
салата.
Затоа,
ние
да
се
договориме, бидјеќи сега немаме кворум и
не можеме да почнеме со работа, ве молам
да почнеме во 15,часот, но да бидете
ручани, за да нема пауза.
Со седницата ќе продолжиме по 15,00 часот.
( по паузата)
Продолжуваме со работа
по Стотата седница на Собранието на
Република Македонија.
Пратеникот
Оломан
Сулејмани ме извести дека е стравдано
отсутен.
Констатирам
дека
на
седницата
присуствуваат
мнозинствоот
пратнеици на Собранието и дека Собранието
може полноважно да одлучува.
Минуваме на точка 22.
Предлог за донесување
на закон за спортот, со Предлог на закон.
Продолжуваме со претрес
предлогот на законот.

по

тексот

на

Во меѓувреме пратеникот
Јани Макрадули поднесе амандман на член
40, за додавање нов став 3, по кој Владата
не се произнела.
Отворам
претрес
по
амандманот на член 40 за додавање нов став
3, поднесен од пратеникот Јани Макрадули.
Го молам претставникот
на Владата да се произнесе.
ИЏЕТ МЕМЕТИ:
Амандманот не се прифаќа.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали уште некој друг бар збор? –

Почитуван претседателе,
почитувани колеги пратеници,
почитуван
министер.
За
запознавање
на
пошироката јавност сакам да го истакнам
следното во врска со овј нов амандман
поднесен од страна на пратеникот Јани
Макрадули.
Во
текот
на
вчерашната
амандманска, за жал, јас

расправа

не добив збор, пред чинот на гласање на
овој амандман што беше поднесен од моја
страна да добијам збор и да објаснам пред
колегите пратеници за што конкретно се
работи, иако имавме инсистирање од
поголема група на пратнеици од зад салата
кои викаа, ве молам објаснете за што се
работи. Јас го работам нивното невнимание
поради обемноста на дневниот ред на
Стотата седница од 100 и кусур точки што
беа ставени на дненвиот ред. Да не должам
многу дојдовме до оваа ситуација, каде што
истиот тој амандман, скоро препишан е
доставен поради деловничката процедура од
друг пратеник. Имено, ги убедувам колегите
пратеници
дека
овој
амандман
е
неминовност да се прифати, бидјеќи
драстично се подобрува текстот на законот
со една кратка измена во членот 40 кон кој
се додава нов став 3 и гласи: "На спортист
од светска категорија со постигнати врвни
резучтати кој остварува право на пензија,
значи само за врвни спортисти кои
се пензионирани, паричниот надоместок, му
се исплатува месечно во висина од половина
просечна плата исплатена на ниво на РМ во
претходната
година
во
бруто
износ".
Објаснувајќи го ова после одбивањето на
овој ама! ман на вчерашната расправа,
појаснив на еден конкретен пример зошто
пратениците треба да покажат доблест, а не
како што и вчера спомнав цинично да се
однесуваме кон оваа категорија граѓани во
РМ, и навистина декг овој амандман треба да
се изгласа. Го спомнав конкретнит пример
на нашиот врвен спортски работник сега, а
порано активен спортист, пливач, Ристо
Билбиловски.тој е единствнеиот живот човек
во светот што го препливал каналот Ламанш
во пеперутка стил и тој резултат ни е
признат во сите светски енциклопедии, и
дури е влезен во гинесовата книга на рекод
Бидјеќи се работи само за неколку такви
спортисти на кои им се признат врвните
спортски резултати, оваа држава треба да
покаже добласт и на некој начин на тие луѓе
кои од икс причини западнати се во тотална
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СОЦИјална

