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СУДСКИ СИСТЕМ И УСТАВНАТА ЖАЛБА - 
ЕФИКАСЕН МЕХАНИЗАМ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛНО 
УСПОРУВАЊЕ НА ПАТОТ ДО ПРАВДАТА?

Нада Наумовска 

Добро утро, ГЕМ клубот ми се чини полн, па мислам дека 

можеме да почнеме. Почитувани гости, учесници на јавната 

расправа по нацрт-амандманите за измена на Уставот, од 

името на Фондацијата Отворено општество - Македонија, 

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република 

Македонија, Коалицијата „Сексуални и здравствени права 

на маргинализираните заедници“, ЛГБТИ Центарот за 

поддршка и Македонскиот центар за европско образование, 

би сакала да ви поскам добредојде.

Веќе два месеци сме во постапка на измена на Уставот, а 

во јавноста слушаме многу малку за тоа што значат овие 

измени. За подобро разбирање на уставните измени не 

помага многу читањето на образложенијата на амандманите 

кои се штури, неиздржано и несоодветно дадени. Кусата 

собраниска расправа на крајот на минатиот месец беше 

исто така несвојствена, ако се има предвид дека станува 

збор за едни од најкрупните промени на Уставот по 

измените кои беа направени во 2001 година кога се усвоија 

15 амандмани и измените од 2005 година кога беа усвоени 

10 амандмани. Вообичаено за вакви крупни измени на 

Уставот е да постои јасна основа, односно стратегија. Кога 

во 2005 година се носеа амандманите со кои се направи 

една од најкрупните реформи во правосудството, како 

водилка и како основа постоеше Стратегијата за реформа 

на правосудниот систем. Тогаш јавноста не само што точно 

ја знаеше целта на измените, туку беше јасно какви промени 

и последици таквите измени ќе имаат врз правниот систем. 

Уставните измени за кој пак дискутираме денес немаат 

јасна, отворена и заедничка стратегија. Па така, граѓаните 

не можат да знаат какви последици врз општествениот 

живот ќе донесат овие измени. Она што се чини заедничко 

за најголем дел од амандманите е нивната декларативност. 

На пример, се предлага амандман кој го регулира бракот и 

има за цел наводна заштита на семејството. Во Република 

Македонија сѐ поголем број семејства живеат во 

сиромаштија и без соодветна институционална поддршка, 

а жената пак е сѐ повеќе деградирана. Понатаму, се 

предлага уставно регулирање на задолжувањата од страна 

на оние кои постојано нѐ водат кон нови задолжувања. Се 

предлага уставно регулирање на институцијата Државен 

завод за ревизија, чијашто досегашна работа и наоди беа 

постојано игнорирани од властите. Исто така, се предлага 

крупна реформа на работата на Уставниот суд, во момент 

кога е спорен неговиот состав поради политичкиот 

избор, а човековите ресурси на судот се недоволни. 

Имајќи го сево ова предвид на јавната расправа 

поканивме говорници кои можат стручно, отворено и 

со конструктивна критика да говорат за соодветните 

амандмани. Заради поинформирана дискусија до јавноста 

дистрибуиравме и општи согледувања, коментари на 

предложените амандмани, кои ви се доставени од страна 

на организаторите на оваа јавна расправа. Исто така би 

сакала да нагласам дека дебатите во ГЕМ се отворени 

за целокупната јавност. Расправата може да биде 

проследена од јавноста преку преносот на настанот на 

www.vozivo.mk. Би сакала сега да ја отвориме јавната 

расправа која ќе се одвива во три сесии. Првата сесија е 

посветена на амандманите со кои се регулира уставната 

жалба и Судскиот совет, говорниците се овде со нас. Во 

втората сесија ќе се дискутира за економските аспекти 

на уставните измени, односно за задолжувањата, за 

слободните зони, за позицијата на Народната банка. 

Во третата сесија ќе дискутираме за регулирањето на 

бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена. Но, 

претходно ќе му дадеме збор на професорот Светомир 

Шкариќ кој накусо ќе даде воведни забелешки за 

измените во целина. Професоре, повелете.

Проф. д-р Светомир Шкариќ 

Контраустав (Удар врз уставниот поредок)

Тоа што е личноста за поединецот,

тоа е Уставот за општеството.

Филип Алот

Ќе се обидам како професор по Уставно право од гледиште 

на уставната теорија, уставната историја и од гледиште на 

нашиот Устав како конкретен правен акт да дадам неколку 

глобални и општи оценки за предложените амандмани 

со конкретно посочување на одредени амандмани кои 

се репрезенти за една глобална оценка со цел не само 

секцијата во која сум јас присутен туку и другите две 

секции да можат тие мои оценки од економска гледна 

точка и од други гледни точки да ја прифатат или да ја 

отфрлат. Мислам дека кога ја добив поканата, особено 

агендата, одлучив целосно да се вклопам во она што вие 

го предлагате. И оттука насловот на моето излагање или 

поентата ќе биде на насловот што вие го создадовте, а тоа 

е „Наметнат Устав“. Кога прочитав брзо забележав дека 

авторот на тој термин добро го познава Уставното право, 

добро ги следи моите предавања, со тоа што иновира во 

областа на терминологијата. Наместо „подарен устав“ 

или „октроиран устав“, тој создава термин „наметнат 

устав“. Таа оценка ја извлекува од постапката по која 

се донесуваат предложените амандмани. Постапката е 
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„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

многу брза, итна, постапка која секојдневно ја гледаме кога 

се донесуваат законите во Собранието и тој забележува 

дека и овие амандмани ја доживуваат судбината на закони 

по итна постапка. А се знае отсекогаш дека тој што брза, 

брзо може да падне на патот по кој се движи, особено ако 

не направил добра опсервација и ако нема солиден увид 

на состојбите со кои се судрува сегашноста, а уште повеќе 

иднината. 

Ваков наметнат Устав ги има карактеристиките на 

октроираните или подарените устави, донесувани од 

европските монарси во 19-ти и во првата половина на 20-

ти век (Уставот на Белгија од 1831 и Уставот на Кралството 

на Србите, Хрватите и Словенците од 1929 година).

Овојпат, Владата како овластен предлагач, одлучила без 

подлабоко размислување, да ја демонстрира својата 

омнипотентност и во сферата на уставотворната власт. 

Власта на народот (potestas) сака набрзина да ја замени 

со своја власт (auctoritas), да се воздигне од извршна 

во уставотворна власт. Намерата ќе ја оствари во целост 

затоа што пратениците од парламентарното мнозинство не 

можат да ѝ кажат ,,не“, како што француските пратеници 

беа присилени да кажат ,,да“ на уставите донесувани во 

времето на Наполеон Бонапарта.

Содржински гледано, предложените амандмани се 

„контраустав“ (contra constitutionem). Станува збор за нови 

норми, кои им противречат на преамбулата и на темелните 

вредности на уставниот поредок утврдени со Уставот од 

1991 година, заедно со 32 амандмани. Тоа особено важи за 

Амандманот 34, кој ја воведува „меѓународната финансиска 

зона“, како издвоена „географска локација“ вон доменот 

на домашното и на меѓународното право.

Шефот на државата не смее да молчи за финансиските 

зони

Со наведениот амандман се врши уставен удар врз 

постојниот правен поредок на Република Македонија. 

Ударот е посилен од оној врз парламентарната демократија, 

изведен со Законот за Собранието на Република Македонија 

од 2009 година, како вовед во насилството од 24 декември 

2012 година.

Наведениот амандман ќе има разорно дејство врз 

македонската државност, врз државниот суверенитет 

и територијалниот интегритет, како и врз целокупното 

право и правосудниот систем на Република Македонија. 

Амандманот ќе биде и непремостлива пречка за Република 

Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија.

Од предложениот текст и од образложението може да се 

заклучи дека Владата ѝ предлага на Република Македонија 

да има и втор устав (secundum constitutionem). Првиот 

е Уставот од 1991 година а вториот се амандманите како 

паралелен устав (praeter constitutionem). Не станува збор за 

нивно меѓусебно дополнување, туку за нивно исклучување, 

за два конкурентни устава.

Шефот на државата, овојпат, не смее да се држи по страна 

и да молчи, особено кога е во прашање амандманот 34. 

Со овој амандман непосредно се удира против неговиот 

слоган од изборната кампања „Државата пред сѐ“.

Поранешните претседатели не молчеа за време на 

уставните промени

Поранешните претседатели не молчеа за време на уставните 

промени. Напротив, јавно го кажуваа своето мислење, 

како предлагачи на уставните измени или како носители 

на претседателската функција. Претседателот Глигоров 

беше овластен предлагач за донесување на Уставот на 

Република Македонија од 1991 година и двапати настапи со 

подолги говори во Собранието. Не се штедеше и кога беше 

најтешко, во завршната фаза, кога беше направен обид да 

се блокира донесувањето на Уставот на РМ од 1991 година. 

Претседателот Трајковски беше овластен предлагач за 

амандманите од 2001 година и зборуваше пред пратениците 

во Собранието, иако беше ,,жешко“. Иако имаше советници 

- универзитетски професори, сепак, се одлучи да побара 

стручна помош и од Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ 

во Скопје.

А претседателот Црвенковски достави свое мислење во 

пишана форма за амандманите од 2005 година. Тој не 

сакаше да биде дел од тимот, предводен од владата на 

СДСМ. Напротив, дејствуваше самостојно, свесен дека треба 

да се почитува начелото на поделба на власта. Знаеше дека 

без тоа начело Македонија не може да има устав.

Сите претходни уставни измени правени се со меѓупартиски 

договор, освен амандманските промени од времето кога на 

власт беше Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Преседанот 

продолжува и натаму, во времето кога на власт е истата 

коалиција. Таквиот едностран приод е вистинско „невреме“ 

за Република Македонија.

Грдите слики што доаѓаат од Собранието и од седницата на 

Уставната комисија зборуваат најдобро за состојбата во 

која се наоѓа уставотворната власт во нашата земја. Нацрт-

амандманите во Собранието се утврдуваат со низок праг на 

гласови, во распон од 66 до 68 гласа, а во Комисијата за 

уставни прашања со 9 гласа, без да се чуе ниту едно стручно 

мислење. Во тоа „невреме“ најмногу се слуша гласот на 

заменик-министерот за правда, четвртото скалило во 

хиерархијата на функционерите во Владата. Од гледиште 

на Уставот, наведената функција не е дел од Владата.

Во такви услови, Собранието на РМ не може да ја врши 

уставотворната власт на начин што соодветствува на 

карактерот и на значењето на уставните норми. Уште 
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помалку може да ја користи моќта на правото, кога не 

се потпира врз стручни анализи и на поголема помош од 

компетентни лица.

Од друга страна, владата ја злоупотребува моќта на 

уставното право, кога е во прашање економијата. Поради 

динамичноста на промените, економијата во принцип 

не е дел од уставната материја, освен сопственоста, 

буџетот и даноците. Овие прашања не се во фокусот на 

промените, тука нема ниту збор, туку тежиштето се става 

на меѓународната финансиска зона и на 

лимитите за буџетскиот дефицит и јавниот 

долг.

Во Македонија, како и во светот, покрај 

доброто, постои и зло. Правото има 

потенцијали да го зголемува доброто и да го 

намалува злото. Овие амандмани не го прават 

тоа. Во тоа се состои нивната несреќа. И 

Македонија и светот можат да бидат подобри 

отколку што се сега, ако правото се користи 

како што треба.

Во демократските држави, уставите се донесуваат врз 

широка основа, со висок консензус на политичките сили 

во општеството и со темелна стручна подготовка, како и со 

жива дебата за секое прашање. Дебатите траат со месеци 

и со години, со учество на најголемите умови од сите 

области, не само од областа на правото. Тоа се среќни и 

стабилни земји во кои експертите-политиканти не можат 

да доминираат во јавната сфера.

Заблуда е ако се мисли дека уставните 

измени може да ги донесува само 

парламентот конституиран на непосредни 

избори. Поголема заблуда е ако се 

мисли дека е нормално Собранието да ги 

донесува уставните измени без учество на 

парламентарната опозиција. А најголема 

заблуда e поистоветувањето на народот со 

граѓаните што гласале за парламентарното 

мнозинство.

Правото има потенцијали да го зголемува доброто и да го 

намалува злото. Овие амандмани не го прават тоа. 

Историјата на европската уставност покажува дека во 

поимот „народ“ не влегуваат власта, привилегираните 

слоеви и поткупливите гласачи. Во поимот народ влегуваат 

оние што денес не се ништо, а утре треба да станат сѐ. 

Слично на Третиот сталеж во Франција пред Француската 

револуција, кој од ништо стана народ, од ништожен сталеж 

се претвори во Уставотворно собрание. Токму таквиот 

„ништожен сталеж“ ја донесе знаменитата Декларација за 

правата на човекот и граѓанинот од 1789 година.

Разбирливо е што уставните промени мора да се 

подготвуваат темелно и што предизвикуваат голем интерес 

во јавноста. Станува збор за темелен акт, кој не трпи 

импровизација и кој важи за сите од моментот на неговото 

прогласување, без исклучок. Но, и од оваа уставна норма 

отстапува предлагачот на овие промени. Амандманот 

за буџетскиот дефицит и за јавниот долг треба да влезе 

во сила дури во 2017 година. До тогаш владата ќе биде 

привилегирана, ќе може три години, без одговорност, да 

ги троши народните пари. Не ќе може никој 

ништо да ѝ префрлува или да ја критикува, оти 

ќе биде заштитена со Уставот, со највисокиот 

правен акт. Затоа, Емануел Сјејес, клучниот 

актер на Француската револуција бил во 

право кога привилегираните слоеви не ги 

сметал за дел од францускиот народ.

Со желба уставните промени да поминат 

полесно, предлагачот се служи и со 

лукавство. Ставот 1 од членот 9 од Уставот 

на РМ го префрлува во Амандманот 39, со кој се регулира 

уставната жалба, а тоа не го кажува ниту во нацрт-

амандманите, ниту во образложението. За да се види 

манипулацијата, наведениот став треба да се наведе во 

целост:

„Граѓаните на Република Македонија се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата на 

кожата, националното и социјалното потекло, политичкото 

и верското уверување, имотната и 

општествената положба“.

Од наведениот став отпаднаа зборовите 

„Граѓаните на Република Македонија“, а 

остатокот од текстот се додава на Амандманот 

39, без тоа да се наведе во Амандманот 33. 

На дело е груба дерогација на едно основно 

човеково право. А сето тоа се затскрива од 

пратениците во Собранието, како носители 

на уставотворната власт. Или тие со тоа се 

согласуваат!

Лукавството не запира тука. Од членот 110 од Уставот на 

РМ отпаѓа одредбата со која е предвидена „забраната 

на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 

верска, национална, социјална и политичка припадност“. 

Очигледно е дека наведената одредба, заедно со одредбата 

од став 1 од членот 9 од Уставот е пречка за дефиницијата 

на бракот и на вонбрачната заедница, онака како што се 

формулирани во Амандманот 33. Предлагачот е свесен 

дека со предложените дефиниции ќе има големи проблеми, 

ако претходно уставниот текст не го исчисти од одредбите 

кои го гарантираат правото на еднаквост на граѓаните.

Најголема 
заблуда e 
поистоветувањето 
на народот 
со граѓаните 
што гласале за 
парламентарното 
мнозинство. 

Правото има 
потенцијали да 
го зголемува 
доброто и да го 
намалува злото. 
Овие амандмани 
не го прават тоа. 
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многу брза, итна, постапка која секојдневно ја гледаме кога 

се донесуваат законите во Собранието и тој забележува 

дека и овие амандмани ја доживуваат судбината на закони 

по итна постапка. А се знае отсекогаш дека тој што брза, 

брзо може да падне на патот по кој се движи, особено ако 

не направил добра опсервација и ако нема солиден увид 

на состојбите со кои се судрува сегашноста, а уште повеќе 

иднината. 

Ваков наметнат Устав ги има карактеристиките на 

октроираните или подарените устави, донесувани од 

европските монарси во 19-ти и во првата половина на 20-

ти век (Уставот на Белгија од 1831 и Уставот на Кралството 

на Србите, Хрватите и Словенците од 1929 година).

Овојпат, Владата како овластен предлагач, одлучила без 

подлабоко размислување, да ја демонстрира својата 

омнипотентност и во сферата на уставотворната власт. 

Власта на народот (potestas) сака набрзина да ја замени 

со своја власт (auctoritas), да се воздигне од извршна 

во уставотворна власт. Намерата ќе ја оствари во целост 

затоа што пратениците од парламентарното мнозинство не 

можат да ѝ кажат ,,не“, како што француските пратеници 

беа присилени да кажат ,,да“ на уставите донесувани во 

времето на Наполеон Бонапарта.

Содржински гледано, предложените амандмани се 

„контраустав“ (contra constitutionem). Станува збор за нови 

норми, кои им противречат на преамбулата и на темелните 

вредности на уставниот поредок утврдени со Уставот од 

1991 година, заедно со 32 амандмани. Тоа особено важи за 

Амандманот 34, кој ја воведува „меѓународната финансиска 

зона“, како издвоена „географска локација“ вон доменот 

на домашното и на меѓународното право.

Шефот на државата не смее да молчи за финансиските 

зони

Со наведениот амандман се врши уставен удар врз 

постојниот правен поредок на Република Македонија. 

Ударот е посилен од оној врз парламентарната демократија, 

изведен со Законот за Собранието на Република Македонија 

од 2009 година, како вовед во насилството од 24 декември 

2012 година.

Наведениот амандман ќе има разорно дејство врз 

македонската државност, врз државниот суверенитет 

и територијалниот интегритет, како и врз целокупното 

право и правосудниот систем на Република Македонија. 

Амандманот ќе биде и непремостлива пречка за Република 

Македонија на нејзиниот пат кон Европската Унија.

Од предложениот текст и од образложението може да се 

заклучи дека Владата ѝ предлага на Република Македонија 

да има и втор устав (secundum constitutionem). Првиот 

е Уставот од 1991 година а вториот се амандманите како 

паралелен устав (praeter constitutionem). Не станува збор за 

нивно меѓусебно дополнување, туку за нивно исклучување, 

за два конкурентни устава.

Шефот на државата, овојпат, не смее да се држи по страна 

и да молчи, особено кога е во прашање амандманот 34. 

Со овој амандман непосредно се удира против неговиот 

слоган од изборната кампања „Државата пред сѐ“.

Поранешните претседатели не молчеа за време на 

уставните промени

Поранешните претседатели не молчеа за време на уставните 

промени. Напротив, јавно го кажуваа своето мислење, 

како предлагачи на уставните измени или како носители 

на претседателската функција. Претседателот Глигоров 

беше овластен предлагач за донесување на Уставот на 

Република Македонија од 1991 година и двапати настапи со 

подолги говори во Собранието. Не се штедеше и кога беше 

најтешко, во завршната фаза, кога беше направен обид да 

се блокира донесувањето на Уставот на РМ од 1991 година. 

Претседателот Трајковски беше овластен предлагач за 

амандманите од 2001 година и зборуваше пред пратениците 

во Собранието, иако беше ,,жешко“. Иако имаше советници 

- универзитетски професори, сепак, се одлучи да побара 

стручна помош и од Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ 

во Скопје.

А претседателот Црвенковски достави свое мислење во 

пишана форма за амандманите од 2005 година. Тој не 

сакаше да биде дел од тимот, предводен од владата на 

СДСМ. Напротив, дејствуваше самостојно, свесен дека треба 

да се почитува начелото на поделба на власта. Знаеше дека 

без тоа начело Македонија не може да има устав.

Сите претходни уставни измени правени се со меѓупартиски 

договор, освен амандманските промени од времето кога на 

власт беше Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Преседанот 

продолжува и натаму, во времето кога на власт е истата 

коалиција. Таквиот едностран приод е вистинско „невреме“ 

за Република Македонија.

Грдите слики што доаѓаат од Собранието и од седницата на 

Уставната комисија зборуваат најдобро за состојбата во 

која се наоѓа уставотворната власт во нашата земја. Нацрт-

амандманите во Собранието се утврдуваат со низок праг на 

гласови, во распон од 66 до 68 гласа, а во Комисијата за 

уставни прашања со 9 гласа, без да се чуе ниту едно стручно 

мислење. Во тоа „невреме“ најмногу се слуша гласот на 

заменик-министерот за правда, четвртото скалило во 

хиерархијата на функционерите во Владата. Од гледиште 

на Уставот, наведената функција не е дел од Владата.

Во такви услови, Собранието на РМ не може да ја врши 

уставотворната власт на начин што соодветствува на 

карактерот и на значењето на уставните норми. Уште 
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помалку може да ја користи моќта на правото, кога не 

се потпира врз стручни анализи и на поголема помош од 

компетентни лица.

Од друга страна, владата ја злоупотребува моќта на 

уставното право, кога е во прашање економијата. Поради 

динамичноста на промените, економијата во принцип 

не е дел од уставната материја, освен сопственоста, 

буџетот и даноците. Овие прашања не се во фокусот на 

промените, тука нема ниту збор, туку тежиштето се става 

на меѓународната финансиска зона и на 

лимитите за буџетскиот дефицит и јавниот 

долг.

Во Македонија, како и во светот, покрај 

доброто, постои и зло. Правото има 

потенцијали да го зголемува доброто и да го 

намалува злото. Овие амандмани не го прават 

тоа. Во тоа се состои нивната несреќа. И 

Македонија и светот можат да бидат подобри 

отколку што се сега, ако правото се користи 

како што треба.

Во демократските држави, уставите се донесуваат врз 

широка основа, со висок консензус на политичките сили 

во општеството и со темелна стручна подготовка, како и со 

жива дебата за секое прашање. Дебатите траат со месеци 

и со години, со учество на најголемите умови од сите 

области, не само од областа на правото. Тоа се среќни и 

стабилни земји во кои експертите-политиканти не можат 

да доминираат во јавната сфера.

Заблуда е ако се мисли дека уставните 

измени може да ги донесува само 

парламентот конституиран на непосредни 

избори. Поголема заблуда е ако се 

мисли дека е нормално Собранието да ги 

донесува уставните измени без учество на 

парламентарната опозиција. А најголема 

заблуда e поистоветувањето на народот со 

граѓаните што гласале за парламентарното 

мнозинство.

Правото има потенцијали да го зголемува доброто и да го 

намалува злото. Овие амандмани не го прават тоа. 

Историјата на европската уставност покажува дека во 

поимот „народ“ не влегуваат власта, привилегираните 

слоеви и поткупливите гласачи. Во поимот народ влегуваат 

оние што денес не се ништо, а утре треба да станат сѐ. 