беда преку интервенции во овој
член од законот за спорт, треба вс овој
момент да им помогне. Бидејќи. јас ве
уверувам дека заедно од сите 120 пратнеици
овде
што
сме
присутни,
токму
тие
неколкумина многу повеќе го промовирале
името на РМ, низ целиот свет.Истото тоа, ќе
се однесува како стимуланс кон помладите
спортисти кои исто така, од иск причини во
иднина можат да западнат во такви, да
речам, материјални неприлики и преку оваа
ситна интервенција само
се надокнадува
нешто што ги извлекува од границата на
социјалната беда.
Лично од тој човек што го
спомнав добив писмо. Ги цитирам само еден
дел: "Јас Ристо Билбиловски, македонецот,
кој ги препливал сите мориња, сега во
сопствената држава, се борам да се напијам
капка вода". Ако се земе предвид ноторниот
факт дека последните податоци од Заводот
за статистика говорат дека просечната
плата исплатена во РМ, се движи околу 10тина илјада денари и ако ние сега носиме
овде интервенција во еден член од Законот,
дека таквите врвни спортисти остваруваат
право на пензија која се движи некаде
помеѓу 6,5 до 7 илјади
денари, да им
дадеме уште по 5 илјади денари на тие луѓе,
замислете
сега
објаснувањето
од
министерот кој го брани овој закон или од
преставниците на Владата кои викаат во
кулоарите
дека
ова
ќе
придизвика
дисторзија во фискалниот систем на РМ.
Замислете, ако носиме член со кој се
интервенира
само
за
неколку
такви
ситуации, ќе сме предизвикале дисторзија
во фискалниот дел на РМ. Па, Ви се молам,
ако имате образложение кажете зошто не г
прифаќате ова. И, ако сме дојдени до тоа
дереџе како држава, дека само во неколку
случаеви не можеме да издвоиме буџетски
средства во висина од пет илјади денари
месечно плус, од она што го добиваат како
право на оств. рена пензија, навистина и не
заслужуваме да бидеме ниту држава да
бидеме.
Затоа,
уште
еднаш
упатувам апел до колегите пратеници со
овие аргументи, навистина, да покажеме не
пратеничка, не политичка, чисто човечка
доблест и овој амандман да го изгласаме.
Благодарам.
СТОЈАН АНДОВ:
Има збор министерот за
правда г-динот Иџет Мемети.
ИЏЕТ МЕМЕТИ:
претседателе,

Благодарам
почитувнаи

почитуван
пратеници,

сметам дека е добро да се даде одредено
објаснување по однос на ставот на Владата
за неприфаќање на овој амандман. Јас,
навистина, можам да го сватам пратеникот
по однос на неговите искажувања и
причината
зошто
се
предлага
овој
амандман.Меѓутоа, дозволете да кажам
неколку збора.
Како прво, би сакал да
нагласам дека со овј з акон решаваме
односно воспоставуваме систем во државата.
по однос на тоа што значи спор во државата.
Овој закон, господа пратеници, ве убедувам
дека нема претензии да решава социјални случаеви и во
оваа област. Туку, основната цел, содржина
е сосема нешто друго.
Второ, би сакал да нагласам дека
навистина во законот има одредби според
кои на спортистите во РМ, им се признава,
согласно
критериумите
утврдени
во
Агенцијата за млади и спорт и одредени
права надвор од она што значат права од
работен однос односно стипендии едноставно
ре чено. Тие стипендии се кажани во
Законот со единствена цел, додека СПОЈ
тистот се натпреварува, тие стипендии да
влијаат на спортистот за
стим за
постигнуваше на нови врвни резултати.
Морам да кажам дека
законот
нема
претензии
да
решава
поединечни случаеви. Јас ве уверувам дека
во оваа област, г-да пратеници, никаде во
светот не ќе можете да најдете таков закон
кој се обидува, тоа што е редовно пензија
на таквите спортисти, без разлика дали се
работи за пензија, за кој износ или за каква
пензија се работи. Никаде во светот не им
се признаваат посебни бенифиции од
пензионирањето на спортистите. Но, сепак,
јас мислам дека ние како влада, извршната
власт, а посе но Агенцијата која се занимава
со оваа работа добро е во иднина во РМ, г
донесува односно да ра звива програми кои
ќе можат таквите, еве да ги наречеме
социјални тензии или случаеви,
да ги
решава по пат на донесувањб на разни
програми за врвните или светските спортисти
кои, ете, ко што бе искажано дека навистина
сенаоѓаатво тоа ниво или на тој ранг. Тоа ми
бев единствена цел да ги известам
пратениците дека со овој закон, навистина,
одлучуваме, односно решаваме за систем.
Таквите желби може да најдат место и во
други закони, а поготово во програми кои
треба да ги развие Владата и агенцијата на
РМ.Таму им е местото, а не во закон кој
систем ги решава овие проблеми.
Ви благодарам.
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СТОЈАН АНДОВ:

ВАНГЕЛ СИМЕВ:

Благодарма,

Незнам
како
да
ве
спомнам и не заслужувате нккако. Овде се и
сешто се зборува во ова Собрание, вие не
ми дозволувате да дадам придонес за
спортот.

За збор се јави г-динот Симев Вангел.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Можете
погласно
да
зборувате, чекам да престанете г-до од
ДПМНЕ.
Почитувани
г-да
пратеници, повеќе од сигурно е дека не ве
интересира Законот за спорт, туку ве
интересираат
само
личните
интереси.
Доволно зборува подтокот дека сите гласно
истовремено одговарат и викате овде.
Истовремено
ви
се
пдридружува
и
претседателот на Собранието, кој што ми го
одзеде зборот да дадам придонес за
стратегијата која треба да се направи
национална
за
спортот.
Бидјеќи,
Македонија, за жал нема никаква стратегија
ни за врнвиот, ниту за натпреварувачкиот
спорт во лигите, а најмалку за масовниот
спорт. Затоа, сметам треба да се направи
некаква стратегија.
Сакам да дадам поддршка на амандманот на
Јани Макрадули
што го поднесе, затоа што се што е во
интерес за спортот, а посебно за врвнит
спорт, сите мораме да имаме разбирање.
Затоа што, за да се ПОСТИЈ нат врвни
резултати потребна е макотрпна работа,
откажување од многу нег а посебно стручна
работа. Затоа, јас барав и ве з амолив да
поднесеме заендички амандман, бидјеќи
амандманот ако беше поднесен од мене,
нема да успее, а тој амандман би се состоел,
игрите за среќе најголемиот дел 50% од
средствата да отпаднат токму за спортот,
како што е во целиот свет. Но, вие за тоа
немате разбирање. ДДВ да се намали од 19
на 5%, како што е во другите дејности, каде
што вие ги намаливте на 5%. култур; та,
земјоделството...
СТОЈАН АНДОВ:
ве исклучам.

Господине Симев, сега ќе

СТОЈАН АНДОВ:
Дајте придонес.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Па, не ми давате збор, како да дадам,
ми го одзедовте зборот.
СТОЈАН АНДОВ:
Ги мешате работите.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Јас не ги мешам, вие ги мешата.
СТОЈАН АНДОВ:
Ве молам, напуштете ја говорницата.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Вие сте платени за да мешате.
СТОЈАН АНДОВ;
Е, сега напуштете ја говорницата.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Зошто да ја напуштам говорницата.
СТОЈАН АНДОВ:
Ајде,
говорницата, Ве молам.

напуштете

ја

ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Зошто
напуштам.

да

ја

напуштам?

Не

ја

СТОЈАН АНДОВ:
Брзо, напуштете ја говорницата.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Не ја напуштам, зошто?
Вие немате право да ме отстраните од
говорницата, мене
ме бирал народот, а вас ве бирала партијата,
вие можете да го напуштите ова место.
Имате способни заменици, кои можат да ја
водат седницата, вие немате никакви
способности да ја водите сендицата.
СТОЈАН АНДОВ:

ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Воениот данок да се исфрли.
Вас ви е најлесно да ме
исклучите.
СТОЈАН АНДОВ:
Само да ме ислушате да
ви кажам, кога ќе дојде законот за ДДВ
овде, тогаш ќе поднесете амандмани на
законот за ДДВ. Ве молам, сега нека се
зборува само за овј амандман, а не за
законот за ДДВ.

ве молам.