Слично на Третиот сталеж во Франција пред Француската 

револуција, кој од ништо стана народ, од ништожен сталеж 

се претвори во Уставотворно собрание. Токму таквиот 

„ништожен сталеж“ ја донесе знаменитата Декларација за 

правата на човекот и граѓанинот од 1789 година.

Разбирливо е што уставните промени мора да се 

подготвуваат темелно и што предизвикуваат голем интерес 

во јавноста. Станува збор за темелен акт, кој не трпи 

импровизација и кој важи за сите од моментот на неговото 

прогласување, без исклучок. Но, и од оваа уставна норма 

отстапува предлагачот на овие промени. Амандманот 

за буџетскиот дефицит и за јавниот долг треба да влезе 

во сила дури во 2017 година. До тогаш владата ќе биде 

привилегирана, ќе може три години, без одговорност, да 

ги троши народните пари. Не ќе може никој 

ништо да ѝ префрлува или да ја критикува, оти 

ќе биде заштитена со Уставот, со највисокиот 

правен акт. Затоа, Емануел Сјејес, клучниот 

актер на Француската револуција бил во 

право кога привилегираните слоеви не ги 

сметал за дел од францускиот народ.

Со желба уставните промени да поминат 

полесно, предлагачот се служи и со 

лукавство. Ставот 1 од членот 9 од Уставот 

на РМ го префрлува во Амандманот 39, со кој се регулира 

уставната жалба, а тоа не го кажува ниту во нацрт-

амандманите, ниту во образложението. За да се види 

манипулацијата, наведениот став треба да се наведе во 

целост:

„Граѓаните на Република Македонија се еднакви во 

слободите и правата независно од полот, расата, бојата на 

кожата, националното и социјалното потекло, политичкото 

и верското уверување, имотната и 

општествената положба“.

Од наведениот став отпаднаа зборовите 

„Граѓаните на Република Македонија“, а 

остатокот од текстот се додава на Амандманот 

39, без тоа да се наведе во Амандманот 33. 

На дело е груба дерогација на едно основно 

човеково право. А сето тоа се затскрива од 

пратениците во Собранието, како носители 

на уставотворната власт. Или тие со тоа се 

согласуваат!

Лукавството не запира тука. Од членот 110 од Уставот на 

РМ отпаѓа одредбата со која е предвидена „забраната 

на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 

верска, национална, социјална и политичка припадност“. 

Очигледно е дека наведената одредба, заедно со одредбата 

од став 1 од членот 9 од Уставот е пречка за дефиницијата 

на бракот и на вонбрачната заедница, онака како што се 

формулирани во Амандманот 33. Предлагачот е свесен 

дека со предложените дефиниции ќе има големи проблеми, 

ако претходно уставниот текст не го исчисти од одредбите 

кои го гарантираат правото на еднаквост на граѓаните.

Најголема 
заблуда e 
поистоветувањето 
на народот 
со граѓаните 
што гласале за 
парламентарното 
мнозинство. 

Правото има 
потенцијали да 
го зголемува 
доброто и да го 
намалува злото. 
Овие амандмани 
не го прават тоа. 
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Но, изгледа дека предлагачот и парламентарното 

мнозинство не се свесни дека развојот на еднаквоста не 

може да се запре, дека сите настани и сите големи личности 

во историјата му служеле на тој незапирлив процес и дека 

не е мудро државна власт да му се спротивставува. Алексис 

де Токвил бил во право кога сметал дека „постапниот развој 

на еднаквоста е дело на Провидението“ и дека неговите 

„главни својства се општоста и трајноста“.

Зачудува фактот што пратениците од малцинските заедници 

се согласуваат членот 9 да се менува, без примена на 

Бадентеровиот принцип, иако таквото одлучување изречно 

е предвидено како обврска со амандманите од 2001 

година. Загрижува молкот на пратениците од редот на ДУИ, 

особено ако се има предвид дека се менува и Преамбулата 

од 2001 година, како и членот 8 од Уставот, со кој се 

утврдуваат темелните вредности на уставниот поредок на 

Република Македонија. Од наведеното може да се заклучи 

дека од Амандманот 33 нема потреба.

Дефиницијата за вонбрачната заедница е голем проблем

Постојното решение во членот 40 од Уставот е подобро 

од предложениот амандман. Згора на тоа, 

бракот е дефиниран на идентичен начин 

и во Европската конвенција за човековите 

права, а ист однос кон ова прашање 

има и јуриспруденцијата на Европскиот 

суд за човекови права. Конвенцијата и 

јуриспруденцијата на Европскиот суд 

имаат поголемо значење за РМ од самиот 

Устав бидејќи нашата земја нема друг пат, 

освен членството во Европската Унија. Дефинициите 

за вонбрачната заедница и другите облици на животно 

партнерство се голем проблем, не само за Уставот, туку 

и за Европската конвенција и за јуриспруденцијата на 

Европскиот суд за човекови права. Освен што ќе се бламира 

како држава на европски план, Република Македонија 

ќе плаќа и големи износи на оштетените лица што ќе ги 

пресудува Судот во Стразбур. Само во периодот од 2006 до 

2012 година Република Македонија е задолжена да плати 

1.300.000 евра, без пресметани камати.

Уставот има ургентна потреба да се штити од 

антиуставни амандмани

Сепак, поголем проблем е Амандманот 34 со кој се воведува 

„меѓународната финансиска зона“. Тој амандман треба 

да се отфрли, бидејќи е во колизија со Преамбулата и со 

темелните вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. Амандманот е во спротивност и со примарното 

и со секундарното право на ЕУ. Ова право не признава 

изолирани зони во државите-членки бидејќи се применува 

врз целата територија на која живеат европските државјани, 

во кои не се применува, не признава никакви исклучоци.

Уште помалку такви зони толерира Европскиот суд 

на правдата, бидејќи Европското уставно право е 

јуридизирано во голема мера. Токму јуридизацијата го 

одржува интегритетот на европското право, тоа што ние 

го немаме во Република Македонија. Немаме ниту свест за 

тоа, вклучувајќи ги и правните факултети во земјата.

Дрско и арогантно, предлагачот кажува дека во 

меѓународната финансиска зона „даночното, 

комерцијално-деловното и граѓанското право нема да се 

применуваат“. Нема да важи граѓанското право - „срцевата 

комора“ на правниот систем. Нема да се применуваат ни 

уставното ни меѓународното право. Тоа предлагачот не го 

кажува. Оперира со категориите „важечките стандарди 

на организацијата на обединетите нации“ и „највисоките 

меѓународни стандарди“. Тоа не се правни поими и 

категории. Во зоната ќе се применува посебна правна 

регулатива, освен прописите од областа на кривичното 

право на Република Македонија. Но, и тие нема да се 

применуваат во целост, бидејќи „зоната ќе донесе акти 

со кои ќе се регулира спречувањето на 

перење пари и финансирање тероризам и 

супервизијата според важечките стандарди на 

Организацијата на Обединетите нации“.

Надвор од примената ќе биде и судското 

право на Република Македонија. Зоната ќе 

има свои судски и регулаторни органи и сама 

ќе ги решава споровите во рамките на зоната, 

на начин што сама ќе го определи.

На тој начин таа ќе биде изземена од важењето на 

домашното право, ќе биде „држава во држава“. Ако се 

усвои овој амандман, Македонија ќе престане да биде 

суверена и унитарна држава. Дел од нејзината територија 

ќе биде дадена под кирија или на вересија. Со тоа не би се 

согласиле да се живи, ниту Методија Андонов-Ченто, ниту 

Емануел Чучков, ниту Александар Мартулков. Илинденецот 

и комунист Александар Мартулков во Уставотворното 

собрание што го донесе Уставот на НРМ од 1946 година ги 

кажа следниве зборови: „Нашите принципи не ги земаме 

на вересија и на вересија не ги даваме“. 

Предвидениот закон за основање на меѓународната 

финансиска зона ќе биде без содржина бидејќи со 

Амандманот целосно се уредуваат статусните прашања 

на меѓународната финансиска зона, освен границите на 

местото каде што зоната ќе биде лоцирана. Но, тоа ќе биде 

доволно Уставниот суд да го поништи законот. Тогаш зоната 

ќе остане без граници, а пак ќе функционира, бидејќи 

Уставниот суд не може да укинува уставни одредби.

„Нашите 
принципи не 
ги земаме на 
вересија и на 
вересија не ги 
даваме“.
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Наведената парадоксалност ни ги отвори очите. Веќе се 

гледа јасно од предложените промени дека Уставот на 

Република Македонија има ургентна потреба да се штити 

од антиуставни амандмани. Уставот на САД од такви 

амандмани го заштитува Врховниот суд на САД. Истото 

треба да се предвиди како нова надлежност и на Уставниот 

суд на Република Македонија, независно што моментално е 

блокиран од страна на извршната власт.

Наместо „државен завод за ревизија“ треба да се воведе 

назив „финансиски суд за ревизија“

Амандманот 35 со кој се утврдува називот на Банката на 

Република Македонија и нејзините функции е под нивото 

на членот 60 од Уставот на Република Македонија од 1991 

година. Амандманот го менува само името и на општ начин 

кажува дека основната цел на Банката е постигнување и 

одржување на ценовната стабилност. Последното не е 

нешто ново бидејќи ценовната стабилност се остварува 

преку стабилноста на валутата, монетарната политика и 

емисијата на парите. Тоа е веќе запишано во членот 60 

од Уставот на РМ, заедно со одредбата за самостојноста и 

одговорноста на НБРМ.

Постојното решение повеќе соодветствува на статусот и 

на функциите на Европската централна банка, утврдени со 

Лисабонскиот договор од 2007 година, отколку статусот на 

Банката на РМ утврден во Амандманот 35. И мотивите за 

овој амандман се невидливи, што не е случај со мотивите 

на претходниот амандман. Веројатно, Владата сака да 

обезбеди пошироки надлежности на Министерството за 

финансии во монетарната сфера.

На постојното уставно решение треба да се доградат 

одредби за поголема самостојност и одговорност на 

органите на Народната банка на РМ. Посебно треба да 

се подзасили самостојноста на гувернерот во однос на 

Владата на РМ. Подобрувањата на член 60 од Уставот 

треба да се бараат во одредбите на Лисабонскиот договор 

за Европската централна банка. Ако сегашниот гувернер 

тврди дека предложеното решение е подобро од постојното 

и дека амандманот е европски, тогаш во него не треба да 

се има доверба како функционер кој треба да се грижи 

за ценовната стабилност и ликвидноста на плаќањата во 

Републиката и кон странство.

Од Лисабонскиот договор треба да се преземаат и 

одредбите за Финансискиот суд, како замена на Заводот за 

ревизија предвиден во Амандманот 36. Наместо „Државен 

завод за ревизија“ треба да се воведе назив „Финансиски 

суд за ревизија“. Заводите се управни органи и тие не 

можат со таков назив да бидат уставни органи. Предмет на 

ревизија треба да бидат јавните финансии и средства со 

кои располагаат државните органи, агенциите и другите 

правни лица кои дејствуваат во јавната сфера или се 

основани од државни органи, вклучувајќи ги и средствата 

на политичките партии и средствата што се трошат во 

изборната кампања на локалните, парламентарните и на 

претседателските избори.

Финансискиот суд треба да има сличен статус и функции 

на Финансискиот суд на ЕУ, востановен со Лисабонскиот 

договор. Тој треба да има и право да изрекува парични 

казни за оние што ги злоупотребуваат јавните финансии и 

средства. Ваков суд би бил чекор напред во јуридизацијата 

на уставното право на Република Македонија.

Амандманот 37 воведува нов термин, непознат за уставното 

право. Тоа е терминот „исклучителни ситуации“ во кои 

спаѓаат природните катастрофи и „екстерни шокови“, како 

услови кои ѝ даваат можност на владата да отстапи од 

фискалните правила за износот на буџетскиот дефицит и 

јавниот долг.

Наведените термини се несвојствени за уставната материја. 

Со помош на такви растегливи категории Владата може да 

ги релативизира фискалните правила по свој вкус и мерка.

Неразумно е правото на сопственост да не биде предмет 

на уставната жалба

И за овие прашања треба да се има ист однос каков што 

има Европската Унија, кога се во прашање јавниот долг 

и буџетскиот дефицит, а не лимитите да се утврдуваат со 

уставните норми. Решението за овие прашања треба да 

се бара преку механизмот на парламентарна контрола, 

како што е тоа случај со ЕУ и со земјите со развиена 

парламентарна демократија.

Амандманот 38 не е спорен. Секое зголемување на бројот 

на судиите во Судскиот совет на Република Македонија 

може да биде во функција на зајакнување на независноста 

на судската власт од законодавната и од извршната власт. 

Идеално решение би било сите 15 члена на Судскиот совет 

да се избираат непосредно од страна на судиите.

Секое зголемување на бројот на судиите во Судскиот совет 

може да биде зајакнување на независноста на судската 

власт.

Проблемот не е постојното решение. Проблем се 

претседателите на судовите. Преку нив владата врши 

непосредно влијание врз изборот на членовите на Судскиот 

совет, а преку него влијае и врз изборот на судиите. Доказ 

за тоа е брзото унапредување на одредени претседатели 

од пониските во повисоките судови.

Амандманот 39, исто така, може да се поддржи, но само 

делумно. Предметот на уставната жалба треба да се 

прошири и да ги опфати сите слободи и права предвидени 

во Уставот на РМ. Тоа се вкупно 42 слободи и права. 
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се согласуваат членот 9 да се менува, без примена на 

Бадентеровиот принцип, иако таквото одлучување изречно 

е предвидено како обврска со амандманите од 2001 

година. Загрижува молкот на пратениците од редот на ДУИ, 

особено ако се има предвид дека се менува и Преамбулата 

од 2001 година, како и членот 8 од Уставот, со кој се 

утврдуваат темелните вредности на уставниот поредок на 

Република Македонија. Од наведеното може да се заклучи 

дека од Амандманот 33 нема потреба.

Дефиницијата за вонбрачната заедница е голем проблем

Постојното решение во членот 40 од Уставот е подобро 

од предложениот амандман. Згора на тоа, 

бракот е дефиниран на идентичен начин 

и во Европската конвенција за човековите 

права, а ист однос кон ова прашање 

има и јуриспруденцијата на Европскиот 

суд за човекови права. Конвенцијата и 

јуриспруденцијата на Европскиот суд 

имаат поголемо значење за РМ од самиот 

Устав бидејќи нашата земја нема друг пат, 

освен членството во Европската Унија. Дефинициите 

за вонбрачната заедница и другите облици на животно 

партнерство се голем проблем, не само за Уставот, туку 

и за Европската конвенција и за јуриспруденцијата на 

Европскиот суд за човекови права. Освен што ќе се бламира 

како држава на европски план, Република Македонија 

ќе плаќа и големи износи на оштетените лица што ќе ги 

пресудува Судот во Стразбур. Само во периодот од 2006 до 

2012 година Република Македонија е задолжена да плати 

1.300.000 евра, без пресметани камати.

Уставот има ургентна потреба да се штити од 

антиуставни амандмани

Сепак, поголем проблем е Амандманот 34 со кој се воведува 

„меѓународната финансиска зона“. Тој амандман треба 

да се отфрли, бидејќи е во колизија со Преамбулата и со 

темелните вредности на уставниот поредок на Република 

Македонија. Амандманот е во спротивност и со примарното 

и со секундарното право на ЕУ. Ова право не признава 

изолирани зони во државите-членки бидејќи се применува 

врз целата територија на која живеат европските државјани, 

во кои не се применува, не признава никакви исклучоци.

Уште помалку такви зони толерира Европскиот суд 

на правдата, бидејќи Европското уставно право е 

јуридизирано во голема мера. Токму јуридизацијата го 

одржува интегритетот на европското право, тоа што ние 

го немаме во Република Македонија. Немаме ниту свест за 

тоа, вклучувајќи ги и правните факултети во земјата.

Дрско и арогантно, предлагачот кажува дека во 

меѓународната финансиска зона „даночното, 

комерцијално-деловното и граѓанското право нема да се 

применуваат“. Нема да важи граѓанското право - „срцевата 

комора“ на правниот систем. Нема да се применуваат ни 

уставното ни меѓународното право. Тоа предлагачот не го 

кажува. Оперира со категориите „важечките стандарди 

на организацијата на обединетите нации“ и „највисоките 

меѓународни стандарди“. Тоа не се правни поими и 

категории. Во зоната ќе се применува посебна правна 

регулатива, освен прописите од областа на кривичното 

право на Република Македонија. Но, и тие нема да се 

применуваат во целост, бидејќи „зоната ќе донесе акти 

со кои ќе се регулира спречувањето на 

перење пари и финансирање тероризам и 

супервизијата според важечките стандарди на 

Организацијата на Обединетите нации“.

Надвор од примената ќе биде и судското 

право на Република Македонија. Зоната ќе 

има свои судски и регулаторни органи и сама 

ќе ги решава споровите во рамките на зоната, 

на начин што сама ќе го определи.

На тој начин таа ќе биде изземена од важењето на 

домашното право, ќе биде „држава во држава“. Ако се 

усвои овој амандман, Македонија ќе престане да биде 

суверена и унитарна држава. Дел од нејзината територија 

ќе биде дадена под кирија или на вересија. Со тоа не би се 

согласиле да се живи, ниту Методија Андонов-Ченто, ниту 

Емануел Чучков, ниту Александар Мартулков. Илинденецот 

и комунист Александар Мартулков во Уставотворното 

собрание што го донесе Уставот на НРМ од 1946 година ги 

кажа следниве зборови: „Нашите принципи не ги земаме 

на вересија и на вересија не ги даваме“. 

Предвидениот закон за основање на меѓународната 

финансиска зона ќе биде без содржина бидејќи со 

Амандманот целосно се уредуваат статусните прашања 

на меѓународната финансиска зона, освен границите на 

местото каде што зоната ќе биде лоцирана. Но, тоа ќе биде 

доволно Уставниот суд да го поништи законот. Тогаш зоната 

ќе остане без граници, а пак ќе функционира, бидејќи 

Уставниот суд не може да укинува уставни одредби.

„Нашите 
принципи не 
ги земаме на 
вересија и на 
вересија не ги 
даваме“.
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Наведената парадоксалност ни ги отвори очите. Веќе се 

гледа јасно од предложените промени дека Уставот на 

Република Македонија има ургентна потреба да се штити 

од антиуставни амандмани. Уставот на САД од такви 

амандмани го заштитува Врховниот суд на САД. Истото 

треба да се предвиди како нова надлежност и на Уставниот 

суд на Република Македонија, независно што моментално е 

блокиран од страна на извршната власт.

Наместо „државен завод за ревизија“ треба да се воведе 

назив „финансиски суд за ревизија“

Амандманот 35 со кој се утврдува називот на Банката на 

Република Македонија и нејзините функции е под нивото 

на членот 60 од Уставот на Република Македонија од 1991 

година. Амандманот го менува само името и на општ начин 

кажува дека основната цел на Банката е постигнување и 

одржување на ценовната стабилност. Последното не е 

нешто ново бидејќи ценовната стабилност се остварува 

преку стабилноста на валутата, монетарната политика и 

емисијата на парите. Тоа е веќе запишано во членот 60 

од Уставот на РМ, заедно со одредбата за самостојноста и 

одговорноста на НБРМ.

Постојното решение повеќе соодветствува на статусот и 

на функциите на Европската централна банка, утврдени со 

Лисабонскиот договор од 2007 година, отколку статусот на 

Банката на РМ утврден во Амандманот 35. И мотивите за 

овој амандман се невидливи, што не е случај со мотивите 

на претходниот амандман. Веројатно, Владата сака да 

обезбеди пошироки надлежности на Министерството за 

финансии во монетарната сфера.

На постојното уставно решение треба да се доградат 

одредби за поголема самостојност и одговорност на 

органите на Народната банка на РМ. Посебно треба да 

се подзасили самостојноста на гувернерот во однос на 

Владата на РМ. Подобрувањата на член 60 од Уставот 

треба да се бараат во одредбите на Лисабонскиот договор 

за Европската централна банка. Ако сегашниот гувернер 

тврди дека предложеното решение е подобро од постојното 

и дека амандманот е европски, тогаш во него не треба да 

се има доверба како функционер кој треба да се грижи 

за ценовната стабилност и ликвидноста на плаќањата во 

Републиката и кон странство.

Од Лисабонскиот договор треба да се преземаат и 

одредбите за Финансискиот суд, како замена на Заводот за 

ревизија предвиден во Амандманот 36. Наместо „Државен 

завод за ревизија“ треба да се воведе назив „Финансиски 

суд за ревизија“. Заводите се управни органи и тие не 

можат со таков назив да бидат уставни органи. Предмет на 

ревизија треба да бидат јавните финансии и средства со 

кои располагаат државните органи, агенциите и другите 

правни лица кои дејствуваат во јавната сфера или се 

основани од државни органи, вклучувајќи ги и средствата 

на политичките партии и средствата што се трошат во 

изборната кампања на локалните, парламентарните и на 

претседателските избори.

Финансискиот суд треба да има сличен статус и функции 

на Финансискиот суд на ЕУ, востановен со Лисабонскиот 

договор. Тој треба да има и право да изрекува парични 

казни за оние што ги злоупотребуваат јавните финансии и 

средства. Ваков суд би бил чекор напред во јуридизацијата 

на уставното право на Република Македонија.

Амандманот 37 воведува нов термин, непознат за уставното 

право. Тоа е терминот „исклучителни ситуации“ во кои 

спаѓаат природните катастрофи и „екстерни шокови“, како 

услови кои ѝ даваат можност на владата да отстапи од 

фискалните правила за износот на буџетскиот дефицит и 

јавниот долг.

Наведените термини се несвојствени за уставната материја. 

Со помош на такви растегливи категории Владата може да 

ги релативизира фискалните правила по свој вкус и мерка.

Неразумно е правото на сопственост да не биде предмет 

на уставната жалба

И за овие прашања треба да се има ист однос каков што 

има Европската Унија, кога се во прашање јавниот долг 

и буџетскиот дефицит, а не лимитите да се утврдуваат со 

уставните норми. Решението за овие прашања треба да 

се бара преку механизмот на парламентарна контрола, 

како што е тоа случај со ЕУ и со земјите со развиена 

парламентарна демократија.

Амандманот 38 не е спорен. Секое зголемување на бројот 

на судиите во Судскиот совет на Република Македонија 

може да биде во функција на зајакнување на независноста 

на судската власт од законодавната и од извршната власт. 

Идеално решение би било сите 15 члена на Судскиот совет 

да се избираат непосредно од страна на судиите.

Секое зголемување на бројот на судиите во Судскиот совет 

може да биде зајакнување на независноста на судската 

власт.

Проблемот не е постојното решение. Проблем се 

претседателите на судовите. Преку нив владата врши 

непосредно влијание врз изборот на членовите на Судскиот 

совет, а преку него влијае и врз изборот на судиите. Доказ 

за тоа е брзото унапредување на одредени претседатели 

од пониските во повисоките судови.

Амандманот 39, исто така, може да се поддржи, но само 

делумно. Предметот на уставната жалба треба да се 

прошири и да ги опфати сите слободи и права предвидени 

во Уставот на РМ. Тоа се вкупно 42 слободи и права. 
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„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

Недопустливо е да се штитат само 17 слободи и права од 

личен и политички карактер.

Неразумно е, на пример, правото на сопственост да не 

биде предмет на уставната жалба, кога тоа право најмногу 

се крши во Република Македонија, особено во периодот 

од 2005 до 2014 година кога се врши трансформација на 

сопственичките односи, преку управи за јавни приходи.

Во управите за приходи на 

Министерството за финансии, 

голем број правници се жалат на 

притисокот што доаѓа од страна 

на Министерството за финансии. 

Подобрите правници во тие 

органи заболуваат бидејќи се 

присилени да го кршат правото 

или предметите да ги „возат“ во 

недоглед.

Или, зошто правото на штрајк 

да не биде предмет на уставната 

жалба, кога тоа право го кршат 

државните органи и судовите. 

Типичен пример е кршењето на 

правото на штрајк на лекарите во 

2012 година од страна Министерот 

за здравство и Основниот суд 2 во 

Скопје.

Предмет на уставната жалба треба да бидат и малцинските 

права, особено правата на малцинските заедници што не се 

наведени во Преамбулата на Уставот на РМ од 2001 година. 

Припадниците на овие заедници се жалат дека на дело е 

нивна асимилација од страна на побројните заедници. 

Побројните заедници и државните органи се прават глуви.

Во поголем број европски земји, предмет на уставната 

жалба се и правата предвидени со законите. Тоа е моделот 

што треба да го следи и Република Македонија. Таквиот 

модел ќе ја наметне потребата од темелна промена на 

Уставниот суд, промена на неговата уставна положба, 

внатрешна реорганизација и зајакнување на критериумите 

за избор на уставните судии.

Со уставната жалба, Уставниот суд треба да стане дел од 

судскиот систем на земјата, слично на уставните судови 

во Германија и во Руската Федерација. Станува збор 

за вистинска „револуција“, од која најмногу ќе бидат 

изненадени уставните судии. Но, промената ќе се одрази 

позитивно врз јуридизацијата на уставното право во 

Република Македонија. 

Македонија заслужува подобро лице од она што го нудат 

предложените амандмани. Заслужува да има лик, втемелен 

врз нејзината уставна историја, моќта на правото и 

европската перспектива.

Гордана Дувњак 

Навистина вашето излагање како и секогаш беше многу 

инспиративно и отвори многу прашања кои верувам дека 

ќе бидат предмет на расправи и на дискусии на денешнава 

дебата. Меѓутоа пред да почнеме со разработка на двата 

амандмани кои се во листата на 7 уставни измени, означени 

како амандман 37, 38 и 39, јас би сакала само накусо да 

направам еден кус преглед, како вовед во натамошната 

дискусија околу тоа колку често посегаме по Уставот. 

Една мала статистика. Во изминативе 20-тина години 

треба да потсетиме дека се направени уставни измени во 

осум циклуси вклучувајќи го овој последниот. Првиот во 

1992 година, а посегнато е или изменети се 39 Амандмани 

вклучувајќи ги последниве седум. Најголемите уставни 

промени се во 2001 година како резултат на Рамковниот 

договор, а големи реформи за судството беа направени во 

2005-та година. Тоа беа еден цел блок на измени кои сега 

гледаме дека по неполни 10 години повторно се ставени на 

листата за уставни измени. 

Македонското судство е рак-рана на нашето општество. Во 

сите извештаи се споменува како една од најслабите алки 

и на патот на Македонија кон ЕУ. Меѓутоа впечаток е дека 

за сите овие 20-тина години, како да лутаме во изборот 

на моделите, а притоа бегајќи од суштината дека самиот 

избор на модел, сам по себе не значи ништо. Затоа што во 

компаративните законодавства можеме да видиме примери 

на модели кои даваат резултат и други кои не даваат 

резултати, што отвора простор за едно друго размислување. 

Дали ние во Македонија имаме политичка култура за 

примена на законите и за нивно искривување, или пак само 

се држиме до формата, а потоа не ја почитуваме? Затоа 

што да ве потсетам, во 2005 година кога беа уставните 

измени, со кои се редефинираше 

тогашниот Републички судски 

совет, избравме еден модел, за 

кој уште тогаш имаше стравување 

дека може да се претвори во 

монструм. Меѓутоа не се случи 

она од што сите се плашеа дека 

ќе добиеме некаков бугарски 

модел на едно тело кое е многу 

моќно, со голема концентрација 

на моќ, туку добивме тело кое е 

уште позависно од извршната 

власт од оној претходен модел 

кој го имавме дотогаш. Значи 

се избра моделот на Судски 

совет со 15 членови во него, 

од кои 8 претставници или членови беа избрани од 

Македонија 
заслужува 
подобро 
лице од она 
што го нудат 
предложените 
амандмани. 
Заслужува 
да има лик, 
втемелен врз 
нејзината 
уставна 
историја, 
моќта на 
правото и 
европската 
перспектива.

Македонското 
судство е 
рак-рана 
на нашето 
општество. Во 
сите извештаи 
се споменува 
како една од 
најслабите 
алки и на 
патот на 
Македонија 
кон ЕУ. 
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редот на судиите на непосредни избори, 2 предлагаше 

Претседателот на државата, 3 Собранието и 2 членови 

по функција Министерот за правда и Претседателот на 

Врховен Суд. Во тоа време тоа беше објаснето како потреба 

за избалансираност и за присуство на сите три власти во 

функционирањето и изборот на судиите во државата, еден 

многу значаен сегмент од општествениот живот. Меѓутоа 

веќе во првите наредни извештаи се соочивме со ситуација 

за персонализација на претставникот на извршната 

власт и во најмала мера во еден извештај на Европската 

комисија недостигаше тогашниот Министер за правда да 

ни биде напишан со име и презиме. Како е можно Судскиот 

совет, едно тело од 15 членови, во кој извршната власт 

е преставена само со еден член да биде толкава закана? 

Не зборува ли тоа само по себе на целосен еден дефект 

во функционирањето на Судскиот совет? Еве сега пред 

неколку години по препорака на експертите и домашните 

и меѓународните, направивме измена со тоа што му го 

одземавме правото на глас на министерот, а сега во овие 

најнови решенија во најновото решение што во текстот 

на уставните измени е насловено како деполитизација на 

Судскиот совет се нуди еден малку поинаков модел, а тоа е 

од 8 судии да се зголеми бројот на 10.

Маргарита Цаца Николовска

И покрај тоа што има голем број мислења дека нема 
потреба од дебати по однос на овој таканаречен 
наметнат устав, јас сепак сметам дека иако за 
стручната јавност не е ништо ново, меѓутоа сепак за 
македонскиот граѓанин добро е да слушне и да види 
што во суштина со овие амандмани би требало да се 
постигне и што на некој начин се презентира. Инаку 
мислам дека имало или немало дебата,  донесувањето 
на амандманите не е доведено во прашање, имајќи 
во предвид неколку елементи. Прво, уставните 
измени, со дебата или без дебата, ќе бидат донесени 
имајќи ја во предвид структурата и работењето на 
пратениците во Собранието, кое не само што има 
мнозинство, туку и поради отсуство на опозицијата, 
и она што е особено важно поради нераздвоеноста 
на партиската власт или партијата од државата, а и 
поради самата суштина и содржина на амандманите. 
Решено е, и како во многу други случаи, повторно 
ќе биде донесено така како што предлага Владата. 
Меѓутоа да одговорам директно на прашањето дали 
е потребно често да се прават уставни измени или 
не. Јас би направила една споредба со „Европскиот 
Устав“, а тоа е Европската конвенција за човекови 
права, која во суштина е дизајнирана, направена 
уште во далечната 1948, 1949, 1950 и така натаму, 

за да текстот до ден денес не е изменет и покрај 
тоа што во неколку наврати се донесени одредени 
протоколи на Европската конвенција кои всушност 
стануваат нејзин дел. Во праксата на Европскиот суд 
се укажува дека таа (Европската конвенција) е „living 
instrument“, значи дека доаѓа до одредени промени, 
кои упатуваат на потреба од одредена промена во 
нејзината примена. Меѓутоа она што творците на 
Европската конвенција го имаат направено, она што 
е направено во текстот на Европската конвенција со 
право може да се каже дека е текст кој воодушевува, 
имајќи во предвид дека истата таа и ден денес 
во одредени услови се применува без било какви 
промени. Јас ќе дадам само еден пример. Во делот 
за сексуалната ориентација, во Конвенцијата нема 
некои посебни одредби, меѓутоа во двата збора „и 
други основи“ е овозможено денешните услови или 
новите услови кои се јавуваат да бидат адекватни 
за да може таа Конвенција да се примени. Има и 
други примери, како што е вонбрачната заедница, 
како што е дел од во она што значи право на живот, 
она што значи заштита итн. Меѓутоа ова што се 
предлага со денешните измени, во голема мера го 
доведува во прашање и принципот на владеење на 
правото во пракса од повеќе аспекти. Не е проблем 
само одлагањето на примена на Уставот, за кое 
зборуваше професорот. Јас повеќе ќе се задржам 
на она што значат овие амандмани во делот на 
судството и овие амандмани во овој дел што значи 
можност да се заштитат човековите права преку 
една уставна жалба. Пред да почнам да зборувам 
за уставната жалба сакам да напоменам дека името 
воопшто не е важно за денешната дискусија, многу е 
важна суштината, многу е важно она што може да се 
постигне и што согласно досегашниот Устав можело 
да се постапува како пандан на уставна жалба. Дали 
тоа ќе се вика уставна жалба, дали тоа ќе се вика 
уставна тужба, дали ќе се вика апликација, еве во 
Босна тоа се вика апликација за самото постапување 
на Уставниот суд, не е од круцијално значење. 
Едноставно формата не е битна и покрај тоа што 
во самиот Устав, во амандманот на некој начин се 
почнува со збор од Уставниот суд дека тој одлучува по 
уставната тужба. Нема ништо што е таа уставна тужба. 
Зошто, па ако сакате и во образложението, воопшто 
нема објаснување зошто тоа треба тоа да биде 
уставна тужба, зошто не може да биде нешто друго 
или зошто досега Уставниот суд не постапувал или 
многу ретко постапувал во испитување на предметот 
во содржината, во меритумот. Значи ако се сака 
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„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

Недопустливо е да се штитат само 17 слободи и права од 

личен и политички карактер.

Неразумно е, на пример, правото на сопственост да не 

биде предмет на уставната жалба, кога тоа право најмногу 

се крши во Република Македонија, особено во периодот 

од 2005 до 2014 година кога се врши трансформација на 

сопственичките односи, преку управи за јавни приходи.

Во управите за приходи на 

Министерството за финансии, 

голем број правници се жалат на 

притисокот што доаѓа од страна 

на Министерството за финансии. 

Подобрите правници во тие 

органи заболуваат бидејќи се 

присилени да го кршат правото 

или предметите да ги „возат“ во 

недоглед.

Или, зошто правото на штрајк 

да не биде предмет на уставната 

жалба, кога тоа право го кршат 

државните органи и судовите. 

Типичен пример е кршењето на 

правото на штрајк на лекарите во 

2012 година од страна Министерот 

за здравство и Основниот суд 2 во 

Скопје.

Предмет на уставната жалба треба да бидат и малцинските 

права, особено правата на малцинските заедници што не се 

наведени во Преамбулата на Уставот на РМ од 2001 година. 

Припадниците на овие заедници се жалат дека на дело е 

нивна асимилација од страна на побројните заедници. 

Побројните заедници и државните органи се прават глуви.

Во поголем број европски земји, предмет на уставната 

жалба се и правата предвидени со законите. Тоа е моделот 

што треба да го следи и Република Македонија. Таквиот 

модел ќе ја наметне потребата од темелна промена на 

Уставниот суд, промена на неговата уставна положба, 

внатрешна реорганизација и зајакнување на критериумите 

за избор на уставните судии.

Со уставната жалба, Уставниот суд треба да стане дел од 

судскиот систем на земјата, слично на уставните судови 

во Германија и во Руската Федерација. Станува збор 

за вистинска „револуција“, од која најмногу ќе бидат 

изненадени уставните судии. Но, промената ќе се одрази 

позитивно врз јуридизацијата на уставното право во 

Република Македонија. 

Македонија заслужува подобро лице од она што го нудат 

предложените амандмани. Заслужува да има лик, втемелен 

врз нејзината уставна историја, моќта на правото и 

европската перспектива.

Гордана Дувњак 

Навистина вашето излагање како и секогаш беше многу 

инспиративно и отвори многу прашања кои верувам дека 

ќе бидат предмет на расправи и на дискусии на денешнава 

дебата. Меѓутоа пред да почнеме со разработка на двата 

амандмани кои се во листата на 7 уставни измени, означени 

како амандман 37, 38 и 39, јас би сакала само накусо да 

направам еден кус преглед, како вовед во натамошната 

дискусија околу тоа колку често посегаме по Уставот. 

Една мала статистика. Во изминативе 20-тина години 

треба да потсетиме дека се направени уставни измени во 

осум циклуси вклучувајќи го овој последниот. Првиот во 

1992 година, а посегнато е или изменети се 39 Амандмани 

вклучувајќи ги последниве седум. Најголемите уставни 

промени се во 2001 година како резултат на Рамковниот 

договор, а големи реформи за судството беа направени во 

2005-та година. Тоа беа еден цел блок на измени кои сега 

гледаме дека по неполни 10 години повторно се ставени на 

листата за уставни измени. 

Македонското судство е рак-рана на нашето општество. Во 

сите извештаи се споменува како една од најслабите алки 

и на патот на Македонија кон ЕУ. Меѓутоа впечаток е дека 

за сите овие 20-тина години, како да лутаме во изборот 

на моделите, а притоа бегајќи од суштината дека самиот 

избор на модел, сам по себе не значи ништо. Затоа што во 

компаративните законодавства можеме да видиме примери 

на модели кои даваат резултат и други кои не даваат 

резултати, што отвора простор за едно друго размислување. 

Дали ние во Македонија имаме политичка култура за 

примена на законите и за нивно искривување, или пак само 

се држиме до формата, а потоа не ја почитуваме? Затоа 

што да ве потсетам, во 2005 година кога беа уставните 

измени, со кои се редефинираше 

тогашниот Републички судски 

совет, избравме еден модел, за 

кој уште тогаш имаше стравување 

дека може да се претвори во 

монструм. Меѓутоа не се случи 

она од што сите се плашеа дека 

ќе добиеме некаков бугарски 

модел на едно тело кое е многу 

моќно, со голема концентрација 

на моќ, туку добивме тело кое е 

уште позависно од извршната 

власт од оној претходен модел 

кој го имавме дотогаш. Значи 

се избра моделот на Судски 

совет со 15 членови во него, 

од кои 8 претставници или членови беа избрани од 
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подобро 
лице од она 
што го нудат 
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амандмани. 
Заслужува 
да има лик, 
втемелен врз 
нејзината 
уставна 
историја, 
моќта на 
правото и 
европската 
перспектива.

Македонското 
судство е 
рак-рана 
на нашето 
општество. Во 
сите извештаи 
се споменува 
како една од 
најслабите 
алки и на 
патот на 
Македонија 
кон ЕУ. 

9

редот на судиите на непосредни избори, 2 предлагаше 

Претседателот на државата, 3 Собранието и 2 членови 

по функција Министерот за правда и Претседателот на 

Врховен Суд. Во тоа време тоа беше објаснето како потреба 

за избалансираност и за присуство на сите три власти во 

функционирањето и изборот на судиите во државата, еден 

многу значаен сегмент од општествениот живот. Меѓутоа 

веќе во првите наредни извештаи се соочивме со ситуација 

за персонализација на претставникот на извршната 

власт и во најмала мера во еден извештај на Европската 

комисија недостигаше тогашниот Министер за правда да 

ни биде напишан со име и презиме. Како е можно Судскиот 

совет, едно тело од 15 членови, во кој извршната власт 

е преставена само со еден член да биде толкава закана? 

Не зборува ли тоа само по себе на целосен еден дефект 

во функционирањето на Судскиот совет? Еве сега пред 

неколку години по препорака на експертите и домашните 

и меѓународните, направивме измена со тоа што му го 

одземавме правото на глас на министерот, а сега во овие 

најнови решенија во најновото решение што во текстот 

на уставните измени е насловено како деполитизација на 

Судскиот совет се нуди еден малку поинаков модел, а тоа е 

од 8 судии да се зголеми бројот на 10.

Маргарита Цаца Николовска

И покрај тоа што има голем број мислења дека нема 
потреба од дебати по однос на овој таканаречен 
наметнат устав, јас сепак сметам дека иако за 
стручната јавност не е ништо ново, меѓутоа сепак за 
македонскиот граѓанин добро е да слушне и да види 
што во суштина со овие амандмани би требало да се 
постигне и што на некој начин се презентира. Инаку 
мислам дека имало или немало дебата,  донесувањето 
на амандманите не е доведено во прашање, имајќи 
во предвид неколку елементи. Прво, уставните 
измени, со дебата или без дебата, ќе бидат донесени 
имајќи ја во предвид структурата и работењето на 
пратениците во Собранието, кое не само што има 
мнозинство, туку и поради отсуство на опозицијата, 
и она што е особено важно поради нераздвоеноста 
на партиската власт или партијата од државата, а и 
поради самата суштина и содржина на амандманите. 
Решено е, и како во многу други случаи, повторно 
ќе биде донесено така како што предлага Владата. 
Меѓутоа да одговорам директно на прашањето дали 
е потребно често да се прават уставни измени или 
не. Јас би направила една споредба со „Европскиот 
Устав“, а тоа е Европската конвенција за човекови 
права, која во суштина е дизајнирана, направена 
уште во далечната 1948, 1949, 1950 и така натаму, 

за да текстот до ден денес не е изменет и покрај 
тоа што во неколку наврати се донесени одредени 
протоколи на Европската конвенција кои всушност 
стануваат нејзин дел. Во праксата на Европскиот суд 
се укажува дека таа (Европската конвенција) е „living 
instrument“, значи дека доаѓа до одредени промени, 
кои упатуваат на потреба од одредена промена во 
нејзината примена. Меѓутоа она што творците на 
Европската конвенција го имаат направено, она што 
е направено во текстот на Европската конвенција со 
право може да се каже дека е текст кој воодушевува, 
имајќи во предвид дека истата таа и ден денес 
во одредени услови се применува без било какви 
промени. Јас ќе дадам само еден пример. Во делот 
за сексуалната ориентација, во Конвенцијата нема 
некои посебни одредби, меѓутоа во двата збора „и 
други основи“ е овозможено денешните услови или 
новите услови кои се јавуваат да бидат адекватни 
за да може таа Конвенција да се примени. Има и 
други примери, како што е вонбрачната заедница, 
како што е дел од во она што значи право на живот, 
она што значи заштита итн. Меѓутоа ова што се 
предлага со денешните измени, во голема мера го 
доведува во прашање и принципот на владеење на 
правото во пракса од повеќе аспекти. Не е проблем 
само одлагањето на примена на Уставот, за кое 
зборуваше професорот. Јас повеќе ќе се задржам 
на она што значат овие амандмани во делот на 
судството и овие амандмани во овој дел што значи 
можност да се заштитат човековите права преку 
една уставна жалба. Пред да почнам да зборувам 
за уставната жалба сакам да напоменам дека името 
воопшто не е важно за денешната дискусија, многу е 
важна суштината, многу е важно она што може да се 
постигне и што согласно досегашниот Устав можело 
да се постапува како пандан на уставна жалба. Дали 
тоа ќе се вика уставна жалба, дали тоа ќе се вика 
уставна тужба, дали ќе се вика апликација, еве во 
Босна тоа се вика апликација за самото постапување 
на Уставниот суд, не е од круцијално значење. 
Едноставно формата не е битна и покрај тоа што 
во самиот Устав, во амандманот на некој начин се 
почнува со збор од Уставниот суд дека тој одлучува по 
уставната тужба. Нема ништо што е таа уставна тужба. 
Зошто, па ако сакате и во образложението, воопшто 
нема објаснување зошто тоа треба тоа да биде 
уставна тужба, зошто не може да биде нешто друго 
или зошто досега Уставниот суд не постапувал или 
многу ретко постапувал во испитување на предметот 
во содржината, во меритумот. Значи ако се сака 
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апсолутно тврдам дека може да се постапува. Овие 
измени нема ништо повеќе да доведат од она што на 
некој начин досега било можност за постапување на 
Уставниот суд.
Во делот што значи историја на формирање на 
Судскиот совет, воопшто не би се впуштала, заради 
тоа што сите ние знаеме што се случуваше и како 
тој Судски совет како орган работел. Далеку од тоа 
дека е тој самостоен и независен орган така како 
што стои и во поранешниот Устав, па и во сегашните 
измени и во она што постојано се зборува на терен. 
Ако направиме компаративен преглед на начинот 
на избор на судии, ние ќе видиме многу различни 
модели. Од изборот што го врши Претседател, до 
избор што го врши Министер за правда, до избор 
што се врши во Собрание, Парламент или на друг 
начин именувано законодавно тело. Она што е овде 
важно е дека во државата нема поделба на власта- 
судска, законодавна и извршна. Секогаш судската се 
става на крај, јас нарочно сега ја ставив некаде на 
средина, барем на некој начин еден чекор понапред 
да отидеме, барем во перцепцијата што значи судска 
власт. Пред извесно време реков и повторно ќе 
повторам и ќе го поддржам професорот во оној дел во 
кој на некој начин низ неговото излагање стои дека, 
држава без судство не е држава. Ние можеме овде 
колку сакаме да дискутираме за некои формални 
прашања и формирање на ваков Судски совет. Само 
да нагласам дека многу скоро, а претпоставувам 
дека државата веќе одговорила на прашањето 
каков орган е Судскиот совет vis-à-vis членот 6 од 
Европската конвенција за човекови права во оној 
дел каде што станува збор за избор, разрешување 
и дисциплински мерки. Она што се поставува како 
прашање е каков орган е тој? На ова треба да се 
даде одговор. Декларативната заложба дека тој е 
самостоен и независен орган на судството, ништо не 
кажува. Тој е веројатно единствен орган во државата 
кој нема никаква одговорност. Единствена обврска 
на Судскиот совет е да поднесе извештај за својата 
работа пред Собранието и нормално Собранието го 
прифаќа или не го прифаќа. Еве под претпоставка 
да не го прифати, што би се случило? Ништо. Ние 
имавме ситуација кога Судскиот совет избра судија, 
за другиот ден после тоа да каже, извинете тој човек 
не може да биде судија, заради неговото, не знам што 
точно беше образложението, дали некое криминално 
досие или кривична постапка која се води итн. Такви 
работи не смеат да се дозволат на еден орган како 
што е Судскиот совет. Ние во моментот имаме член во 