Тргнете се од говорницата

ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Не се тргам, како да се
тргам, зошто да се тргнам.
СТОЈАН АНДОВ:
Не
го
навредувајте
Собранието, сега тргнете се од говорницата.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Собранието.

Вас

ве

навредувам,

не
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СТОЈАН АНДОВ;
Мене не можете да ме
навредите, тргнете се од говорницата
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Ама
вие
намате
чувствителност, вас човек да ве искплука
вие мислите дека ќе врне. Како ке ве
навредам.
СТОЈАН АНДОВ:
Напуштете
говорницата, тргнете се од говорницата.

ја

неговиот живот. Човек кој завршил, покрај
пливањето и два факултети. Човек од високо
ниво, со високи интелектуални способности,
врвен спортист. Во овој момент мора еднаш
Македонија да почне од некаде. Врвните
спортисти мораме да ги заштитиме и да се
избориме еден минимален, дали тоа ќе биде
во форма на пензија, дали ќе биде во форма
на некој општ додаток, треба да му се
помогне, затоа што тие ја афирмирале
македонската нација, а не ја краделе
државате како вас, г-дине претседателе.

ВАНГЕЛ СИМЕВ:

СТОЈАН АНДОВ:

Очигледно со вас нема разбирање.

Напуштете ја

Сакам да дадам поддршка
на амднамнот.
СТОЈАН АНДОВ:
зборувате за друго.

Давате

поддршка,

но

ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Па,
нормално е да зборувам.

ќе

зборувам,

СТОЈАН АНДОВ:
Ајте зборувајте за амандманот.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Господине Андов...
СТОЈАН АНДОВ:
Нема господине Андов, на
пратениците ке им зборувате за амандманот.
Немате право со Андов да
расправате, имате право да се обр. тите на
парламентот за амандманот и ќе ви дадам
збор, а ако не, напуштет! ја говорницата, ве
молам.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Јас сега ќе зборувам за
амандманот, само да слушне македон' ската
јавност, кога имаше расправа вие ми зедовте
з бор за расправата да дискутирам.
СТОЈАН АНДОВ:
амандманот.

Ве молам зборувајте за

говорницата господине вие.

Ако вие крадете криејтесе зад тоа и да се
оправдате.
За мене ништо не можете да зборувате.
Никогаш не сум крадел, а најмалку вакви
како вас можат мене да ме критикуваат за
тоа.Провокациите овде не се потребни и ве
молам да седиме и да работиме. Меѓусебни
навреди можеме да правиме, само тоа не не
води никаде. Ние овде сме избрани да
донесува акти. Тоа е нашата задача овде, да
работиме на законодавството. Тоа ни е нас
работа овде. Ако сакате да се навредуваме,
можеме, јас можам сешто да речам за гдинот Вангел Симев, избегнувам да речам
било што што би го навредило. Верувајте,
интерес е на парламентот да не допуштам да
се изме шаат работите да се зборува за
нешто, без оглед колку може нему лично да
изгледа дека му носи корист пред очите на
гласачите, кога е на дневен ред одредена
точка, ние мораме за неа да зборуваме.
Само на тој начин ние оправдуваме и плата
и должност и должноста што сме ја имале
овде. Се друго не вреди ништо.
Ве молам, да внимавате,
немојте џабе да го губиме времето и немојте
да го понижуваме парламентот. Тоа не си
дозволувајте.
За збор се јави г-динот
пратеник Никола Јованов.
НИКОЛА ЈОВАНОВ:

ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Сега ќе зборувам за
амандманот.
Постојано
да
бидете
принципиелен. Не може да ми го земете
зборот.
СТОЈАН АНДОВ:
Како не можам.
ВАНГЕЛ СИМЕВ:
Не може, сигурно дека не може.
Бидејќи, се работи за
врвен спортист, многу добро го позна вам
битолчанецот Билбиловски, и сум се дружел
со него. Човекот многу пос тигнал во