Судскиот совет кој е третиран како истакнат правник, 
а тоа е личност со, сè на сè, три години стаж кога 
стана член на Судскиот совет, од кои тие три години 
еден одреден дел му е приправнички стаж. Јас се 
извинувам, но повторно ќе го поставам прашањето: 
Дали оваа држава навистина сака да има независен 
орган кој ќе врши избор на судии и ќе ги разрешува 
и кој ќе води дисциплинска постапка? Понатаму 
велат дека ќе се зголемел бројот на судии. И што ако 
се зголеми бројот на судии? Сите ние знаеме како 
течеше изборот на судии. А еве ќе ви поставам и 
едно прашање. Дали е возможно судија на Основен 
суд да врши оценка на работа на судија на Врховен 
суд? И како тоа во перцепцијата ќе биде оценето, 
особено што барем кај нас, многу работи се случуваат 
на еден начин кој не одговара на задоволување на 
стандардите на независност и непристрасност? Кај 
нас прво многу се мешаат термините „независност“ и 
„непристапност“, односно се изедначуваат. Теоријата 
и Европскиот суд за човекови права разграничил 
многу и мислам во нашите 6-7 предмети кои се 
сега пред Стразбур ќе имаме на некој начин едно 
одредено укажување во тој дел. Работата е дека 
овие две власти, законодавната и извршната, треба 
да сфатат дека не треба да се мешаат во работата 
на судиите, односно во извршување на судската 
функција и ако сакате во целиот оној контекст на 
избор, разрешување и дисциплинска постапка. 
Правните лекови кои досега постојат и правните 
лекови кои сега се нудат за заштита во фаза за 
избор на разрешување и дисциплинска постапка се 
многу слаби правни лекови. Тие не постојат во една 
ваква ситуација. Каде е извршната власт? Што прави 
извршната власт? Кај нас Владата прави сè. Кај нас 
Владата носи предлог за измени, кај нас Владата 
носи нацрт за измени, нема дебата, а и да има дебата, 
барем од она јас што го видов, нема многу суштина. 
И во една таква ситуација сите овие промени на 
Судскиот совет воопшто нема да ја постигнат целта 
за самостојност и независност на судската власт. 
Самите членови на Судскиот совет се зависни од 
различни причини и поразлични основи, а јас се 
согласувам дека оние другите членови, не судии, 
треба да бидат универзитетски професори, треба да 
бидат адвокати и други истакнати правници, меѓутоа 
мене ако ме прашате концепциски Судскиот совет 
не треба да биде ваков. Јас сум многу повеќе за 
концепцијата што ја нуди Словенија. Во предлогот, 
односно во образложението, само Хрватска е 
дадена како пример, меѓутоа Хрватите имаа многу 
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проблеми додека да дојдат до ова што се денес. И 
она што е многу важно, според мене, за промена на 
концепцијата на Судскиот совет, треба тој што е член 
на Судскиот совет во исто време да си ја врши својата 
поранешна функција. Тој треба да има во глава дека 
е судија и тој треба судски треба да размислува кога 
ќе одлучува за избор, разрешување и дисциплинска 
постапка,  да знае дека утре-задутре треба да се врати 
меѓу колегите со чист образ и дека тој може лесно да 
се најде во слична ситуација како и судијата за кој се 
одлучува. Овде изборот на членови на Судскиот совет 
е таков што тие после тоа ретко се враќаат назад, а 
и ако се вратат назад прашање е какви последици 
има нивното претходно работење. Јас реков дека 
кај членовите на Судскиот совет нема никаква 
одговорност. Тие луѓе можат сè да прават, никој не 
може да ги прозива и никој не може да бара од нив 
одговорност, што значи дека во една ваква ситуација 
во која се наоѓа сега Македонија, каде што свеста 
не е на она ниво на кое треба да биде во смисла 
на поделба на власта и во смисла на владеење на 
правото. Владеење на правото е некоја имагинарна 
супстанца која во Македонија на многу одредени 
различни места, различно се третира. 
Во Република Македонија постои Закон за 
кривична постапка и Закон за граѓанска постапка. 
Дополнително имаме и управна постапка за управен 
спор, така што со една можеби посовесна работа 
нема да има проблем во квалитетно процедурално 
завршување на предметите. Специјализираност на 
судиите е исто така проблем, и покрај тоа што во 
судовите се направија некои одделенија (граѓански, 
кривични, прекршочни, управни), меѓутоа прашањето 
е каков е квалитетот на судиите кои постапуваат? И 
каков е квалитетот на судии кои се избрани за судии? 
Јас мојот пример нема да го спомнам, меѓутоа ќе го 
спомнам примерот на судија на Уставен суд, кога му 
заврши мандатот, судија кој во своите одлуки најмногу 
го земаше предвид конвенциското право, тој човек 
апсолутно не беше подобен за судија на Врховен суд за 
разлика од првостепените судии кои станаа директно 
судии на Врховниот суд. Ние имаме ситуација каде што 
државата ја одложи примената на законот, каде што 
требаше да има судии во основните судови од лицата 
кои ја завршија Академијата за судии и обвинители. 
Толку многу се зборува за таа Академија, толку многу 
средства се дадени, не само од домашни туку и од 
надворешни донатори. Не знам и дали има судија 
кривичар кој не отиде во Америка. Сите отидоа да 
го изучуваат системот на новата кривична постапка. 

Ние имаме ситуација каде истражното одделение 
кај обвинителството целосно не е опремено и се 
поставува прашање како квалитетно ќе функционира. 
А зошто не функционира? Заради одредени спреги, 
заради одредени сè уште недовршени ситуации. Не 
можеме ние да бараме нешто да функционира кога 
едноставно законите и Уставот не се имплементираат, 
не се третираат, едноставно нема аргументи. Добро 
би било со давањето можност на Судскиот совет да 
даде аргументи зошто е некој избран, зошто некој не 
е избран. За разрешување имало можност тоа да се 
цени. Она што беше Претседателот на Врховниот суд 
како член во Судскиот совет, истиот тој Претседател 
на Врховен суд учествуваше и во тоа кој ќе биде во 
Советот на судии, а кои ќе постапуваат по жалба на 
одлуката на Судскиот совет. Има еден принцип, тоа 
е принципот на таканаречена „objective appearance“. 
Многу често се спомнува во предметите пред 
Европскиот суд за човекови права, принцип кој не е 
извлечен само од Конвенцијата. Се знае да се каже 
дека правдата не треба само да се прави, туку треба 
да се гледа дека правдата е направена. Тука ние 
имаме голем проблем. За било кој предмет што сега 
влегува во суд, за кој некој е заинтересиран, било 
кого да прашате ќе кажат: „Се знае одлуката како ќе 
биде, ќе биде во корист на владејачката гарнитура“. 
Во една таква состојба јас не знам кој колку ја 
сфатил и поделбата на власта и владеењето на 
правото и она што е особено важно, независноста и 
непристрасноста на судството. И затоа велам дека не 
сум сигурна сè додека не се тргне од размислувањето 
дека треба да се влијае врз судијата и сè додека не 
се остварат критериуми кои ќе обезбедат квалитетен 
Судски совет, дека ние ќе имаме состојба на 
независно и непристрасно судство, технички ние што 
и да правиме во делот на измена на телото кое бира 
и разрешува судии.
Држава која го ратификува протоколот 14 останува да 
најде начин за супсидијарна примена на Европската 
конвенција за човекови права на својата територија. 
Државата е таа која ќе одлучи на кој начин тоа ќе 
го направи. Јас ве уверувам дека ако Врховниот 
или Уставниот суд употребува судска пракса на 
Европскиот суд за човекови права, наведувајќи 
ги принципите, дека тоа е начин на примена на тој 
супсидијарен пристап. Никој не рекол што треба ние 
да направиме. Тоа е на државата да одлучи. Кажано 
е дека уставната тужба односно, оние судови кои се 
бават со уставните права дека се тие кои можеби 
најмногу ќе допринесат за примена на овој принцип. 
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апсолутно тврдам дека може да се постапува. Овие 
измени нема ништо повеќе да доведат од она што на 
некој начин досега било можност за постапување на 
Уставниот суд.
Во делот што значи историја на формирање на 
Судскиот совет, воопшто не би се впуштала, заради 
тоа што сите ние знаеме што се случуваше и како 
тој Судски совет како орган работел. Далеку од тоа 
дека е тој самостоен и независен орган така како 
што стои и во поранешниот Устав, па и во сегашните 
измени и во она што постојано се зборува на терен. 
Ако направиме компаративен преглед на начинот 
на избор на судии, ние ќе видиме многу различни 
модели. Од изборот што го врши Претседател, до 
избор што го врши Министер за правда, до избор 
што се врши во Собрание, Парламент или на друг 
начин именувано законодавно тело. Она што е овде 
важно е дека во државата нема поделба на власта- 
судска, законодавна и извршна. Секогаш судската се 
става на крај, јас нарочно сега ја ставив некаде на 
средина, барем на некој начин еден чекор понапред 
да отидеме, барем во перцепцијата што значи судска 
власт. Пред извесно време реков и повторно ќе 
повторам и ќе го поддржам професорот во оној дел во 
кој на некој начин низ неговото излагање стои дека, 
држава без судство не е држава. Ние можеме овде 
колку сакаме да дискутираме за некои формални 
прашања и формирање на ваков Судски совет. Само 
да нагласам дека многу скоро, а претпоставувам 
дека државата веќе одговорила на прашањето 
каков орган е Судскиот совет vis-à-vis членот 6 од 
Европската конвенција за човекови права во оној 
дел каде што станува збор за избор, разрешување 
и дисциплински мерки. Она што се поставува како 
прашање е каков орган е тој? На ова треба да се 
даде одговор. Декларативната заложба дека тој е 
самостоен и независен орган на судството, ништо не 
кажува. Тој е веројатно единствен орган во државата 
кој нема никаква одговорност. Единствена обврска 
на Судскиот совет е да поднесе извештај за својата 
работа пред Собранието и нормално Собранието го 
прифаќа или не го прифаќа. Еве под претпоставка 
да не го прифати, што би се случило? Ништо. Ние 
имавме ситуација кога Судскиот совет избра судија, 
за другиот ден после тоа да каже, извинете тој човек 
не може да биде судија, заради неговото, не знам што 
точно беше образложението, дали некое криминално 
досие или кривична постапка која се води итн. Такви 
работи не смеат да се дозволат на еден орган како 
што е Судскиот совет. Ние во моментот имаме член во 

Судскиот совет кој е третиран како истакнат правник, 
а тоа е личност со, сè на сè, три години стаж кога 
стана член на Судскиот совет, од кои тие три години 
еден одреден дел му е приправнички стаж. Јас се 
извинувам, но повторно ќе го поставам прашањето: 
Дали оваа држава навистина сака да има независен 
орган кој ќе врши избор на судии и ќе ги разрешува 
и кој ќе води дисциплинска постапка? Понатаму 
велат дека ќе се зголемел бројот на судии. И што ако 
се зголеми бројот на судии? Сите ние знаеме како 
течеше изборот на судии. А еве ќе ви поставам и 
едно прашање. Дали е возможно судија на Основен 
суд да врши оценка на работа на судија на Врховен 
суд? И како тоа во перцепцијата ќе биде оценето, 
особено што барем кај нас, многу работи се случуваат 
на еден начин кој не одговара на задоволување на 
стандардите на независност и непристрасност? Кај 
нас прво многу се мешаат термините „независност“ и 
„непристапност“, односно се изедначуваат. Теоријата 
и Европскиот суд за човекови права разграничил 
многу и мислам во нашите 6-7 предмети кои се 
сега пред Стразбур ќе имаме на некој начин едно 
одредено укажување во тој дел. Работата е дека 
овие две власти, законодавната и извршната, треба 
да сфатат дека не треба да се мешаат во работата 
на судиите, односно во извршување на судската 
функција и ако сакате во целиот оној контекст на 
избор, разрешување и дисциплинска постапка. 
Правните лекови кои досега постојат и правните 
лекови кои сега се нудат за заштита во фаза за 
избор на разрешување и дисциплинска постапка се 
многу слаби правни лекови. Тие не постојат во една 
ваква ситуација. Каде е извршната власт? Што прави 
извршната власт? Кај нас Владата прави сè. Кај нас 
Владата носи предлог за измени, кај нас Владата 
носи нацрт за измени, нема дебата, а и да има дебата, 
барем од она јас што го видов, нема многу суштина. 
И во една таква ситуација сите овие промени на 
Судскиот совет воопшто нема да ја постигнат целта 
за самостојност и независност на судската власт. 
Самите членови на Судскиот совет се зависни од 
различни причини и поразлични основи, а јас се 
согласувам дека оние другите членови, не судии, 
треба да бидат универзитетски професори, треба да 
бидат адвокати и други истакнати правници, меѓутоа 
мене ако ме прашате концепциски Судскиот совет 
не треба да биде ваков. Јас сум многу повеќе за 
концепцијата што ја нуди Словенија. Во предлогот, 
односно во образложението, само Хрватска е 
дадена како пример, меѓутоа Хрватите имаа многу 
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проблеми додека да дојдат до ова што се денес. И 
она што е многу важно, според мене, за промена на 
концепцијата на Судскиот совет, треба тој што е член 
на Судскиот совет во исто време да си ја врши својата 
поранешна функција. Тој треба да има во глава дека 
е судија и тој треба судски треба да размислува кога 
ќе одлучува за избор, разрешување и дисциплинска 
постапка,  да знае дека утре-задутре треба да се врати 
меѓу колегите со чист образ и дека тој може лесно да 
се најде во слична ситуација како и судијата за кој се 
одлучува. Овде изборот на членови на Судскиот совет 
е таков што тие после тоа ретко се враќаат назад, а 
и ако се вратат назад прашање е какви последици 
има нивното претходно работење. Јас реков дека 
кај членовите на Судскиот совет нема никаква 
одговорност. Тие луѓе можат сè да прават, никој не 
може да ги прозива и никој не може да бара од нив 
одговорност, што значи дека во една ваква ситуација 
во која се наоѓа сега Македонија, каде што свеста 
не е на она ниво на кое треба да биде во смисла 
на поделба на власта и во смисла на владеење на 
правото. Владеење на правото е некоја имагинарна 
супстанца која во Македонија на многу одредени 
различни места, различно се третира. 
Во Република Македонија постои Закон за 
кривична постапка и Закон за граѓанска постапка. 
Дополнително имаме и управна постапка за управен 
спор, така што со една можеби посовесна работа 
нема да има проблем во квалитетно процедурално 
завршување на предметите. Специјализираност на 
судиите е исто така проблем, и покрај тоа што во 
судовите се направија некои одделенија (граѓански, 
кривични, прекршочни, управни), меѓутоа прашањето 
е каков е квалитетот на судиите кои постапуваат? И 
каков е квалитетот на судии кои се избрани за судии? 
Јас мојот пример нема да го спомнам, меѓутоа ќе го 
спомнам примерот на судија на Уставен суд, кога му 
заврши мандатот, судија кој во своите одлуки најмногу 
го земаше предвид конвенциското право, тој човек 
апсолутно не беше подобен за судија на Врховен суд за 
разлика од првостепените судии кои станаа директно 
судии на Врховниот суд. Ние имаме ситуација каде што 
државата ја одложи примената на законот, каде што 
требаше да има судии во основните судови од лицата 
кои ја завршија Академијата за судии и обвинители. 
Толку многу се зборува за таа Академија, толку многу 
средства се дадени, не само од домашни туку и од 
надворешни донатори. Не знам и дали има судија 
кривичар кој не отиде во Америка. Сите отидоа да 
го изучуваат системот на новата кривична постапка. 

Ние имаме ситуација каде истражното одделение 
кај обвинителството целосно не е опремено и се 
поставува прашање како квалитетно ќе функционира. 
А зошто не функционира? Заради одредени спреги, 
заради одредени сè уште недовршени ситуации. Не 
можеме ние да бараме нешто да функционира кога 
едноставно законите и Уставот не се имплементираат, 
не се третираат, едноставно нема аргументи. Добро 
би било со давањето можност на Судскиот совет да 
даде аргументи зошто е некој избран, зошто некој не 
е избран. За разрешување имало можност тоа да се 
цени. Она што беше Претседателот на Врховниот суд 
како член во Судскиот совет, истиот тој Претседател 
на Врховен суд учествуваше и во тоа кој ќе биде во 
Советот на судии, а кои ќе постапуваат по жалба на 
одлуката на Судскиот совет. Има еден принцип, тоа 
е принципот на таканаречена „objective appearance“. 
Многу често се спомнува во предметите пред 
Европскиот суд за човекови права, принцип кој не е 
извлечен само од Конвенцијата. Се знае да се каже 
дека правдата не треба само да се прави, туку треба 
да се гледа дека правдата е направена. Тука ние 
имаме голем проблем. За било кој предмет што сега 
влегува во суд, за кој некој е заинтересиран, било 
кого да прашате ќе кажат: „Се знае одлуката како ќе 
биде, ќе биде во корист на владејачката гарнитура“. 
Во една таква состојба јас не знам кој колку ја 
сфатил и поделбата на власта и владеењето на 
правото и она што е особено важно, независноста и 
непристрасноста на судството. И затоа велам дека не 
сум сигурна сè додека не се тргне од размислувањето 
дека треба да се влијае врз судијата и сè додека не 
се остварат критериуми кои ќе обезбедат квалитетен 
Судски совет, дека ние ќе имаме состојба на 
независно и непристрасно судство, технички ние што 
и да правиме во делот на измена на телото кое бира 
и разрешува судии.
Држава која го ратификува протоколот 14 останува да 
најде начин за супсидијарна примена на Европската 
конвенција за човекови права на својата територија. 
Државата е таа која ќе одлучи на кој начин тоа ќе 
го направи. Јас ве уверувам дека ако Врховниот 
или Уставниот суд употребува судска пракса на 
Европскиот суд за човекови права, наведувајќи 
ги принципите, дека тоа е начин на примена на тој 
супсидијарен пристап. Никој не рекол што треба ние 
да направиме. Тоа е на државата да одлучи. Кажано 
е дека уставната тужба односно, оние судови кои се 
бават со уставните права дека се тие кои можеби 
најмногу ќе допринесат за примена на овој принцип. 
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„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

Меѓутоа ако земеме да ја гледаме листата на права  
по кои ќе постапува Уставниот суд, за која се вели 
дека е проширена, а јас велам дека е формално 
правно проширена. Ќе ви посочам пример. Правото 
на слобода на човекот, како едно право, за да подолу 
вели и правото на слобода на движење. Правото на 
слобода на движење е инкорпорирано во правото 
на слобода на човекот, за кое погоре се зборува. 
Ако се земе содржината и праксата која се однесува 
на членот 5 од Европската конвенција, и ако тука 
се елаборираат овие права, нема да има потреба 
од ваква разделеност на овие две права. Понатаму 
зборуваме за „право за пресумпција на невиност“ и 
„право на фер судење“. Значи тоа произлегува од 
членот 6 од Конвенцијата. Името на членот 6 е „право 
на фер судење“, на фер постапување. Во ова право 
влегува и пресумпцијата на невиност. Што се сакало 
да се постигне со посебно одвојување на право на 
пресумпција на невиност и посебно именување на 
фер судење. Фер судење не е само во оној дел што 
значи целокупниот текст на член 6. Треба да ја имате 
предвид праксата на Европскиот суд за човекови 
права за да видите што влегува тука. Тука е идејата 
дека некој што ќе постапува по овие предмети треба 
да ги гледа сите сегменти и сите елементи што носат 
до фер судење. Јас се прашувам како Уставниот суд 
ќе одлучува, дали тој одреден суд е основан со закон, 
кој работи на криминални предмети, на граѓански 
предмети и еве ако сакате дали и должина на 
постапката влегува во правото на фер судење. Кој ќе 
постапува сега по должина на постапката? Врховниот 
суд на кој веќе му е дадена надлежност? Или повторно 
странката ќе треба прво да оди пред Врховниот суд па 
потоа да оди пред Уставниот суд? Што ќе правиме? Ќе 
правиме одолговлекување на постапката? 
Слободата на уверување, посебно совеста, мислата, 
јавното изразување на мисла. Што е разликата 
помеѓу мислата и јавно изразување на мислата? 
Мислата е во глава, тука никој не може да ти 
интервенира. Јавното изразување на мисла е веќе 
доведено во прашање дали е овозможено или 
не. Имам впечаток дека се само повеќе наброени 
права за да изгледа малку поширока листата на 
надлежности на Уставниот суд. Дискриминацијата 
е заменета со еднаквост на граѓаните во слободите 
и правата и сега вели независно, од пол итн. без да 
го има оној сегмент кој го има во Законот за забрана 
на дискриминација. Ние имаме Устав кој е послаб од 
законот. Самиот закон зборува за други основи во 
кои можат многу работи да се внесат, па и ако сакате 

Комисијата има одлучувано по тие други основи во 
делот на сексуалната ориентација. Сега фактички 
ја нема забраната на дискриминација. Значи имаме 
една конфузија, имаме една нејасност која во никој 
случај, нема да нè доведе во она што значи суштинско 
и гарантирање на човековите права. Во првичниот 
текст стоеше дека со Закон ќе се определува 
процедурата. Сега веќе тоа го нема. Во поранешниот 
текст го имаше законот. Законот го имаше и јас дури 
кога го видов ова, првото прашање ми беше што е 
сега со оној Деловник кој постои? Што е сега со овој 
Закон? Заради тоа што во Деловникот има многу 
суштински работи. Друго е прашањето дали треба да 
биде Деловник или треба да биде закон? Тоа е сосема 
друго прашање. Го кажувам ова во врска со она што 
значи конфузност, нејасност, процедура и како таа 
одлука на Уставниот суд ќе се извршува? Што ќе се 
направи со таа одлука? Ако се донесе само одлука во 
која ќе се констатира повредата, ние ништо не сме 
направиле. Ние не сме ја изремедирале ситуацијата, 
зборувам за човекови права не зборувам за заштита 
на уставност и законитост. Во полето на дискусии има 
правници кои сметаат дека Уставниот суд не може 
да се впушти во оценка на работата на редовните 
судови. Тука би ги кажала и презентирала она што 
е пракса на Уставниот суд на Босна и Херцеговина 
и доколку сакате на сите судови во регионот. Откако 
ќе се утврди интервенцијата, истата е направена со 
пресуда на Врховниот суд, мора нешто да се каже во 
врска со таа пресуда на Врховен суд. Ако е повредено 
правото на фер постапување, постапката треба да се 
врати назад и да почне одново за да се даде можност 
на тие фер стандарди да бидат имплементирани. Или 
она што е пракса на сите судови во регионот, освен 
во Македонија, е да се укинуваат одлуките со кои е 
извршена интервенцијата, за да се даде можност 
ситуацијата да се ремедира. Исто така, тоа може да се 
врзе и со надоместокот на штета, но тоа нецелосно ја 
ремедира ситуацијата. Во предлогот тука нема нешто 
што може да се извлече, како тоа би било и што би 
работел или како би постапувал Уставниот суд. Ние 
имаме пресуди каде што Уставниот суд на почетокот 
не навлегува во меритум, не навлегува во суштина, 
туку ја отфрла. Имаме пресуди каде што со одлука 
на Врховниот суд и со одлука на обвинителството не 
е поведувана кривична постапка, за да е поведена 
некоја супсидијарка и се бара утврдување на повреда 
на слобода на изразување. Сега веќе нема можност 
ни за супсидијарка. Многу прашања се отвораат. На 
овој начин нема да се реши она што значи ефективно 
постапување пред Уставниот суд. 
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Во самиот амандман стојат правни средства кои 
се исцрпени или не се предвидени други домашни 
редовни или вонредни правни средства за нивна 
заштита. Постојат две можности: едната е да бидат 
исцрпени, а другата е ако не се предвидени. Кај 
првата не знам како државата ќе каже „Е па добро, 
ај не е ефикасно ова правно средство“, кога ние во 
самиот Устав сме го дале како обврска да се исцрпи. 
Ние во овој амандман зборуваме за супсидијарниот 
пристап, значи за она што значи пракса на Европскиот 
суд за човекови права. Едно е мислењето за редовни 
правни средства, друго за вонредни во делот за 
потребата за нивно исцрпување, а со измените 
тие се изедначуваат. Прашањето на еднаквост и 
дискриминација е доста дискутабилно затоа што 
протоколот 12 вели забрана за дискриминација 
со закон итн. Не секогаш еднаквоста, односно 
не секогаш забраната на дискриминацијата ќе ја 
покрие еднаквоста. Каде се сличните ситуации? 
Има многу прашања кои Уставниот суд ќе треба 
да ги разграничува и нема да биде тоа само 
теоретско толкување на Уставот затоа што согласно 
надлежноста на Европскиот суд не е дадена многу 
можност за некое друго толкување, освен неговото. 
Тука, ако се оди на тоа што е уставна тужба, ако се 
оди на она што е предлог на Венецијанска комисија, 
теоретското презентирање судот може да го даде 
само во своја поткрепа, меѓутоа треба да одлучи 
суштински дали е исцрпено тоа правно средство 
или не? Дали треба да оди пред Врховен суд или не? 
Должина на постапка е внесена во фер постапка. 
Пресумпцијата на невиност само е издвоена, а 
другите права ги нема, каде е „equality of arms“, 
каде се доказните средства, аргументацијата, каде е 
правото на адвокат и други права кои произлегуваат 
од членот 6. Затоа моето мислење беше дека е 
подобро да се има онаа номенклатура која е дадена 
во Конвенцијата и одредени други додатни права 
ако веќе се смета на примена на супсидијарниот 
принцип и на намалување на предметите пред 
Стазбур. Сопственоста не е возможно да ја нема. Кога 
веќе одиме на листа, а инаку Уставниот суд мора да 
постапува, јас мислам дека мора да постапува и без 
предложените промени барем за оние права веќе 
наведени во сега важечкиот текст на Уставот на РМ.

Констадин Богданов

Јас сум Констадин Богданов, владин агент пред Европскиот 

суд за човекови права. И да кажам дека ние од Бирото 

имаме најголем допир со предметите кои завршуваат 

во Стразбур и во овој дел за човековите права најдобро 

ја познаваме ситуацијата, како истата да се ремедира на 

домашно ниво. 

Најпрво сакам да се заблагодарам за поканата на 

Фондацијата да учествуваме на оваа дебата, да 

заблагодарам и на воведничарите за интересните 

констатации и размислувања. 

Нормално не можам со сѐ да се согласам, се согласувам 

со делот на професорот Шкариќ во однос на опсегот на 

правата, така што и јас сум на мислење дека опсегот требаше 

да биде поширок во смисла да ги опфати сите права кои се 

загарантирани со Конвенцијата и со протоколите. Меѓутоа, 

едно такво решение можеби претставуваше и ризик бидејќи 

од друга страна секогаш имаше критичари кои сметаат дека 

е опасно одеднаш да се преоптовари Уставниот суд со сите 

права, особено со оние права од економската, социјалната 

и културната сфера, кои се многу широки и општи и 

може различно да се толкуваат и одеднаш да се јават 

голем број апликации пред Уставниот суд и едноставно 

тие апликации за тие права да ги претопат овие кои се 

однесуваат на граѓанските и политички права иако не 

правам хиерархија, нормално, меѓу правата. Се согласувам 

и дека педигрето на Уставниот суд досега, од постоењето 

на Република Македонија, не можеме да се пофалиме со 

некоја статистика во постапувањето на овие предмети. 

Значи не се 40 иницијативи како што кажа Гордана, повеќе 

од 250 иницијативи се поднесени до судот сега, од кои 

само една е уважена, а 249 се отфрлени од процесни 

причини итн. Меѓутоа тука не го лоцирам проблемот, иако 

многу правници во овие дебати се потпираат на составот 

на Уставниот суд, на персоналниот состав на судиите 

и сл. Овие 240 предмети се отфрлени во последните 

20 години при различни состави на Уставниот суд, при 

различни претседатели и слично. Значи сите на некој 

начин постапувале идентично, односно не постапувале 

согласно праксата на Европскиот суд за човекови права 

и од тие причини дефинитивно, не само уставните судии, 

туку и стручните соработници ќе треба да се обучат во 

детали, значи посуштински со праксата на Европскиот суд 

за човекови права, за со тек на време би имале можност да 

решаваат по овие предмети на линија на Европскиот суд 

за човекови права. Втора работа што е многу битна и што 

создава дилема во јавноста е во однос на ефикасноста на 

правниот лек и дали ќе треба да го искористат граѓаните и 

дали ќе се јави Уставниот суд како кочничар на остварување 

на правата, односно четврта инстанца итн. Во овој поглед, 



12

„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

Меѓутоа ако земеме да ја гледаме листата на права  
по кои ќе постапува Уставниот суд, за која се вели 
дека е проширена, а јас велам дека е формално 
правно проширена. Ќе ви посочам пример. Правото 
на слобода на човекот, како едно право, за да подолу 
вели и правото на слобода на движење. Правото на 
слобода на движење е инкорпорирано во правото 
на слобода на човекот, за кое погоре се зборува. 
Ако се земе содржината и праксата која се однесува 
на членот 5 од Европската конвенција, и ако тука 
се елаборираат овие права, нема да има потреба 
од ваква разделеност на овие две права. Понатаму 
зборуваме за „право за пресумпција на невиност“ и 
„право на фер судење“. Значи тоа произлегува од 
членот 6 од Конвенцијата. Името на членот 6 е „право 
на фер судење“, на фер постапување. Во ова право 
влегува и пресумпцијата на невиност. Што се сакало 
да се постигне со посебно одвојување на право на 
пресумпција на невиност и посебно именување на 
фер судење. Фер судење не е само во оној дел што 
значи целокупниот текст на член 6. Треба да ја имате 
предвид праксата на Европскиот суд за човекови 
права за да видите што влегува тука. Тука е идејата 
дека некој што ќе постапува по овие предмети треба 
да ги гледа сите сегменти и сите елементи што носат 
до фер судење. Јас се прашувам како Уставниот суд 
ќе одлучува, дали тој одреден суд е основан со закон, 
кој работи на криминални предмети, на граѓански 
предмети и еве ако сакате дали и должина на 
постапката влегува во правото на фер судење. Кој ќе 
постапува сега по должина на постапката? Врховниот 
суд на кој веќе му е дадена надлежност? Или повторно 
странката ќе треба прво да оди пред Врховниот суд па 
потоа да оди пред Уставниот суд? Што ќе правиме? Ќе 
правиме одолговлекување на постапката? 
Слободата на уверување, посебно совеста, мислата, 
јавното изразување на мисла. Што е разликата 
помеѓу мислата и јавно изразување на мислата? 
Мислата е во глава, тука никој не може да ти 
интервенира. Јавното изразување на мисла е веќе 
доведено во прашање дали е овозможено или 
не. Имам впечаток дека се само повеќе наброени 
права за да изгледа малку поширока листата на 
надлежности на Уставниот суд. Дискриминацијата 
е заменета со еднаквост на граѓаните во слободите 
и правата и сега вели независно, од пол итн. без да 
го има оној сегмент кој го има во Законот за забрана 
на дискриминација. Ние имаме Устав кој е послаб од 
законот. Самиот закон зборува за други основи во 
кои можат многу работи да се внесат, па и ако сакате 

Комисијата има одлучувано по тие други основи во 
делот на сексуалната ориентација. Сега фактички 
ја нема забраната на дискриминација. Значи имаме 
една конфузија, имаме една нејасност која во никој 
случај, нема да нè доведе во она што значи суштинско 
и гарантирање на човековите права. Во првичниот 
текст стоеше дека со Закон ќе се определува 
процедурата. Сега веќе тоа го нема. Во поранешниот 
текст го имаше законот. Законот го имаше и јас дури 
кога го видов ова, првото прашање ми беше што е 
сега со оној Деловник кој постои? Што е сега со овој 
Закон? Заради тоа што во Деловникот има многу 
суштински работи. Друго е прашањето дали треба да 
биде Деловник или треба да биде закон? Тоа е сосема 
друго прашање. Го кажувам ова во врска со она што 
значи конфузност, нејасност, процедура и како таа 
одлука на Уставниот суд ќе се извршува? Што ќе се 
направи со таа одлука? Ако се донесе само одлука во 
која ќе се констатира повредата, ние ништо не сме 
направиле. Ние не сме ја изремедирале ситуацијата, 
зборувам за човекови права не зборувам за заштита 
на уставност и законитост. Во полето на дискусии има 
правници кои сметаат дека Уставниот суд не може 
да се впушти во оценка на работата на редовните 
судови. Тука би ги кажала и презентирала она што 
е пракса на Уставниот суд на Босна и Херцеговина 
и доколку сакате на сите судови во регионот. Откако 
ќе се утврди интервенцијата, истата е направена со 
пресуда на Врховниот суд, мора нешто да се каже во 
врска со таа пресуда на Врховен суд. Ако е повредено 
правото на фер постапување, постапката треба да се 
врати назад и да почне одново за да се даде можност 
на тие фер стандарди да бидат имплементирани. Или 
она што е пракса на сите судови во регионот, освен 
во Македонија, е да се укинуваат одлуките со кои е 
извршена интервенцијата, за да се даде можност 
ситуацијата да се ремедира. Исто така, тоа може да се 
врзе и со надоместокот на штета, но тоа нецелосно ја 
ремедира ситуацијата. Во предлогот тука нема нешто 
што може да се извлече, како тоа би било и што би 
работел или како би постапувал Уставниот суд. Ние 
имаме пресуди каде што Уставниот суд на почетокот 
не навлегува во меритум, не навлегува во суштина, 
туку ја отфрла. Имаме пресуди каде што со одлука 
на Врховниот суд и со одлука на обвинителството не 
е поведувана кривична постапка, за да е поведена 
некоја супсидијарка и се бара утврдување на повреда 
на слобода на изразување. Сега веќе нема можност 
ни за супсидијарка. Многу прашања се отвораат. На 
овој начин нема да се реши она што значи ефективно 
постапување пред Уставниот суд. 
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Во самиот амандман стојат правни средства кои 
се исцрпени или не се предвидени други домашни 
редовни или вонредни правни средства за нивна 
заштита. Постојат две можности: едната е да бидат 
исцрпени, а другата е ако не се предвидени. Кај 
првата не знам како државата ќе каже „Е па добро, 
ај не е ефикасно ова правно средство“, кога ние во 
самиот Устав сме го дале како обврска да се исцрпи. 
Ние во овој амандман зборуваме за супсидијарниот 
пристап, значи за она што значи пракса на Европскиот 
суд за човекови права. Едно е мислењето за редовни 
правни средства, друго за вонредни во делот за 
потребата за нивно исцрпување, а со измените 
тие се изедначуваат. Прашањето на еднаквост и 
дискриминација е доста дискутабилно затоа што 
протоколот 12 вели забрана за дискриминација 
со закон итн. Не секогаш еднаквоста, односно 
не секогаш забраната на дискриминацијата ќе ја 
покрие еднаквоста. Каде се сличните ситуации? 
Има многу прашања кои Уставниот суд ќе треба 
да ги разграничува и нема да биде тоа само 
теоретско толкување на Уставот затоа што согласно 
надлежноста на Европскиот суд не е дадена многу 
можност за некое друго толкување, освен неговото. 
Тука, ако се оди на тоа што е уставна тужба, ако се 
оди на она што е предлог на Венецијанска комисија, 
теоретското презентирање судот може да го даде 
само во своја поткрепа, меѓутоа треба да одлучи 
суштински дали е исцрпено тоа правно средство 
или не? Дали треба да оди пред Врховен суд или не? 
Должина на постапка е внесена во фер постапка. 
Пресумпцијата на невиност само е издвоена, а 
другите права ги нема, каде е „equality of arms“, 
каде се доказните средства, аргументацијата, каде е 
правото на адвокат и други права кои произлегуваат 
од членот 6. Затоа моето мислење беше дека е 
подобро да се има онаа номенклатура која е дадена 
во Конвенцијата и одредени други додатни права 
ако веќе се смета на примена на супсидијарниот 
принцип и на намалување на предметите пред 
Стазбур. Сопственоста не е возможно да ја нема. Кога 
веќе одиме на листа, а инаку Уставниот суд мора да 
постапува, јас мислам дека мора да постапува и без 
предложените промени барем за оние права веќе 
наведени во сега важечкиот текст на Уставот на РМ.

Констадин Богданов

Јас сум Констадин Богданов, владин агент пред Европскиот 

суд за човекови права. И да кажам дека ние од Бирото 

имаме најголем допир со предметите кои завршуваат 

во Стразбур и во овој дел за човековите права најдобро 

ја познаваме ситуацијата, како истата да се ремедира на 

домашно ниво. 

Најпрво сакам да се заблагодарам за поканата на 

Фондацијата да учествуваме на оваа дебата, да 

заблагодарам и на воведничарите за интересните 

констатации и размислувања. 

Нормално не можам со сѐ да се согласам, се согласувам 

со делот на професорот Шкариќ во однос на опсегот на 

правата, така што и јас сум на мислење дека опсегот требаше 

да биде поширок во смисла да ги опфати сите права кои се 

загарантирани со Конвенцијата и со протоколите. Меѓутоа, 

едно такво решение можеби претставуваше и ризик бидејќи 

од друга страна секогаш имаше критичари кои сметаат дека 

е опасно одеднаш да се преоптовари Уставниот суд со сите 

права, особено со оние права од економската, социјалната 

и културната сфера, кои се многу широки и општи и 

може различно да се толкуваат и одеднаш да се јават 

голем број апликации пред Уставниот суд и едноставно 

тие апликации за тие права да ги претопат овие кои се 

однесуваат на граѓанските и политички права иако не 

правам хиерархија, нормално, меѓу правата. Се согласувам 

и дека педигрето на Уставниот суд досега, од постоењето 

на Република Македонија, не можеме да се пофалиме со 

некоја статистика во постапувањето на овие предмети. 

Значи не се 40 иницијативи како што кажа Гордана, повеќе 

од 250 иницијативи се поднесени до судот сега, од кои 

само една е уважена, а 249 се отфрлени од процесни 

причини итн. Меѓутоа тука не го лоцирам проблемот, иако 

многу правници во овие дебати се потпираат на составот 

на Уставниот суд, на персоналниот состав на судиите 

и сл. Овие 240 предмети се отфрлени во последните 

20 години при различни состави на Уставниот суд, при 

различни претседатели и слично. Значи сите на некој 

начин постапувале идентично, односно не постапувале 

согласно праксата на Европскиот суд за човекови права 

и од тие причини дефинитивно, не само уставните судии, 

туку и стручните соработници ќе треба да се обучат во 

детали, значи посуштински со праксата на Европскиот суд 

за човекови права, за со тек на време би имале можност да 

решаваат по овие предмети на линија на Европскиот суд 

за човекови права. Втора работа што е многу битна и што 

создава дилема во јавноста е во однос на ефикасноста на 

правниот лек и дали ќе треба да го искористат граѓаните и 

дали ќе се јави Уставниот суд како кочничар на остварување 

на правата, односно четврта инстанца итн. Во овој поглед, 
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знае тука и судија Цаца дека граѓаните нема да бидат 

должни да го искористат овој правен лек сѐ до оној момент 

додека Европскиот суд за човекови права нема да каже 

дека лекот е ефикасен. Значи тоа може да се случи за пола 

година, може за година, може за три. Правното средство 

кое е пред Врховниот суд ни требаше три години да ја 

докажеме ефикасноста и таа ефикасност е докажана во 

одлуката Аџи Спирковска. Три години судот го испитуваше 

средството за судење во разумен рок дали е ефикасно 

и на крај кажа дека е ефикасно и треба граѓаните да го 

искористат пред да одат во Стразбур. Што значи дека до 

оној момент или доколку самиот правен лек е неефикасен 

од икс причини, не се применува правото, не се чепка 

итн., итн., се отфрлаат тужбите и сл. Граѓаните одново ќе 

немаат потреба да го искористат. Тоа ќе стане инстанца 

во оној момент кога ќе биде ефикасно, бидејќи, еве тука 

е и судија Цаца, јас претпоставувам ќе се случи следново: 

Сите предмети кои ќе бидат поднесени до Европскиот суд 

за човекови права после стапувањето на амандманот на 

сила и после донесувањето, претпоставувам, на уставниот 

закон за постапување на Уставниот суд за овие предмети, а 

нема да го искористат тоа средство иако теоретски требале, 

Европскиот суд за човекови права нема да ги отфрли, туку 

ќе ни ги достави на одговор со прашање дали нашето 

средство пред Уставниот суд го сметаме за ефикасно? 

Ако ние не го одбраниме во некоја наредна тура, наредна 

година, две-три, сите тие предмети кои не го искористиле 

тоа средство, судот ќе ги процесира и сите идни ќе нема 

потреба да го искористуваат. Меѓутоа ако го одбраниме, 

а ќе го одбраниме само ако навистина Уставниот суд 

е ефикасно правно средство, значи таму нема пред 

Европскиот суд за човекови права да се преставува нешто 

друго што не е. Ако го одбраниме во тој случај ќе стане 

ефикасно правно средство, меѓутоа во тој случај навистина 

и ќе биде ефикасно правно средство онакво како што му 

треба на нашиот систем. Благодарам.

УСТАВОТ И ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ – 
ЗОШТО ВЛАДАТА ПОСЕГНА ПО УСТАВНО 
БЕТОНИРАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ И 
ИСЦРТУВАЊЕ НА СЛОБОДНА ФИНАНСИСКА 
ТЕРИТОРИЈА?

Анета Додевска

Во интерес на времето, бидејќи веќе со првата сесија малку 

го пробивме тајмингот за јавната расправа во однос на 

уставните измени, јас би ја отворила втората сесија која се 

однесува на уставните измени кои задираат во економскиот 

дел. Се чини кога зборуваме за парите, дебатите и 

вниманието се најголеми, но тука се наоѓаат и предложени 

уставни измени кои според мене предизвикаа најголеми 

контроверзии. Јас ќе бидам кратка во воведот, најпрво 

таксативно ќе ги набројам четирите економски позиции 

што се предлагаат за измена во уставот. Некои решенија се 

менуваат, некои решенија се целосно нови. Значи станува 

збор за ограничувања на јавниот долг до 60% од бруто 

домашниот производ, заедно во пакет со ограничувањето 

на буџетскиот дефицит до 3% од БДП. Следното решение 

што се предлага со Уставот е формирање на слободна 

финансиска зона. Потоа ново име на Народната банка во 

Банка на Македонија, заедно во пакет со измена на член 

60 од Уставот што ги регулира ингеренциите на Народната 

банка. Значи се задира и во тој дел со предложените 

уставни измени и последен дел е уставното регулирање на 

државната ревизија, односно на државниот ревизор. Ова 

практично е пакетот на четирите економски уставни измени 

што ги дава предлагачот. Слушнавме во првиот дел дека дел 

од правниците од стручната јавност лоцираа серија правни 

недоречености, дури се кажа дека дел од нив може да 

имаат и разорно и погубно дејство за вкупната економија 

и не само за економијата туку и за самиот поредок. Јас би 

отворила неколку дилеми кај ограничувањата за јавниот 

долг. Би сакала да го кажам кој е ставот на предлагачот, 

иако во предложените уставни измени тие образложенија 

се прилично штури, но генерално власта вели дека со 

ограничување на јавниот долг и на буџетскиот дефицит 

ќе се обезбеди контролирано домаќинско трошење на 

народните пари на секоја власт, без разлика која и да е во 

тој момент. Но, тука се отвораат неколку прашања. Пред 

сѐ онаа елементарното - зошто се посегна по менување на 

Устав за нешто што може да се регулира на пример и со 

закон, па дури и со други механизми доколку се сака да се 

обезбеди контрола врз јавните финансии и тоа не со некое 

одложено дејство, како што рече професорот Шкариќ 

од 2017-та година, туку веднаш и сега. Значи веднаш и 

сега ние можеме да обезбедиме со законски решенија 

контролирано домаќинско трошење на народните пари и 
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увид во состојбата на јавниот долг. И уште една дилема 

во делот на јавните финансии е кој јавен долг ќе се 

уредува, ќе се бетонира, ќе се утврдува со Устав. Дали 

зборуваме за долгот на централната влада. Кире Наумов 

пред разговоров ми рече да не го велам јавен долг на 

централна влада, значи долг на централна влада кој во 

моментов изнесува 40,8% и се смета за еден од највисоките 

историски нивоа, или пак ќе го ограничуваме вкупниот 

јавен долг на државата за кој патем со години немаме 

податок. Во делот на уставното решение за формирање 

слободни финансиски зони, тоа предизвика најсериозни, 

најтешки контроверзии и квалификации. Владата вели 

дека Устав уредува вакво решение бидејќи тоа ќе треба 

да претставува концепт за да ја етаблира, да ја стави 

Македонија на меѓународната, на светската финансиска 

мапа. Односно на таков начин ние да привлечеме сериозни 

инвестиции, инвеститори во банкарството, во финансиите, 

во осигурителниот бизнис. Сето тоа треба да донесе свеж 

капитал, потоа нови вработувања и сето тоа на крај да се 

рефлектира врз вкупната економија. Веќе слушнавме ние, 

дел од нас овде ги дадоа и првичните квалификации дали 

преку Уставот се отвора патот Македонија да стане офшор-

дестинација на Балканот. Екстериторијалност, паралелен 

систем на закони, на легислатива, нешто ќе важи на таа 

одредена територија, а нема да важи на останатиот што 

е надвор, зборувам генерално за банкарската индустрија. 