Благодарам
г-дине
претседателе, почитуван министре, колеги
пратнеици.Мисламдека
атмосверата
се
вжешти непотребно. Но, треба разумно да
видиме што овој амандман бара, а она што
го вели г-динот министер е на некој начин
со друго образложение. Претпоставувам
дека г-динот минист мисли дека вака
формулираното бараиве и други колеги
пратнеици вчера го коментираа што тоа
значи резултати од светска категорија,
постигнати врв резултати итн. Значи,
очиглендо се оди од логиката,дали тоа,
може да бид злоупотребена.
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НИКОЛА ЈОВАНОВ: (Продолжение)
Беше спомнато од колегата
Илоски за нашиот маратон од Охрид, а јас
би спомнал уште еден пример за еден мој
сограѓанин
Димитар
Илиевски,
кој
е
единствениот кој го освои врвот Монт
Еверест, за жал тао го плати и со глава,
меѓутоа, мора да се најде начин на таквите
луѓе на некој начин да им се помогне во
облика на оваа пензија, како што е наведно
половина од просечната плата и тн.
Јас сега ќе се обидам некаков
компромис ако може да се направ на
задоволство на сите странки. Ако се
согласува предлагачот и господин министер
во амаднманот да се преформулира и да се
додаде, бидејќи овде ние не сме надлежни
да тврдиме, или да процениме што се тоа
светски резултати, или врвни резултати. Да
се додаде формулацијата дека тоа ќе се
направи со некој правилник на Агенцијата
за спорт, каде што луѓето што се
професионалци во таа област да дефинираат
што се тоа светски резултати. Што е тоа
усвоено место на Олимпијада, што е тоа
олимписки турнир, освојување на медал и
така натаму. Значи еден правилник во кој,
имајќи ја предвид Република Македонија со
својата големина и со својата моќ на
спортски терен од мегународни размери, за
да може по основ на тој правилник
Агенцијата за спорт да процени дали
станува збор за светски резултат и
Министерството за правда да го удоволи
таквото барање.
Затоа мислам, ако постои
некое расположение кај предлагачот и кај
министерот, многу лесно тоа технички може
да се корегира со една пауза од десетина
минути, мислам дека проблемот може да се
надмине.Тоа е мојот предлог.
СТОЈАН АНДОВ:
За збор се јави господинот пратеник Илија
Илоски.
ИЛИЈА ИЛОСКИ:
Господине
министре
јас
навистина ги разбирам вашите објаснуван
пред се, вашето кажување за секој закон
кажавте за неколку начела, меѓу кои овие
најзначајните кои се сеопфатни. Меѓутоа,
најверојатно ние не сме се разбрале. Јас
примерот
на
маратонецот
Ристо
Билбиловски го кажав како најеклатантен во
една мала група луѓе кои се затекнати во
таа ситуација.
Второ, воопшто не преферирам
овде измена во членот 40 и за додавање на
овие амандмански подобрувања на тој текст,
од аспект на решавање на некоја социјала.