Концептот на слободни финансиски зони не подразбира 

само даночни ослободувања и бенефиции, туку во случајот 

кога се работи за финансии се отвора она клучно прашање 

- дали тоа ќе значи и влез на нечист капитал, нечисти пари 

кои по правило се стекнуваат на криминален и незаконски 

начин. Следната уставна измена што се 

предлага е преименување на Народната 

банка во Банка на Македонија во исто време 

и со измена на членот 60 кој уставно ги 

регулира ингеренциите, па по ново Народната 

банка би била задолжена да се грижи за 

ценовната стабилност во земјава. Последната 

измена рековме, уставна регулација на 

државниот ревизор. Со уставно решение се 

предлага Државниот завод за ревизија да 

добие својство на државен орган со уставна 

положба. Јас, во овој дел со нафрлање на овие 

дилеми, би ја отворила сесијата. Би почнала 

со поранешниот гувернер на Народната банка, 

еден од поранешните министри за финансии, 

Петар Гошев. Господине Гошев, пред да ви 

го дадам вашето време ве молам она што 

е најново и најтазе. Вчера во експресна 

собраниска постапка беше изменет законот 

за јавен долг и сега ние си имаме една нова дефиниција 

во земјава за тоа што ни претставува јавниот долг, иако 

ние немаме увид со години наназад колкав е процентот. 

Што направи владата, дали отвори некаков простор што е 

поврзан со овие уставни измени сега. Што сменивме вчера 

во законот за јавен долг?

Петар Гошев

Го прочитав материјалот на организаторите на оваа јавна 

расправа, со наслов, „Наметнат Устав”. Ми се допаѓа и 

целосно го делам тоа мислење. Јас би ставил во насловот 

и потврд атрибут, „насилство”. Нашата ситуација ја 

карактеризира континуирано насилство во целиот овој 

изминат период од 2006 година па наваму, вклучително 

со она од вчера - изменетата дефиниција за тоа што 

претставува јавниот долг, направена во соодветниот 

занон. Ќе се вратам на тоа прашање подоцна затоа што 

изумената дефиниција на Владата е некомпарабилна 

со дефиницијата на Меѓународниот монетарен фонд и 

Светската банка. Таа дефиниција дава категорија на јавен 

долг која е меѓународно неспоредлива и неверодостојна. 

Со тоа, всушност, Владата веднаш ни кажува дека и оние 

60% што ги планира како евентуална горна граница за 

дозволено („безбедно”) ниво на јавен долг за Македонија 

нема да ја почитува, затоа што тие 60% де факто може 

да бидат и 65% и 75% со оглед на тоа што ја редуцирале 

дефиницијата, односно отстраниле некои евидентни 

и меѓународно верифицирани компоненти на јавниот 

долг. Ни нудат, всушност, легализиран фалсификат кој ја 

занемарува стварноста. Тоа е невидена, нечуена работа, 

јас тоа не можам да си го објаснам. Тоа е тешка, тешка 

патологија, тешко насилство, вистински 

пример за разбојништво и може да се 

употребат милион вакви термини и нема да 

биде неточно како квалификација. Но, јас, 

првично ќе коментирам три од предложените 

амндмани: за финансиските зони, за јавниот 

долг и за Народната банка и нејзината 

основна цел. Ако има потреба, евентуално 

потоа, би дал коментар и во врска со некои 

од останатите. 

Во наведениот документ на граѓанските 

организации се констатира, помеѓу останатото, 

две клучни работи во врска со амандманот за 

финансиската зона (а јас додавам дека тоа е 

направено и со други акти и мерки на Владата, 

односно на Парламентот на Република 

Македонија, вклучително и со, или, особено 

со „технолошките индустриски развојни 

зони“) флагрантна повреда на принципот на 

Инсталирањето 
на т.н. 
меѓународна 
финансиска зона 
е инсталирање 
на пат за 
внесување 
на нечист, 
нелегален 
капитал во 
Македонија, 
капитал стекнат 
со вршење на 
бројни кривично 
казниви дела 
извршени во 
бројни држави 
во светот.
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знае тука и судија Цаца дека граѓаните нема да бидат 

должни да го искористат овој правен лек сѐ до оној момент 

додека Европскиот суд за човекови права нема да каже 

дека лекот е ефикасен. Значи тоа може да се случи за пола 

година, може за година, може за три. Правното средство 

кое е пред Врховниот суд ни требаше три години да ја 

докажеме ефикасноста и таа ефикасност е докажана во 

одлуката Аџи Спирковска. Три години судот го испитуваше 

средството за судење во разумен рок дали е ефикасно 

и на крај кажа дека е ефикасно и треба граѓаните да го 

искористат пред да одат во Стразбур. Што значи дека до 

оној момент или доколку самиот правен лек е неефикасен 

од икс причини, не се применува правото, не се чепка 

итн., итн., се отфрлаат тужбите и сл. Граѓаните одново ќе 

немаат потреба да го искористат. Тоа ќе стане инстанца 

во оној момент кога ќе биде ефикасно, бидејќи, еве тука 

е и судија Цаца, јас претпоставувам ќе се случи следново: 

Сите предмети кои ќе бидат поднесени до Европскиот суд 

за човекови права после стапувањето на амандманот на 

сила и после донесувањето, претпоставувам, на уставниот 

закон за постапување на Уставниот суд за овие предмети, а 

нема да го искористат тоа средство иако теоретски требале, 

Европскиот суд за човекови права нема да ги отфрли, туку 

ќе ни ги достави на одговор со прашање дали нашето 

средство пред Уставниот суд го сметаме за ефикасно? 

Ако ние не го одбраниме во некоја наредна тура, наредна 

година, две-три, сите тие предмети кои не го искористиле 

тоа средство, судот ќе ги процесира и сите идни ќе нема 

потреба да го искористуваат. Меѓутоа ако го одбраниме, 

а ќе го одбраниме само ако навистина Уставниот суд 

е ефикасно правно средство, значи таму нема пред 

Европскиот суд за човекови права да се преставува нешто 

друго што не е. Ако го одбраниме во тој случај ќе стане 

ефикасно правно средство, меѓутоа во тој случај навистина 

и ќе биде ефикасно правно средство онакво како што му 

треба на нашиот систем. Благодарам.

УСТАВОТ И ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ – 
ЗОШТО ВЛАДАТА ПОСЕГНА ПО УСТАВНО 
БЕТОНИРАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ И 
ИСЦРТУВАЊЕ НА СЛОБОДНА ФИНАНСИСКА 
ТЕРИТОРИЈА?

Анета Додевска

Во интерес на времето, бидејќи веќе со првата сесија малку 

го пробивме тајмингот за јавната расправа во однос на 

уставните измени, јас би ја отворила втората сесија која се 

однесува на уставните измени кои задираат во економскиот 

дел. Се чини кога зборуваме за парите, дебатите и 

вниманието се најголеми, но тука се наоѓаат и предложени 

уставни измени кои според мене предизвикаа најголеми 

контроверзии. Јас ќе бидам кратка во воведот, најпрво 

таксативно ќе ги набројам четирите економски позиции 

што се предлагаат за измена во уставот. Некои решенија се 

менуваат, некои решенија се целосно нови. Значи станува 

збор за ограничувања на јавниот долг до 60% од бруто 

домашниот производ, заедно во пакет со ограничувањето 

на буџетскиот дефицит до 3% од БДП. Следното решение 

што се предлага со Уставот е формирање на слободна 

финансиска зона. Потоа ново име на Народната банка во 

Банка на Македонија, заедно во пакет со измена на член 

60 од Уставот што ги регулира ингеренциите на Народната 

банка. Значи се задира и во тој дел со предложените 

уставни измени и последен дел е уставното регулирање на 

државната ревизија, односно на државниот ревизор. Ова 

практично е пакетот на четирите економски уставни измени 

што ги дава предлагачот. Слушнавме во првиот дел дека дел 

од правниците од стручната јавност лоцираа серија правни 

недоречености, дури се кажа дека дел од нив може да 

имаат и разорно и погубно дејство за вкупната економија 

и не само за економијата туку и за самиот поредок. Јас би 

отворила неколку дилеми кај ограничувањата за јавниот 

долг. Би сакала да го кажам кој е ставот на предлагачот, 

иако во предложените уставни измени тие образложенија 

се прилично штури, но генерално власта вели дека со 

ограничување на јавниот долг и на буџетскиот дефицит 

ќе се обезбеди контролирано домаќинско трошење на 

народните пари на секоја власт, без разлика која и да е во 

тој момент. Но, тука се отвораат неколку прашања. Пред 

сѐ онаа елементарното - зошто се посегна по менување на 

Устав за нешто што може да се регулира на пример и со 

закон, па дури и со други механизми доколку се сака да се 

обезбеди контрола врз јавните финансии и тоа не со некое 

одложено дејство, како што рече професорот Шкариќ 

од 2017-та година, туку веднаш и сега. Значи веднаш и 

сега ние можеме да обезбедиме со законски решенија 

контролирано домаќинско трошење на народните пари и 
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увид во состојбата на јавниот долг. И уште една дилема 

во делот на јавните финансии е кој јавен долг ќе се 

уредува, ќе се бетонира, ќе се утврдува со Устав. Дали 

зборуваме за долгот на централната влада. Кире Наумов 

пред разговоров ми рече да не го велам јавен долг на 

централна влада, значи долг на централна влада кој во 

моментов изнесува 40,8% и се смета за еден од највисоките 

историски нивоа, или пак ќе го ограничуваме вкупниот 

јавен долг на државата за кој патем со години немаме 

податок. Во делот на уставното решение за формирање 

слободни финансиски зони, тоа предизвика најсериозни, 

најтешки контроверзии и квалификации. Владата вели 

дека Устав уредува вакво решение бидејќи тоа ќе треба 

да претставува концепт за да ја етаблира, да ја стави 

Македонија на меѓународната, на светската финансиска 

мапа. Односно на таков начин ние да привлечеме сериозни 

инвестиции, инвеститори во банкарството, во финансиите, 

во осигурителниот бизнис. Сето тоа треба да донесе свеж 

капитал, потоа нови вработувања и сето тоа на крај да се 

рефлектира врз вкупната економија. Веќе слушнавме ние, 

дел од нас овде ги дадоа и првичните квалификации дали 

преку Уставот се отвора патот Македонија да стане офшор-

дестинација на Балканот. Екстериторијалност, паралелен 

систем на закони, на легислатива, нешто ќе важи на таа 

одредена територија, а нема да важи на останатиот што 

е надвор, зборувам генерално за банкарската индустрија. 

Концептот на слободни финансиски зони не подразбира 

само даночни ослободувања и бенефиции, туку во случајот 

кога се работи за финансии се отвора она клучно прашање 

- дали тоа ќе значи и влез на нечист капитал, нечисти пари 

кои по правило се стекнуваат на криминален и незаконски 

начин. Следната уставна измена што се 

предлага е преименување на Народната 

банка во Банка на Македонија во исто време 

и со измена на членот 60 кој уставно ги 

регулира ингеренциите, па по ново Народната 

банка би била задолжена да се грижи за 

ценовната стабилност во земјава. Последната 

измена рековме, уставна регулација на 

државниот ревизор. Со уставно решение се 

предлага Државниот завод за ревизија да 

добие својство на државен орган со уставна 

положба. Јас, во овој дел со нафрлање на овие 

дилеми, би ја отворила сесијата. Би почнала 

со поранешниот гувернер на Народната банка, 

еден од поранешните министри за финансии, 

Петар Гошев. Господине Гошев, пред да ви 

го дадам вашето време ве молам она што 

е најново и најтазе. Вчера во експресна 

собраниска постапка беше изменет законот 

за јавен долг и сега ние си имаме една нова дефиниција 

во земјава за тоа што ни претставува јавниот долг, иако 

ние немаме увид со години наназад колкав е процентот. 

Што направи владата, дали отвори некаков простор што е 

поврзан со овие уставни измени сега. Што сменивме вчера 

во законот за јавен долг?

Петар Гошев

Го прочитав материјалот на организаторите на оваа јавна 

расправа, со наслов, „Наметнат Устав”. Ми се допаѓа и 

целосно го делам тоа мислење. Јас би ставил во насловот 

и потврд атрибут, „насилство”. Нашата ситуација ја 

карактеризира континуирано насилство во целиот овој 

изминат период од 2006 година па наваму, вклучително 

со она од вчера - изменетата дефиниција за тоа што 

претставува јавниот долг, направена во соодветниот 

занон. Ќе се вратам на тоа прашање подоцна затоа што 

изумената дефиниција на Владата е некомпарабилна 

со дефиницијата на Меѓународниот монетарен фонд и 

Светската банка. Таа дефиниција дава категорија на јавен 

долг која е меѓународно неспоредлива и неверодостојна. 

Со тоа, всушност, Владата веднаш ни кажува дека и оние 

60% што ги планира како евентуална горна граница за 

дозволено („безбедно”) ниво на јавен долг за Македонија 

нема да ја почитува, затоа што тие 60% де факто може 

да бидат и 65% и 75% со оглед на тоа што ја редуцирале 

дефиницијата, односно отстраниле некои евидентни 

и меѓународно верифицирани компоненти на јавниот 

долг. Ни нудат, всушност, легализиран фалсификат кој ја 

занемарува стварноста. Тоа е невидена, нечуена работа, 

јас тоа не можам да си го објаснам. Тоа е тешка, тешка 

патологија, тешко насилство, вистински 

пример за разбојништво и може да се 

употребат милион вакви термини и нема да 

биде неточно како квалификација. Но, јас, 

првично ќе коментирам три од предложените 

амндмани: за финансиските зони, за јавниот 

долг и за Народната банка и нејзината 

основна цел. Ако има потреба, евентуално 

потоа, би дал коментар и во врска со некои 

од останатите. 

Во наведениот документ на граѓанските 

организации се констатира, помеѓу останатото, 

две клучни работи во врска со амандманот за 

финансиската зона (а јас додавам дека тоа е 

направено и со други акти и мерки на Владата, 

односно на Парламентот на Република 

Македонија, вклучително и со, или, особено 

со „технолошките индустриски развојни 

зони“) флагрантна повреда на принципот на 

Инсталирањето 
на т.н. 
меѓународна 
финансиска зона 
е инсталирање 
на пат за 
внесување 
на нечист, 
нелегален 
капитал во 
Македонија, 
капитал стекнат 
со вршење на 
бројни кривично 
казниви дела 
извршени во 
бројни држави 
во светот.
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еднаквост на учесниците на пазарот, преку повредата на 

принципот на конкурентност. Другата клучна констатација 

во материјалот е дека инсталирањето на т.н. меѓународна 

финансиска зона е инсталирање на пат за внесување на 

нечист, нелегален капитал во Македонија, капитал стекнат 

со вршење на бројни кривично казниви дела извршени во 

бројни држави во светот. Но, јас би го додал следново како 

продолжение на она што организаторите на оваа дебата 

го говорат во нивната кратка анализа, со која реков се 

согласувам. 

Прво, и граѓанските организации велат дека намераваната 

зона не е експлицитно дефинирана. Нема поблиски 

одредници, нема де факто образложение. Има само 

неколку реда, кои всушност, не кажуваат ништо, ги 

прочитавте сите. И, тоа не е случајно. Освен незнаењето, 

што е голема карактеристика на оваа власт, предлагачот е 

свесен за проблематичноста на идејата и сака етапно да 

ни ја зготви манџата. Главна и речиси единствена реченица 

во образложението е дека меѓународната финансиска 

зона „ќе го поттикне развојот на финансиските услуги” 

во Македонија. И, толку. Но, на оваа поента ќе се вратам 

малку потоа. Меѓутоа, самиот амандман, и таков каков што 

е, не образложението, туку амандманот, со ужасно лоша 

номотехника, со бесмислености, открива повеќе од тоа што 

во оваа фаза оваа Влада сака да ни каже што ѝ е конечната 

намера со меѓународната финансиска зона. Имено Владата 

вели, преку амандманот, дека зоната се основа со закон 

и тоа, всушност, е првата реченица. 

Претпоставуваме, логично, дека 

законот ќе го донесе Парламентот на 

Република Македонија. Но, поаѓајки 

од содржината на амандманот, од тоа 

што им се препушта на потенцијалните 

компании во зоната, односно од тоа 

со што сѐ се овластува финансиската 

зона, ми се чини дека можам со право 

да претпоставам дека евентуалниот 

закон за „меѓународната финансиска 

зона” кој евентуално би го донел 

Собранието на Република Македонија, 

би можел да се состои од само три 

члена. 

Член 1, „Со овој закон, согласно 

амандманот 34 од Уставот на РМ, се 

основа меѓународна финансиска 

зона”.

Член 2, „Меѓународната финансиска зона се основа на 50 

кавдратни километри на дел од територијата на Република 

Македонија”. (Со опис или без опис на географската 

локација.)

Член 3, „Овој закон влегува  во сила осмиот ден од неговото 

усвојување”. 

И  толку. Зошто е можен ваков закон? Затоа што, како што и 

господинот Шкариќ зборуваше, речиси, сѐ друго, всушност, 

е пренесено, со амандманманот, на т.н. меѓународна 

финансиска зона: „основањето и организирањето на 

зоната, правата и обврските на органите на управување 

на зоната, посебните судски регулаторни органи, како и 

решавањето на споровите на зоната ќе се уредуваат со 

посебен акт на зоната. Како ќе се вика тој акт ќе видиме, 

ако го прават тоа. Тој акт можеби ќе биде донесен од некое 

собрание/парламент на таа зона. Можеби ќе биде донесен 

од некој директорат, можеби од некој триумфират, можеби 

од некој гувернер, можеби од некој префект кој ќе биде 

именуван таму, можеби од нешто друго. Во амандманот 

пишува дека Зоната применува посебна правна регулатива, 

освен кривичното право, а даночното, комерцијално-

деловното и граѓанското право на Република Македонија 

нема да се применуваат во зоната; дека регулативата во 

овие правни области ќе биде донесена со акти на Зоната, во 

согласност со највисоките меѓународни стандарди. Супер. 

Тоа е речиси сѐ што му треба на еден државен ентитет. Овие 

одредби јас ги читам како отстапување на територија на 

Република Македонија на странски финансиски компании, 

над која, во основа, немаме никаква надлежност и од која 

немаме никаква полза. Се формира држава, квази-држава, 

која, ако не е на некоја гранична линија на Република 

Македонија, ќе граничи од сите страни 

со Република Македонија и ќе биде 

држава во држава. После Кримската 

војна, Русите се плашеле дека 

Америка може да ја освои Алјаска. 

Рускиот цар во 1867 година, им ја 

продава Алјаска на Американците за 

7,2 милиони долари, или за 4 центи 

по километар квадратен. Вкупната 

територија, знаете, била 1.518.775 

километри квадратни. Денес, 

Американците знаат дека тоа е 

една од најдобрите трансакции што 

Америка ја направила, со оглед на 

богатствата што потоа се утврдени 

на Алјаска. Сега, нашиов Никола, 

планира да оттуѓи дел од Република 

Македонија, не само без пари, туку 

и со плаќање кон присвојувачите. Не знаеме дали тоа е 

на ограничено време, нема никакви назнаки. Не знаеме 

дали тоа рентирање на територија ќе биде на 20 години, 

на 50 години, на 100 години. Немаме информации за 

тоа. Тие што би дошле, сигурно би барале подолгорочна 

Овие одредби јас ги читам 
како отстапување на 
територија на Република 
Македонија на странски 
финансиски компании, над 
која, во основа, немаме 
никаква надлежност и од 
која немаме никаква полза. 
Се формира држава, квази-
држава, која, ако не е на 
некоја гранична линија на 
Република Македонија, ќе 
граничи од сите страни со 
Република Македонија и ќе 
биде држава во држава. 
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правна сигурност. Не би дошле на краток рок. Притоа, не 

ни кажува што ќе добиеме, освен вообичаеното, (дека) ќе 

се зголеми вработеноста, мантра што ја повторуваат. И 

онаа реченица во образложението, дека „ќе се поттикне 

развојот на финансиските услуги” во Македонија. Но, еден 

од експертите што го брани амандманот, пред некој ден, во 

онаа расправа, таму, во Академијата, не на Академијата, таа 

„се срами” сама да организира расправа како Академија, 

туку „одговара” сервилно на една нарачана услуга за 

Власта,  ни кажа дека финансиските компании во оваа зона 

нема да ги конкурираат домашните финансиски компании, 

бидејќи нивните услуги се наменети само за надворешните 

пазари, односно клиенти. Така ни кажа, во одбрана на тоа 

да не се плашиме дека нешто ќе ни поремети. Значи, нема 

да ги унапреди финансиските услуги 

во Македонија, туку на оние надвор. 

Според тоа, нема да собираме даноци 

од овие компании, инаку зошто би 

дошле тие тука, нема да имаме никаква 

правна надлежност над нив, сѐ сами 

ќе регулираат, од даноци до цивилни 

права и должности. Ќе им изградиме 

инфраструктура од нашите даночни 

пари. Можеби ќе вработат некои луѓе 

од Македонија, но ќе им ги дадат 

платите што важат за Македонија. Оние 

кои грижливата влада ги заковува на 

износ од  8.000 до 8.500. Ако ќарот 

е само тоа, а според образложението не гледам дека 

има нешто друго, вреди ли сето тоа  конфронтирање на 

оваа држава со нормалностите во светот, со основните 

трендови во светот? Вреди ли за тоа да се  конфронтира 

и да ги зголемува пречките за членство на Македонија во 

Европската Унија, НАТО. Вреди ли тоа? Второ, кон каков 

политички, економски и социјален концепт се приклонува 

Македонија со основањето на ваква меѓународна 

финансиска зона, заедно со исто така дискриминирачките 

технолошки индустриски развојни зони и со даночната 

политика која де факто претставува „трка кон дното”, 

која им ги полни само џебовите на најбогатите, наспроти 

огромната сиромаштија. За каков концепт се определува 

Македонија? Прво, им се става на располагање на 

меѓународната финансиска олигархија и мафија на услуга. 