Исто така, како најеклатантен пример го
земам Ристо Билбиловски што е западна во
таква социјална беда во овој момент, а
навистина човекот неговиот резултат е
потврден во сите светски антологии за
спортистите од неговата бранша.
Вие рековте дека апсолутно во
ниедна држава на светот не постселе вакви
примери. Јас ќе ве потсетам дека во ниту
една држава во светот не постојаст вакви
ретки политички примероци кои ја водат
државата во изминатите три-четири години
дека ја водат, ни се допаѓале на нас или не
ни се допаѓале. Во ниедна земја во светот
не постојат луѓе, ве молам госопдине
претседателе доколку може да се слушнеме,
мене ми е битен овсг амаднман да ги убедам
пратениците во мојот исправен став. Јас
гледам дека нема работна атмосфера.
СТОЈАН АНДОВ:
Вие продолжете.
ИЛИЈА ИЛОСКИ:
Значи, во ниедна земја нема
многу непријатни настани што се случуваат
и ги толерираме, дури некои и низ законски
форми ги апкцираме во секојдневната
пракса, меѓутоа, за жал тоа е нашата
ситуација.
Јас овде барам како предлагач
на Законот и од вашите помошнш оа
Агенцијата за млади и спорт да покажеме
една човечка димензија, а од друга страна
да им дадеме поттстрек на
младите
генерации кои ке се доведат до една ваква
ситуација,
апсолутно
дека
државата
застанува зад нш како една група граѓани и
дека ќе води сметка за натамошниот нивен
опстнок на овие простори во Република
Македонија.
Се согласувам со колегата
Јованов пред малку што зборуваше да го
повлечеме
овој
амаднман
за
да
го
подобриме
текстот.
Меѓутоа,
не
се
согласувам со едно: многу е имплицитно
наведено, дека се однесува на спортисти од
светска категорија, со постиганти врвни
резултати, биде; ќи се сомневам во
следното: ако ставиме уште една алинеја во
овој амандман ќе кажеме дека таквите
светски спортисти, односно спортсти од
светска
категорија,
со
постигнати
верифицирани врвни резултати, со што
априри се зборува дека веќе се постигнати и
дека веќе се верифицирани такви разултати
на светско ниво, им даваме мандат на луѓе
во Министерството з; млади и спорт, кои
мислат дека најголемиот жив спортист на
сите времиња во оваа држава и во светот
бил Ламбе Арнаудов и како него нема никој.
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Така да, по тие критериуми апсолутно ќе ги
негираат и оние светски резу. тати што се
постигнати
на
светско
ниво.
Многу
инсплицитно во амаднманот е кажано што се
бара, а од она што е круцијално прашање
дали ќе се пред: вика дисперзија во
финансискиот
систем
во
Република
Македонија, мислам дека пратениците ќе
потврдат дека апсолутно тоа не држи како
објаснувањ' бидејќи се работи за еднократен
износ во висина од не повеќе од 5.000
денари на ваков човек. Го спомнав името на
маратонецот, некои ги посочија прмерите со
планинарите и мислам дека во иднина дај
боже, што повеќе та: ви примери да имаме,
меѓутоа сосема мала група на луѓе ќе се
појават ко; ке ги користат бенифициите од
оваа категорија.
Од тие причини, можеби самиот текст
на амандманот добива при: вук дека се
работи за решавање на одредени да речам,
индивидуални прашања, што не е ни точно.
Се работи за група спортисти кои влегуваат
во оваа категорија на светско признати
резултати.
СТОЈАН АНДОВ:
За збор
Ванчо Чифлиганец.

се

јави

господинот

ВАНЧО ЧИФЛИГАНЕЦ:
почитувани
претседателе,

Почитувани колеги пратеници,
министри,
почитуван

Веројатно
колегата
Илија
Илоски да не го покренеше ова прашан ние
Законот за спорт и ќе го донесевме и морам
да кажам уште на самиот почеток кога се
даваше пауза од ваша страна, односно од
претседавачот
сите
пратеници
од
позицијата, од партиите на власт поголем
дел незнвано од ВМРО-ДПМНЕ што седат во
првиот, вториот или било кој ред, се
приближија кон Илија Илоски, кон сите нас
од опозицијата и рекоа дека држи место и ќе
го
поддржиме.
Но
веројатно,
нашата
стабилност, односно нестабилност, времето
си прави свое, моралот се еродира за
неполни 24 часа и сега веќе има друго
размислување. Јас од ова место се
прашувам: дали на Република Македонија во
овие десет години од осамостојувањето и
трее афирмација, дали институциите на
државата, ние како Парламент, како влг
како пратеници и секоја институција на
власт во државата не треба да дадеме сите
стимулации,
комплексно
сестрано
за
афирмација на македонската држава и на
македонскат наација. И дали во овој момент
на земјината топка има подобро гесло дека
нацијата, без разлика која, во конкретниот

случај македонската држава, македонската
нација подобро се афримир од било кој
спортист поединец, спортски клуб, екипно,
или репрезентација.
Затоа господине министре со целосен
респект ќон вас за правда кога збор вате
дека Законот не ги решава социјалните
случаи, не се работи за соци лен случај, се
работи за врвен светски резултат. Во
конкретниот случај само еден од примерите
што го постигна Ристо Билбиловски со
препливувањето на Ламанш во пеперутка
стил, единствен во светот, пишува, Ристо
Билбиловски Македноија. Зар има подобра
афирмација од тој пример. Зарем има
подобра афирмација единствено олимписки
шампион Шабан Трстена. Единствена бронза
во осамостојувашето Мухамед Ибраимов,
единствен европ ски шампион Бучим, Јака и
светски. Едиснтвен клуб Горче Петров
Кометал, втор во Европа.
Господине министре, значи не
се работи за социјални случаи. Или да го
земеме Панчев и да не зборувам сега од
другите
спортови
Аце
Русевски
на
Олимпијатата освои бронза недај боже да се
најде во една незавидна ситуација. И ние
сега прашвуаме дека спортистите не треба
да се третираат социјални случаеви.
Ве молам, јас ова го зборувам
не само како пратеник, како спортист,
спортски работник и спонзор на спортот.
Такви квалифиакции мислам дека најмалку
спортот и спортистите ги заслужуваат.
Другата квалификација дека
законот не ги решава поединечните случаи.
Ве молам, светските резултати, европските
резултати, достигнувања во спортот, во
културата
во
менаџерството,
во
економијата, тоа се поединечни. Ако се
масовно, тоа не се светски резултати. Тоа се
луѓе кои можат на една рака на две, до сто
во Македонија од изминатите 50 години ги
имате, па до следните 50 години. Јас не би
сакал овде многу да должам и можеби
трагедијата е што во клупите одлучуваме
одлични пози ции и тн. Знаете ли кои се
видни министри во Русија? Карели, гтовеќе
стручен олимписки шампион и тн. Значи,
видни спортисти со светски резул тати. А
ние ги имаме многу помалку и не сме
спремни
да
дадеме
едномсече
личен
надоместок од 150 до 200 марки. А кога
знаеме дека една одложена седница на овој
Парламент, заради нашата неажурност, ја
чини македонскат држава, барем така сум
информиран околу 20-30 илјади германски
марки. Затоа апелирам до сите колеги
пратнеици спрема врвните спортисти не
треба да гледаме со име и презиме, туку
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поединец личност. Треба да гледаме
македонски амбасадор на спортската арена,
што ја афирмира македонската држава.
Дали се работи за еден, за двајца или за
тројца. Во овој момент Владата на Република
Македонија мисли дека овој амаднман не
требг да се поддржи, но кај вас колеги
почитувани
пратнеици,
од
било
која
партиска припадност уште еднаш апелирам
со срце и .душа размислиме бидејќи се
работи за мал број на истакнати спортисти,
македонски граѓани, овој амандман да го
усвоиме. Доколку не сме спремни да се
надминеме молам, со ро! со посебен
правилник, акт, Агенцијата за млади и спорт
да изготви и да I информира Собранието на
кој начин конкретно го решава овој проблем
и на некој начин го надокнадува,

РИСТО СПАНАКОВ:

СТОЈАН АНДОВ:

СТОЈАН АНДОВ:

Макрадули.

Има

збор

господинот

Јани

ЈАНИ МАКРАДУЛИ:
Почитуван
претседателе,
почитуван министре, јас би искоментира
нешто, не би се согласил дека со овој
амаднман се руши системот, бидејќ! Законот
за спорт како многу битна сфера и
компонента ја има грижата за спортистите и
вие тоа го кажавте, но тоа не треба да биде
само за нивнис односно за времетраењето за
нивнот спортски век, туку зборуваме и за
пензинирањето, бидејќи се работи за
спортисти кои постигаат врвни резултатч со
огромен напор, со голем труд и зраради
природата на спортот што се негува кај нас,
тоа се обични индивидуални спортисти.
Дали се работи за ш вачи, дали се работи за
планинари, борачи или боксери, кои својот
го имаат во индивидуалните спортови. А
дека Агенцијата за млади и спорт треба да
се грижи за спортистите, тоа го покажува и
со законот. Опфате-ни се доста елементи, но
на пример се опфатени и свера каде што се
вмет-нува даночни олеснувања на фирмите,
компанијата на лица што вложуваат вс
спортот. И тоа е добро. Сега ние ги
наградуваме тие што вложуваат во спс тот, а
не за оној за кој што постои спортот,
спортистите и индивидуалци-те, кои сепак
постигнуваат врвни резултати и се една од
најдобрите рек-лами и маркетинзи за нашата
земја Македонија.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали некој друг бара збор?
Има збор
Спанаков.