Ќе станат (ли) нашите властодршци дел од неа, копнеат 

ли по неа, (или веќе) се дел од неа, е прашање кое веќе 

не е загатка. Има еден економист, Габриел  Зукман, кој 

проценува дека тој свет, или тој пробисвет, крие актива 

во таканаречените даночни раеви во вредност од најмалку 

10% од севкупниот бруто домашен производ на светот, 

којшто се ближи кон 100 трилиони долари. Значи огромна 

сума, а, вели, ова е потценета бројка. Значи огромна актива 

се крие во тие таканаречени даночни раеви, за која тие 

не плаќаат даноци, поради што, покрај другото, имаме 

вакви болести во светот или слаб капацитет на земјите да 

одреагираат  како социјални држави, како хуманистички 

општества. Јасно е дека Македонија нема да се збогати 

на овој начин, дефинитивно. Таа може да биде само 

измеќарска држава и ништо повеќе од тоа. Македонија 

не може да ја гради својата репутација како правна, како 

социјална, како демократска држава во друштво со Субрата 

Рој, со Кондоминас, со газда Нини и слично. Во 1998 

година, нашиот Циле „национале” ѝ вети на нацијата една 

милијарда долари. Потоа видовме дека изворот бил од 

таканаречената „долар-дипломатија”, која ја практикувале 

некои афрички деспоти и кољачи 

во релација со тајванските власти. 

Потоа, видовме и колку време требаше 

да се санираат дипломатските штети 

што ги претрпевме, како и штетите 

од лабавите финансиски зделки, не 

навлегувајќи во личните портфолија 

на актерите на таа авантура. Второ, со 

оваа најнова иницијатива, Македонија 

се определува против демократската 

и финансиската транспарентност. 

Толку абени зборови коишто се 

слушаат во Македонија од сите - и од 

трупови, и од трутови,  од аналфабети 

и од некои што разбираат по нешто. Кога експлодираше 

Кипар, никој не знаеше што ќе излезе од под шеширот. 

Драмата ви е позната.  Цената ја знаат кипарските граѓани и 

даночните обврзници на побогатите членки на Европската 

Унија. 

Светската финансиска криза е производ на банкарството 

во сенка, тоа што го нарекуваат „shadow banking”; на 

дерегулацијата, таму каде што не требало да ја има; на 

тајните портфолија до кои ревизорите не сакаа или не 

можеа да дојдат. Тоа ја произведе, главно,  финансиската 

криза и потоа економската и од тоа и ние овде трпиме штети 

и слушаме оправдувања или изговори за тоа зошто работите 

во земјата не ни тргнуваат кон подобро.  Затоа, во 2010 

година, САД го усвоија Foreign Account Tax Compliance Act, со 

кој бараат од сите држави автоматско обелоденување на 

вкупните инвестициски портфолија што нивните даночни 

обврзници, односно резиденти ги пласирале надвор од 

Америка. Ја знаете расправата меѓу американските власти 

и швајцарските во врска со обелоденувањето на имотот 

што Американци го држат во Швајцарија. Познато ви е дека  

Германците им ги украдоа досиејата за некои свои граѓани. 

Затоа ЕУ се мачи со примена на Директивата од 2003 година 

Познатиот економист, 
Габриел  Зукман, кој 
проценува дека тој свет, 
или тој пробисвет, крие 
актива во таканаречените 
даночни раеви во вредност 
од најмалку 10% од 
севкупниот бруто домашен 
производ на светот, којшто 
се ближи кон 100 трилиони 
долари. 
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еднаквост на учесниците на пазарот, преку повредата на 

принципот на конкурентност. Другата клучна констатација 

во материјалот е дека инсталирањето на т.н. меѓународна 

финансиска зона е инсталирање на пат за внесување на 

нечист, нелегален капитал во Македонија, капитал стекнат 

со вршење на бројни кривично казниви дела извршени во 

бројни држави во светот. Но, јас би го додал следново како 

продолжение на она што организаторите на оваа дебата 

го говорат во нивната кратка анализа, со која реков се 

согласувам. 

Прво, и граѓанските организации велат дека намераваната 

зона не е експлицитно дефинирана. Нема поблиски 

одредници, нема де факто образложение. Има само 

неколку реда, кои всушност, не кажуваат ништо, ги 

прочитавте сите. И, тоа не е случајно. Освен незнаењето, 

што е голема карактеристика на оваа власт, предлагачот е 

свесен за проблематичноста на идејата и сака етапно да 

ни ја зготви манџата. Главна и речиси единствена реченица 

во образложението е дека меѓународната финансиска 

зона „ќе го поттикне развојот на финансиските услуги” 

во Македонија. И, толку. Но, на оваа поента ќе се вратам 

малку потоа. Меѓутоа, самиот амандман, и таков каков што 

е, не образложението, туку амандманот, со ужасно лоша 

номотехника, со бесмислености, открива повеќе од тоа што 

во оваа фаза оваа Влада сака да ни каже што ѝ е конечната 

намера со меѓународната финансиска зона. Имено Владата 

вели, преку амандманот, дека зоната се основа со закон 

и тоа, всушност, е првата реченица. 

Претпоставуваме, логично, дека 

законот ќе го донесе Парламентот на 

Република Македонија. Но, поаѓајки 

од содржината на амандманот, од тоа 

што им се препушта на потенцијалните 

компании во зоната, односно од тоа 

со што сѐ се овластува финансиската 

зона, ми се чини дека можам со право 

да претпоставам дека евентуалниот 

закон за „меѓународната финансиска 

зона” кој евентуално би го донел 

Собранието на Република Македонија, 

би можел да се состои од само три 

члена. 

Член 1, „Со овој закон, согласно 

амандманот 34 од Уставот на РМ, се 

основа меѓународна финансиска 

зона”.

Член 2, „Меѓународната финансиска зона се основа на 50 

кавдратни километри на дел од територијата на Република 

Македонија”. (Со опис или без опис на географската 

локација.)

Член 3, „Овој закон влегува  во сила осмиот ден од неговото 

усвојување”. 

И  толку. Зошто е можен ваков закон? Затоа што, како што и 

господинот Шкариќ зборуваше, речиси, сѐ друго, всушност, 

е пренесено, со амандманманот, на т.н. меѓународна 

финансиска зона: „основањето и организирањето на 

зоната, правата и обврските на органите на управување 

на зоната, посебните судски регулаторни органи, како и 

решавањето на споровите на зоната ќе се уредуваат со 

посебен акт на зоната. Како ќе се вика тој акт ќе видиме, 

ако го прават тоа. Тој акт можеби ќе биде донесен од некое 

собрание/парламент на таа зона. Можеби ќе биде донесен 

од некој директорат, можеби од некој триумфират, можеби 

од некој гувернер, можеби од некој префект кој ќе биде 

именуван таму, можеби од нешто друго. Во амандманот 

пишува дека Зоната применува посебна правна регулатива, 

освен кривичното право, а даночното, комерцијално-

деловното и граѓанското право на Република Македонија 

нема да се применуваат во зоната; дека регулативата во 

овие правни области ќе биде донесена со акти на Зоната, во 

согласност со највисоките меѓународни стандарди. Супер. 

Тоа е речиси сѐ што му треба на еден државен ентитет. Овие 

одредби јас ги читам како отстапување на територија на 

Република Македонија на странски финансиски компании, 

над која, во основа, немаме никаква надлежност и од која 

немаме никаква полза. Се формира држава, квази-држава, 

која, ако не е на некоја гранична линија на Република 

Македонија, ќе граничи од сите страни 

со Република Македонија и ќе биде 

држава во држава. После Кримската 

војна, Русите се плашеле дека 

Америка може да ја освои Алјаска. 

Рускиот цар во 1867 година, им ја 

продава Алјаска на Американците за 

7,2 милиони долари, или за 4 центи 

по километар квадратен. Вкупната 

територија, знаете, била 1.518.775 

километри квадратни. Денес, 

Американците знаат дека тоа е 

една од најдобрите трансакции што 

Америка ја направила, со оглед на 

богатствата што потоа се утврдени 

на Алјаска. Сега, нашиов Никола, 

планира да оттуѓи дел од Република 

Македонија, не само без пари, туку 

и со плаќање кон присвојувачите. Не знаеме дали тоа е 

на ограничено време, нема никакви назнаки. Не знаеме 

дали тоа рентирање на територија ќе биде на 20 години, 

на 50 години, на 100 години. Немаме информации за 

тоа. Тие што би дошле, сигурно би барале подолгорочна 

Овие одредби јас ги читам 
како отстапување на 
територија на Република 
Македонија на странски 
финансиски компании, над 
која, во основа, немаме 
никаква надлежност и од 
која немаме никаква полза. 
Се формира држава, квази-
држава, која, ако не е на 
некоја гранична линија на 
Република Македонија, ќе 
граничи од сите страни со 
Република Македонија и ќе 
биде држава во држава. 

17

правна сигурност. Не би дошле на краток рок. Притоа, не 

ни кажува што ќе добиеме, освен вообичаеното, (дека) ќе 

се зголеми вработеноста, мантра што ја повторуваат. И 

онаа реченица во образложението, дека „ќе се поттикне 

развојот на финансиските услуги” во Македонија. Но, еден 

од експертите што го брани амандманот, пред некој ден, во 

онаа расправа, таму, во Академијата, не на Академијата, таа 

„се срами” сама да организира расправа како Академија, 

туку „одговара” сервилно на една нарачана услуга за 

Власта,  ни кажа дека финансиските компании во оваа зона 

нема да ги конкурираат домашните финансиски компании, 

бидејќи нивните услуги се наменети само за надворешните 

пазари, односно клиенти. Така ни кажа, во одбрана на тоа 

да не се плашиме дека нешто ќе ни поремети. Значи, нема 

да ги унапреди финансиските услуги 

во Македонија, туку на оние надвор. 

Според тоа, нема да собираме даноци 

од овие компании, инаку зошто би 

дошле тие тука, нема да имаме никаква 

правна надлежност над нив, сѐ сами 

ќе регулираат, од даноци до цивилни 

права и должности. Ќе им изградиме 

инфраструктура од нашите даночни 

пари. Можеби ќе вработат некои луѓе 

од Македонија, но ќе им ги дадат 

платите што важат за Македонија. Оние 

кои грижливата влада ги заковува на 

износ од  8.000 до 8.500. Ако ќарот 

е само тоа, а според образложението не гледам дека 

има нешто друго, вреди ли сето тоа  конфронтирање на 

оваа држава со нормалностите во светот, со основните 

трендови во светот? Вреди ли за тоа да се  конфронтира 

и да ги зголемува пречките за членство на Македонија во 

Европската Унија, НАТО. Вреди ли тоа? Второ, кон каков 

политички, економски и социјален концепт се приклонува 

Македонија со основањето на ваква меѓународна 

финансиска зона, заедно со исто така дискриминирачките 

технолошки индустриски развојни зони и со даночната 

политика која де факто претставува „трка кон дното”, 

која им ги полни само џебовите на најбогатите, наспроти 

огромната сиромаштија. За каков концепт се определува 

Македонија? Прво, им се става на располагање на 

меѓународната финансиска олигархија и мафија на услуга. 

Ќе станат (ли) нашите властодршци дел од неа, копнеат 

ли по неа, (или веќе) се дел од неа, е прашање кое веќе 

не е загатка. Има еден економист, Габриел  Зукман, кој 

проценува дека тој свет, или тој пробисвет, крие актива 

во таканаречените даночни раеви во вредност од најмалку 

10% од севкупниот бруто домашен производ на светот, 

којшто се ближи кон 100 трилиони долари. Значи огромна 

сума, а, вели, ова е потценета бројка. Значи огромна актива 

се крие во тие таканаречени даночни раеви, за која тие 

не плаќаат даноци, поради што, покрај другото, имаме 

вакви болести во светот или слаб капацитет на земјите да 

одреагираат  како социјални држави, како хуманистички 

општества. Јасно е дека Македонија нема да се збогати 

на овој начин, дефинитивно. Таа може да биде само 

измеќарска држава и ништо повеќе од тоа. Македонија 

не може да ја гради својата репутација како правна, како 

социјална, како демократска држава во друштво со Субрата 

Рој, со Кондоминас, со газда Нини и слично. Во 1998 

година, нашиот Циле „национале” ѝ вети на нацијата една 

милијарда долари. Потоа видовме дека изворот бил од 

таканаречената „долар-дипломатија”, која ја практикувале 

некои афрички деспоти и кољачи 

во релација со тајванските власти. 

Потоа, видовме и колку време требаше 

да се санираат дипломатските штети 

што ги претрпевме, како и штетите 

од лабавите финансиски зделки, не 

навлегувајќи во личните портфолија 

на актерите на таа авантура. Второ, со 

оваа најнова иницијатива, Македонија 

се определува против демократската 

и финансиската транспарентност. 

Толку абени зборови коишто се 

слушаат во Македонија од сите - и од 

трупови, и од трутови,  од аналфабети 

и од некои што разбираат по нешто. Кога експлодираше 

Кипар, никој не знаеше што ќе излезе од под шеширот. 

Драмата ви е позната.  Цената ја знаат кипарските граѓани и 

даночните обврзници на побогатите членки на Европската 

Унија. 

Светската финансиска криза е производ на банкарството 

во сенка, тоа што го нарекуваат „shadow banking”; на 

дерегулацијата, таму каде што не требало да ја има; на 

тајните портфолија до кои ревизорите не сакаа или не 

можеа да дојдат. Тоа ја произведе, главно,  финансиската 

криза и потоа економската и од тоа и ние овде трпиме штети 

и слушаме оправдувања или изговори за тоа зошто работите 

во земјата не ни тргнуваат кон подобро.  Затоа, во 2010 

година, САД го усвоија Foreign Account Tax Compliance Act, со 

кој бараат од сите држави автоматско обелоденување на 

вкупните инвестициски портфолија што нивните даночни 

обврзници, односно резиденти ги пласирале надвор од 

Америка. Ја знаете расправата меѓу американските власти 

и швајцарските во врска со обелоденувањето на имотот 

што Американци го држат во Швајцарија. Познато ви е дека  

Германците им ги украдоа досиејата за некои свои граѓани. 

Затоа ЕУ се мачи со примена на Директивата од 2003 година 

Познатиот економист, 
Габриел  Зукман, кој 
проценува дека тој свет, 
или тој пробисвет, крие 
актива во таканаречените 
даночни раеви во вредност 
од најмалку 10% од 
севкупниот бруто домашен 
производ на светот, којшто 
се ближи кон 100 трилиони 
долари. 
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со која ги обврзува банките во Унијата да обелоденуваат 

податоци за штедните влогови на кои се плаќа камата, а се 

влогови од граѓани на друга членка на ЕУ. Но, ова е многу 

послабо правно решение од американското, затоа што овде 

се бара обелоденување само на штедни влогови што се 

окаматуваат, а не на сите видови портфолија, инвестиции 

кои ги поседуваат граѓаните, бидејќи богатите не го 

дисперзираат имотот во еден инструмент. Со планирањето 

на меѓународна финансиска зона, со условите кои им ги 

обезбедува на технолошки индустриските развојни зони, 

со концептот за рамен данок, Македонија се определува за 

идеологијата која ги фаворизира интересите на најбогатите 

во светот, на оние 1% од скалата на дистрибуција на доходот 

и богатството кои, на пример, во САД располагаат со над 

20% од националниот доход и над 35% од богатството. 

Или пак, кога во периодот пред Првата светска војна, 1913 

година, 1% Парижани поседувале околу 70% од вкупното 

богатство, а во Англија истиот 1% поседувал од 60 до 

65%.  Во такво општество, твореа, како што 

знаете од литературата, Балзак, Џејн Остин 

и така натаму. Од тоа време, главниот лик 

во балзаковата „Чичко Горио“, Растињак, 

ја има познатата  дилема (позната како 

„растињакова дилема”) како да стигне до 

високото друштво. Да студира напорно право 

за да стане познат судија, или да се ожени со 

некоја богата наследничка, па притоа, некој 

ако пречи од семејството, по совет на веќе 

казнуваниот Вотрин и да го убие, за наеднаш 

да влезе во високото друштво. Ниските 

даноци, ослободувањата од плаќање даноци 

во технолошки индустриските развојни зони, 

концептот на рамен данок, новата идеја за 

финансиската зона, даночните раеви низ 

светот се патот кој води до нееднаквостите 

познати во таканаречената „Belle Époque”, 

кога горната една десеттина од најбогатите, 

на почетокот на 20-тиот век, поседувала 

90% од богатството на тие земји. Овој концепт директно 

води таму, дефинитивно. И, веќе сега, нееднаквостите во 

Македонија се над секоја разумност. 

Анета Додевска 

Господине Гошев, ако ми дозволите. Затоа што овој дел 

за финансиските зони предизвика сериозно внимание, 

доколку се согласуваат другите учесници, јас би сакала 

прво да го апсолвираме него, па потоа да преминеме на оној 

втор дел што се однесува на јавните финансии. Професоре 

Беџети, еве Гошев рече, отстапување на територија над 

која ќе немаме никаква надлежност, значи косење со 

сите дефиниции на демократија. Професоре, дали ова 

е европска пракса, ставена во европско законодавство, 

со европски устав, да имаме утврдување на слободни 

финансиски зони? Каде во Европа ги имаме за пример, 

како функционираат? 

Проф. д-р Абдулменаф Беџети

Во однос на овој амандман и во однос на ова прашање јас 

се имам изјаснето неколку пати, меѓутоа вака површински 

во првична оценка на иницијативата на Владата и е познат 

мојот став дека ако нешто е тотално нејасно во однос на 

предложените амандмани е токму оваа за финансиската 

зона. Останатото можеме и да го препознаваме и покрај 

тоа што во сите амандмани има штурово образложение 

од типот на две-три реченици. Меѓутоа, овде не само 

што немаме образложение за да можеме детално да ја 

анализираме и искристализираме (иницијативата) и да 

создадеме идеја за тој модел на таа зона, 

како ќе се создаде, како ќе функционира, а 

следствено на тоа и кои би биле ефектите од 

тоа. Така да мислам дека тука навистина и 

најнадлежните кои требаше да ги дадат овие 

образложенија имаат општи формулации и 

објаснувања за кои јас добив впечаток дека 

и актуелниот гувернер на Народна банка 

нема јасна претстава кога рече дека зоната 

нема да има импакт во однос на домицилните 

институции на финансискиот сектор, туку 

ќе биде кон трети пазари, кон трети лица, 

како што поранешниот гувернер денес го 

подвлече. Видов дека навистина дури и тој 

(актуелниот гувернер), или нема јасна слика 

и претстава или пак не сака да ја претставува 

таа слика. И сега ако навистина тие луѓе 

не знаат како практично оваа иницијатива 

ќе биде моделирана, јас не би сакал да 

шпекулирам во даден момент во однос на тоа 

што ќе биде ако биде, во околности на равенка со многу 

непознати.

Анета Додевска

Дали би можеле ние да очекуваме реакции од Европската 

Унија, од ММФ, од Светската банка? 

Абдулменаф Беџети

Вие се упативте на компарација на сериозни европски 

држави. Ниедна сериозна европска држава нема создадено 

ваков, би рекол, финансиски рај, од типот офшор и од 

типот на модел кој на некој начин оди до една крајност и ќе 
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биде пералница на нечиј капитал и пари, па сѐ до она дека 

навистина ние ќе имаме голем придонес кон економијата. 

Сериозни држави немаат вакви нешта, нема во Европската 

Унија, па ако сакате и кај други. Така да, немаме ние некоја 

компаративна основа во која ќе го квалификуваме тоа. 

Како што гледате и ММФ и сите други мултилатерални 

институции кои се на некој начин и надлежни да ја 

мониторираат финансиската стабилност на државата не се 

декларираат по ова прашање бидејќи имаат непознавање 

на околностите. И јас не би сакал во овој момент навистина 

да коментирам нешто што е хипотетички и што содржи 

многу „ако, ако, ако“ и многу прашања, додека надлежните 

не дадат одговор на сите овие поставени прашања од 

страна на јавноста.

Анета Додевска

Да, во една прилика Министерот за финансии во одбрана 

на ова уставно решение, освен што рече дека територијално 

ќе биде инволвирано, рече дека никако таа нема да биде 

зона во која ќе влегува нечист капитал, нечисти пари, дека 

сето тоа ќе биде регулирано. 

Петар Гошев

Јас „многу му верувам”.

Кире Наумов, економски аналитичар

Па, не е само до верување. Не постои никаде, а најверојатно 

ни во законот. Значи ние не можеме да си веруваме, а 

системот се прави и не се работи на жими мајка. Министерот 

може да го зборува тоа, но никаде во уставната измена, ни 

во законот не стои како тоа ќе се обиде системски да не 

влегува тука капитал. 

Анета Додевска

Добро, претпоставувам потоа ќе има законски решенија со 

кои ќе се уредува целата... 

Кире Наумов

Поранешниот гувернер отприлика кажа како ќе изгледа 

и јас мислам дека така ќе изгледа тој закон. И верувајте 

дека така ќе изгледа. Но, ќе се вратиме на тоа, во интерес 

на времето, отприлика ќе се повторуваме за оваа работа 

и нема да одземам многу време. Искрено да ви кажам, на 

почетокот кога излегоа измените, се заколнав, реков дека 

нема да ги коментирам. Јас сум еден од оние што мислат 

дека тоа е фрлање на магла за да ние, еве и денеска, си 

играме со нешто. Имајте предвид кога се донесоа, односно 

кога се објавија, веднаш после изборите, дека се работи 

за период во којшто се знаеше дека опозицијата на подолг 

период сигурно нема да биде во Парламентот, кога беше во 

една своја експанзија една или неколку афери поврзани 

со пред сѐ она од Македонска банка. Но сепак, знаете оваа 

покана не можев да ја одбијам и пусто не се ќути и така 

натаму. Мора да кажеме нешто. Инаку, влегуваме, или веќе 

сме влезени во таа замка, а денес ние разговараме, денес 

ние де факто веќе можеби по порталите платените усти 

на овој режим, кажуваат дека еве постои дебата, дека еве 

оние, најверојатно веќе пишува, платеници со странски 

пари, место да копаат патишта, сега да отвораат фабрики 

и слично, таму нешто зборуваат и ја напаѓаат Владата. Но, 

нејсе, значи влегуваме можеби во таа замка, но на некој 

начин мораме да го договориме ова. И многу кратко ќе 

завршам на оваа тема. Малку можеби повеќе памтам во 

последниов период. Две од овие измени ги очекував дека 

ќе се донесат многу порано. Можеби гувернерот не се 

сеќава. Премиерот Груевски уште многу одамна, како шеф 

на опозицијата, се сеќавам на една неформална средба 

во сообранието, не знам по кој повод, седевме тројцата 

заедно и уште тогаш опозиционерот Груевски му спомна 

на гувернерот дека под итно 

мора да се промени името 

на Народна банка. Значи 

зборуваме за најбенигна 

промена, бидејќи тоа е 

рецидив од социјализмот и 

така натаму. Гувернерот на 

тоа му одговори дека тоа е 

будалаштина, дека ништо 

суштински не менува и 

очекував дека со доаѓањето 

на овој актуелен гувернер 

ќе дојдеше таа измена. 