госопдинот

пратеник

Ристо

Почитуван
претседателе,
почитувани членови на Влада, почитува!
колеги пратеници,
Јас мислам дека колегата
Никола Јованов даде еден многу умесе!
предлог, Агенцијата за млади и спорт биде
таа која што ќе донесе посебен правилник
за наградување на таквите спортисти, дури
и кога ќе одат во пензија, кога ќе постигнат
светски резултати.
Мислам дека доколку има
желба и волја оваа работа да се прифач
мислам дека треба да дадеме едно
задолжение или задолжуваше до Агенцијата
за млади и спорт да изготви таков
правилник и да го презентира. Мислам дека
тоа би било идеално решение, затао што на
ваков начин не мислам дека овде ќе се
решат проблемите што ги дискутираме.
Дали уште некој бара збор? (Никој)
Бидејќи никој не бара збор, го
заклучувам претресот по амандманот.
Амандманот го ставам на гласање. Ве молам
да гласаме.
Гласале вкупно 75 пратеници,
за гласале 34 пратеника, воздржа ни
гласале 32 пратеника, против гласале 9
пратеници.
Констатирам дека амаднманот не е усвоен.
Продолжуваме со претрес по текстот на
Предлогот на законот.
Молам, кој бара збор?
Има збор господинот Кирил Настевски.
КИРИЛ НАСТЕВСКИ:
Почитуван претседателе, почитувани колеги
пратеници,
Незнам
дали
вие
во
сценариото, пред да ја завшрите расправата
по текстот на законот, сакам да свртам
внимание,
дека
како
известител
на,
Комисијата за спорт и млади заклучоците
кои што се во контекст точно на она што се
дискутираше, мислам дека сите овие
прашања кои што беа околу дискусиите ан
определени пратеници ќе са анулираат ако
овие заклучоци се усвојат кои што се во
интерес на младсите и спортот.
СТОЈАН АНДОВ:
Дали некој друг бара збор? (Никој)
Бидејќи никој друг не бара
збор, го заклучувам претресот по текстот и
Предлогот на законот го ставам на гласање.
Ве молам да гласаме.
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Вкупно гласале 77 пратеници,
за гласале 68 пратеници, воздржа: 6
пратеника и против гласале 3 пратеници.
Констатирам дека Собранието го донесе
Законот за спортот.
По повод донесувањето на
Законот, Комисијата за екологија, млади и
спорт му предлага на Собранието да го
усвои следниот заклучок:
Прво,
Собранието
на
Република Македонија оценува дека има
потреба од изменување и дополнување во
законската регулатива, која ги опфаќа
плаќањето на даноци, односно даночните
обврзници, кои вршат дејност од областа на
спортот и се применува повластена даночна
стапка на данокот на додадена вредност од
5%.
Второ, исто така Собарнието
на
РМ
укажува
на
потребата
од
ослободување од плаќање царина за
спортска опрема и реквизити за потре бите
на спотските клубови во државата, како и
целосно
обезбедување
на
финансиски
средства за развој и потребите на' спортот во
државата единствено преку приходите на
даноците на државата, кои што се плаќаат
за организирање на игри на среќа и забавни
игри.
Трето, овој заклучок заедно со
извештаите
на
работните
тела
на
Собранието, да се достави до Владата на
Република Македонија, Минис терството за
финансии и до Агенцијата за млади и спорт.
Предложениот
заклучок
го
гласање. Ве молам да гласаме.

ставам

на

Вкупно гласале 78 пртеници,
за гласале 73 пратеници, воздржа гласале 5
пратеници, против не гласал никој.
Констатирам дека предложениот заклучок е
усвоен.
часот).

(Седницата прекина со работа во 16,00
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