Бев сигурен во тоа. И 

вторава (измена) која ја 

споменуваме, за слободните економски зони. Во принцип, 

ова е стара идеја која ја изговорил првпат, сериозно 

се надевам, господинот Љубчо Георгиевски.  Тие сега 

велат англо-саксонски, мешаат Луксембург, Лихтенштајн, 

кажуваат кои правила... Господинот Љубчо Георгиевски 

зборуваше за цела територија и дека Македонија може да 

функционира натаму по принципот на правилата на Кипар, 

ако се сеќавате. Во принцип, требаше некое време да 

помине за да се направи оваа промена, а да не изгледа дека 

е нешто што му се удоволува на Љубчо Георгиевски. Оваа 

измена, значи зборуваме за измената за финансиските 

зони, според мене е само влегување во играта или 
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со која ги обврзува банките во Унијата да обелоденуваат 

податоци за штедните влогови на кои се плаќа камата, а се 

влогови од граѓани на друга членка на ЕУ. Но, ова е многу 

послабо правно решение од американското, затоа што овде 

се бара обелоденување само на штедни влогови што се 

окаматуваат, а не на сите видови портфолија, инвестиции 

кои ги поседуваат граѓаните, бидејќи богатите не го 

дисперзираат имотот во еден инструмент. Со планирањето 

на меѓународна финансиска зона, со условите кои им ги 

обезбедува на технолошки индустриските развојни зони, 

со концептот за рамен данок, Македонија се определува за 

идеологијата која ги фаворизира интересите на најбогатите 

во светот, на оние 1% од скалата на дистрибуција на доходот 

и богатството кои, на пример, во САД располагаат со над 

20% од националниот доход и над 35% од богатството. 

Или пак, кога во периодот пред Првата светска војна, 1913 

година, 1% Парижани поседувале околу 70% од вкупното 

богатство, а во Англија истиот 1% поседувал од 60 до 

65%.  Во такво општество, твореа, како што 

знаете од литературата, Балзак, Џејн Остин 

и така натаму. Од тоа време, главниот лик 

во балзаковата „Чичко Горио“, Растињак, 

ја има познатата  дилема (позната како 

„растињакова дилема”) како да стигне до 

високото друштво. Да студира напорно право 

за да стане познат судија, или да се ожени со 

некоја богата наследничка, па притоа, некој 

ако пречи од семејството, по совет на веќе 

казнуваниот Вотрин и да го убие, за наеднаш 

да влезе во високото друштво. Ниските 

даноци, ослободувањата од плаќање даноци 

во технолошки индустриските развојни зони, 

концептот на рамен данок, новата идеја за 

финансиската зона, даночните раеви низ 

светот се патот кој води до нееднаквостите 

познати во таканаречената „Belle Époque”, 

кога горната една десеттина од најбогатите, 

на почетокот на 20-тиот век, поседувала 

90% од богатството на тие земји. Овој концепт директно 

води таму, дефинитивно. И, веќе сега, нееднаквостите во 

Македонија се над секоја разумност. 

Анета Додевска 

Господине Гошев, ако ми дозволите. Затоа што овој дел 

за финансиските зони предизвика сериозно внимание, 

доколку се согласуваат другите учесници, јас би сакала 

прво да го апсолвираме него, па потоа да преминеме на оној 

втор дел што се однесува на јавните финансии. Професоре 

Беџети, еве Гошев рече, отстапување на територија над 

која ќе немаме никаква надлежност, значи косење со 

сите дефиниции на демократија. Професоре, дали ова 

е европска пракса, ставена во европско законодавство, 

со европски устав, да имаме утврдување на слободни 

финансиски зони? Каде во Европа ги имаме за пример, 

како функционираат? 

Проф. д-р Абдулменаф Беџети

Во однос на овој амандман и во однос на ова прашање јас 

се имам изјаснето неколку пати, меѓутоа вака површински 

во првична оценка на иницијативата на Владата и е познат 

мојот став дека ако нешто е тотално нејасно во однос на 

предложените амандмани е токму оваа за финансиската 

зона. Останатото можеме и да го препознаваме и покрај 

тоа што во сите амандмани има штурово образложение 

од типот на две-три реченици. Меѓутоа, овде не само 

што немаме образложение за да можеме детално да ја 

анализираме и искристализираме (иницијативата) и да 

создадеме идеја за тој модел на таа зона, 

како ќе се создаде, како ќе функционира, а 

следствено на тоа и кои би биле ефектите од 

тоа. Така да мислам дека тука навистина и 

најнадлежните кои требаше да ги дадат овие 

образложенија имаат општи формулации и 

објаснувања за кои јас добив впечаток дека 

и актуелниот гувернер на Народна банка 

нема јасна претстава кога рече дека зоната 

нема да има импакт во однос на домицилните 

институции на финансискиот сектор, туку 

ќе биде кон трети пазари, кон трети лица, 

како што поранешниот гувернер денес го 

подвлече. Видов дека навистина дури и тој 

(актуелниот гувернер), или нема јасна слика 

и претстава или пак не сака да ја претставува 

таа слика. И сега ако навистина тие луѓе 

не знаат како практично оваа иницијатива 

ќе биде моделирана, јас не би сакал да 

шпекулирам во даден момент во однос на тоа 

што ќе биде ако биде, во околности на равенка со многу 

непознати.

Анета Додевска

Дали би можеле ние да очекуваме реакции од Европската 

Унија, од ММФ, од Светската банка? 

Абдулменаф Беџети

Вие се упативте на компарација на сериозни европски 

држави. Ниедна сериозна европска држава нема создадено 

ваков, би рекол, финансиски рај, од типот офшор и од 

типот на модел кој на некој начин оди до една крајност и ќе 
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биде пералница на нечиј капитал и пари, па сѐ до она дека 

навистина ние ќе имаме голем придонес кон економијата. 

Сериозни држави немаат вакви нешта, нема во Европската 

Унија, па ако сакате и кај други. Така да, немаме ние некоја 

компаративна основа во која ќе го квалификуваме тоа. 

Како што гледате и ММФ и сите други мултилатерални 

институции кои се на некој начин и надлежни да ја 

мониторираат финансиската стабилност на државата не се 

декларираат по ова прашање бидејќи имаат непознавање 

на околностите. И јас не би сакал во овој момент навистина 

да коментирам нешто што е хипотетички и што содржи 

многу „ако, ако, ако“ и многу прашања, додека надлежните 

не дадат одговор на сите овие поставени прашања од 

страна на јавноста.

Анета Додевска

Да, во една прилика Министерот за финансии во одбрана 

на ова уставно решение, освен што рече дека територијално 

ќе биде инволвирано, рече дека никако таа нема да биде 

зона во која ќе влегува нечист капитал, нечисти пари, дека 

сето тоа ќе биде регулирано. 

Петар Гошев

Јас „многу му верувам”.

Кире Наумов, економски аналитичар

Па, не е само до верување. Не постои никаде, а најверојатно 

ни во законот. Значи ние не можеме да си веруваме, а 

системот се прави и не се работи на жими мајка. Министерот 

може да го зборува тоа, но никаде во уставната измена, ни 

во законот не стои како тоа ќе се обиде системски да не 

влегува тука капитал. 

Анета Додевска

Добро, претпоставувам потоа ќе има законски решенија со 

кои ќе се уредува целата... 

Кире Наумов

Поранешниот гувернер отприлика кажа како ќе изгледа 

и јас мислам дека така ќе изгледа тој закон. И верувајте 

дека така ќе изгледа. Но, ќе се вратиме на тоа, во интерес 

на времето, отприлика ќе се повторуваме за оваа работа 

и нема да одземам многу време. Искрено да ви кажам, на 

почетокот кога излегоа измените, се заколнав, реков дека 

нема да ги коментирам. Јас сум еден од оние што мислат 

дека тоа е фрлање на магла за да ние, еве и денеска, си 

играме со нешто. Имајте предвид кога се донесоа, односно 

кога се објавија, веднаш после изборите, дека се работи 

за период во којшто се знаеше дека опозицијата на подолг 

период сигурно нема да биде во Парламентот, кога беше во 

една своја експанзија една или неколку афери поврзани 

со пред сѐ она од Македонска банка. Но сепак, знаете оваа 

покана не можев да ја одбијам и пусто не се ќути и така 

натаму. Мора да кажеме нешто. Инаку, влегуваме, или веќе 

сме влезени во таа замка, а денес ние разговараме, денес 

ние де факто веќе можеби по порталите платените усти 

на овој режим, кажуваат дека еве постои дебата, дека еве 

оние, најверојатно веќе пишува, платеници со странски 

пари, место да копаат патишта, сега да отвораат фабрики 

и слично, таму нешто зборуваат и ја напаѓаат Владата. Но, 

нејсе, значи влегуваме можеби во таа замка, но на некој 

начин мораме да го договориме ова. И многу кратко ќе 

завршам на оваа тема. Малку можеби повеќе памтам во 

последниов период. Две од овие измени ги очекував дека 

ќе се донесат многу порано. Можеби гувернерот не се 

сеќава. Премиерот Груевски уште многу одамна, како шеф 

на опозицијата, се сеќавам на една неформална средба 

во сообранието, не знам по кој повод, седевме тројцата 

заедно и уште тогаш опозиционерот Груевски му спомна 

на гувернерот дека под итно 

мора да се промени името 

на Народна банка. Значи 

зборуваме за најбенигна 

промена, бидејќи тоа е 

рецидив од социјализмот и 

така натаму. Гувернерот на 

тоа му одговори дека тоа е 

будалаштина, дека ништо 

суштински не менува и 

очекував дека со доаѓањето 

на овој актуелен гувернер 

ќе дојдеше таа измена. 

Бев сигурен во тоа. И 

вторава (измена) која ја 

споменуваме, за слободните економски зони. Во принцип, 

ова е стара идеја која ја изговорил првпат, сериозно 

се надевам, господинот Љубчо Георгиевски.  Тие сега 

велат англо-саксонски, мешаат Луксембург, Лихтенштајн, 

кажуваат кои правила... Господинот Љубчо Георгиевски 

зборуваше за цела територија и дека Македонија може да 

функционира натаму по принципот на правилата на Кипар, 

ако се сеќавате. Во принцип, требаше некое време да 

помине за да се направи оваа промена, а да не изгледа дека 

е нешто што му се удоволува на Љубчо Георгиевски. Оваа 

измена, значи зборуваме за измената за финансиските 

зони, според мене е само влегување во играта или 

Премиерот 
Груевски уште 
многу одамна, 
како шеф на 
опозицијата, 
на една средба 
во Собранието, 
му спомна на 
гувернерот дека 
под итно мора 
да се промени 
името на Народна 
банка. 
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испорачување на она што, може ќе ја надминам сега оваа 

академска средина, или можеби сега ќе кажам нешто 

подруго, влегување во играта на кумот со фамилијарната 

партиска олигархија која веќе има проблем со тоа како 

да ги скрие криминалните средства некаде надвор и сега 

наоѓа прибежиште тука. Верувајте немам докази за тоа, а и 

да имам страшно е денеска да ги кажуваш, веќе е одредено 

и земјиштето на кое ќе се наоѓа таа зона, затоа што знаете 

дека после е глупаво да давате пари на некој друг, туку 

повторно тоа земјиште треба да биде издвоено негде, може 

мариовско, и така натаму. Веќе е тоа направено, веќе се 

знаат кои ќе бидат инвеститори таму, така да целото тоа ќе 

се затвори во оваа приказна. За Македонија оваа уставна 

промена не носи ништо добро. 

Петар Гошев

Деновиве во печатот прочитав две тези во врска со 

уставните амандмани. Едната дека овие уставни амандмани 

се „спин”, другата дека се „блеф”. Вторава објаснува дека 

на крајот, Груевски и Ахмети ќе се договорат да ги повлечат 

амндманите. Првата, „спинот”, значела  одвлекување на 

вниманието на јавноста од горливите проблеми во земјата, 

инаку, самите измени не им значат многу на новите деспоти 

во Македонија. Јас не верувам ни во едното, ни во другото. 

Прво, хиперактивизмот на оваа гарнитура е компонента 

на нејзината пропагандна машинерија од почетокот на 

превземањето на власта. Вртат предлози и иницијативи 24 

часа без оглед на ефектите. Второ, измените им се потребни 

за завршување на нивниот проект - прекинување на 

врските со сѐ што било досега во Македонија и како слика 

и како суштина и толкаво заграбување од економските 

ресурси на државата со кои тие мислат дека ќе бидат 

обезбедени или да владеат неограничено, или цела земјина 

топка, после евентуалниот ден „Д”, да биде нивно поле за 

„орање”. Не мислат дека го јаваат апокалиптичниот коњ. 

Бидејќи спомнатите тези значат и сугестија дека не треба 

да се учествува во јавно дебатирање за амандманите, јас 

веднаш велам дека тоа е многу погрешно. Јас мислам дека 

треба да има многу дебати во Македонија, не дека со нив 

ќе се спречи усвојувањето на штетните амандмани, туку 

за да се зголемува свесноста за состојбите во земјата, за 

анахронизмите на нивната декадентна, манипулативна и 

заграбувачка активност, пред самата социјална експлозија 

да го покаже тоа. Без зголемување на свесноста за 

реалноста, без промена на мислењето до степен на 

хегемонистичко мислење, како што би рекол Грамши, нема 

да има промени во земјата. За тоа ни се потребни многу 

дебати, компетентни и од авторитетни личности.

Анета Додевска

Гошев, уште малку да се задржиме во делот на финансиските 

зони. Значи во моментов ние имаме слободни економски 

зони, најавивме туристички зони, се најавија зони во 

здравството, можеби сега ќе имаме зони во образование 

или не знам каде. Зошто само овие зони, финансиските зони, 

ги изолиравме во Устав? Значи овие други зони нема да се 

регулираат со Устав, а веќе се дел од европските извештаи 

на Европската комисија за напредокот на Македонија, на 

тема дискриминација, нееднаквост, фаворизирање, ние 

имаме оценки и препораки од страна на Европската Унија. 

Петар Гошев

Затоа што првата изјава кога ме прашаа за оваа работа, 

реков дека ова е многу посериозно од  технолошки 

индустриските развојни зони. Ова е неспоредливо 

посериозно иако е во истата насока. Овде имаме речиси 

комплетна екстериториризација на дел од Република 

Македонија. Имаме држава во држава и за тоа им треба 

посилна подлога да се оправдаат дека работат се во 

рамките на Уставот и на законите на Република Македонија. 

Можно е да помислуваат дека без заштита од Уставот, 

по завршување на мандатите ќе одговараат за дејствија 

против интегритетот и базичните интереси на Република 

Македонија. Им треба голема, голема правна заштита за 

ова што наумиле да го прават. Можеби грешам?!

Анета Додевска

Професоре Беџети, во делот на јавните финансии 

претпоставувам дека имате повеќе да кажете и ќе сакате. 

Значи ограничувања кај јавниот долг до 60% од бруто 

домашниот производ, да ги повторам бројките, 3% на 

буџетскиот дефицит од БДП. Дали се овие стандардизирани 

лимити за ограничување? И она што е интересно, што го 

спомена професорот Шкариќ, сето ова дисциплинирано 

трошење, механизмот за дисциплинирано трошење ќе 

стапи на сила некаде 2017 година, значи за три години од 

сега. 

Абдулменаф Беџети

Јас лично мислам или припаѓам на тие мислители 

кои сметаат дека предлогот на ваквите амандмани е 

направен на некој начин делумно и комбинирано за да 

се дефокусира одредена дискусија за да се остваруваат 

некои други (амандмани) полесно. Можеби е наивно, но и 

денеска ова покажува дека делот на предлог-амандманите 

за слободни финансиски зони ни го покачи адреналинот 

на тоа ниво и мислам дека ќе биде најголем фокус во 

јавноста и во дебатата во однос на тоа како пристапивме 

ние. Во суштина тоа што најмногу реално можно е да се 
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направи е токму во делот на овие лимити и ограничувања 

на јавниот долг и буџетски дефицит. Имено, познато е 

во теоријата уште од минатиот век, Адолф Вагнер има 

„создадена“ теорија за перманентно зголемување на 

јавните расходи или на јавната потрошувачка. Најдобриот 

свет или идеалниот свет на секој политичар е по можност 

да троши но да не зголемува даноци, што јас во наш, би 

рекол локален амбиент, би го преформулирал да троши 

непродуктивно и нерационално, а по можност како бајаги 

да личи дека не зголемува даноци. Ко бајаги, 

затоа што намаливме стапки, проширивме 

основа и тоа денеска знаеме на некој начин 

како се прави. Оттука, основното прашање во 

делот на тоа зошто ни е потребно регулирање 

на јавниот долг и ако ни е потребно, зошто 

од 2017 година? Ова е основно прашање што 

сакав тука да го отворам и да го образложиме. 

И колку има тука лицемерие во однос на 

овие работи. Да ве потсетам, последните 

4-5 години, оваа гарнитура и актуелните 

надлежни институции, пред сѐ Министерот 

за финансии, цело време нѐ убедуваат 

како образложение на непродуктивната 

и зголемена постојана потрошувачка со 

потребите на јавната потрошувачка во кризно 

време. Државата треба да троши, државата 

треба да ја поттикне економијата со што и јас 

се сложувам, освен со тоа дека не со ваква 

структура на потрошувачката. Сосема друг 

вид на потрошувачка. И нели сега ова личи 

на клеричка демагогија од типот „не правете 

го тоа што јас го правам, туку тоа што јас го велам“. И во 

оваа ситуација, токму истиот тој ни предлага да правиме 

ограничување за да  имаме подомаќинско однесување, 

државата да не ја изложуваме 

во ваква или онаква ситуација, 

нешто што цело време наназад го 

правеа и оставаат уште две-три 

години простор да го прават до тој 

лимит. И тоа ценам според новата 

методологија на пресметка на 

јавниот долг, според новата 

измена на Законот за јавен долг, 

се планира дека до тој период 

ние по новата методологија 

точно ќе го достигнеме плафонот 

и нема веќе фискален простор понатака, односно нека 

му се мислат оние кои ќе дојдат. Што ќе се случи во овој 

период, кој може да нагаѓа? Кој може да знае какви ќе 

бидат економските циклуси наредната година во ваков 

неизвесен надворешен макро-економски амбиент? Како и 

да е, можноста и формулацијата за „вонредни“ ситуации 

е многу тешка да се образложи во политичка смисла! 

Гледате што се случува во Украина, гледате што се случува 

во другите делови во светот, а ние директно сме, на некој 

начин, поврзани со нив. Што ако нам ни се потребни 

евентуално поекспанзивни фискални политики, па да ги 

преминеме и овие граници? И на крајот на краиштата, зошто 

ни се вакви формални граници, кога таквите постојат? 

Според Мастришкиот и Копенхашкиот 

договор постојат точни цензуси во овие 

нивоа. Меѓутоа, дури и земјите-членки на 

Европска Унија не ги почитуваат. И со право 

не ги почитуваат зависно од потребите и 

економските циклуси што ги имаат. Зошто 

нам тоа ни е потребно и зошто на овој 

начин? Речиси нема друга економска тема 

во теоријата која предизвикува поголема 

дискусија од јавен долг и буџетски дефицит. 

Како, колку, од каде ќе се финансира, на 

кој начин, како ќе се менаџира? Сите се 

овие теоретски прашања коишто најмногу 

заслужуваат да имаат дебата. 

Еден од најпознатите и најновите 

истражувачи во оваа област, харвардскиот 

професор Алберто Алесина, анализирајќи 

ги земјите-членки на (OECD) Организацијата 

за економска соработка и развој, вели дека 

постои наклонетост на некои држави кон 

големи дефицити и со тоа и јавни долгови 

и според него, таа наклонетост е тешко да 

се образложи и оправда со економски аргументи. Тој 

подвлекува дека кај овие држави повеќе се во прашање 

политичките причини и аргументи, отколку економските. 

Тоа е факт. Ми се чини дека 

Република Македонија и не 

само во последните 5-6 години 

е типичен практичен пример на 

оваа фискална најнова теорија! 

Тој, исто така, подвлекува дека 

коалициските и нерационалните 

компромиси меѓу нив во однос 

на јавната потрошувачка не 

можат да се консолидираат во 

своите јавни финансии во брзо 

очекувано време. 

И да довршам само со границите, затоа што тука е идејата. 

Познати се во теоријата три основни критериуми за 

ограничување на јавниот долг и буџетскиот дефицит. 

Првиот е фискалната граница, кој обично ги детерминира 

Најдобриот свет 
или идеалниот 
свет на секој 
политичар е 
по можност да 
троши но да 
не зголемува 
даноци, што 
јас во наш, би 
рекол локален 
амбиент, би го 
преформулирал 
да троши 
непродуктивно 
и нерационално, 
а по можност 
како бајаги 
да личи дека 
не зголемува 
даноци. 

Харвардскиот професор Алберто 
Алесина, анализирајќи ги земјите-
членки на (OECD) Организацијата 
за економска соработка и развој, 
вели дека постои наклонетост 
на некои држави кон големи 
дефицити и со тоа и јавни долгови 
и според него, таа наклонетост е 
тешко да се образложи и оправда 
со економски аргументи. 
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испорачување на она што, може ќе ја надминам сега оваа 

академска средина, или можеби сега ќе кажам нешто 

подруго, влегување во играта на кумот со фамилијарната 

партиска олигархија која веќе има проблем со тоа како 

да ги скрие криминалните средства некаде надвор и сега 

наоѓа прибежиште тука. Верувајте немам докази за тоа, а и 

да имам страшно е денеска да ги кажуваш, веќе е одредено 

и земјиштето на кое ќе се наоѓа таа зона, затоа што знаете 

дека после е глупаво да давате пари на некој друг, туку 

повторно тоа земјиште треба да биде издвоено негде, може 

мариовско, и така натаму. Веќе е тоа направено, веќе се 

знаат кои ќе бидат инвеститори таму, така да целото тоа ќе 

се затвори во оваа приказна. За Македонија оваа уставна 

промена не носи ништо добро. 

Петар Гошев

Деновиве во печатот прочитав две тези во врска со 

уставните амандмани. Едната дека овие уставни амандмани 

се „спин”, другата дека се „блеф”. Вторава објаснува дека 

на крајот, Груевски и Ахмети ќе се договорат да ги повлечат 

амндманите. Првата, „спинот”, значела  одвлекување на 

вниманието на јавноста од горливите проблеми во земјата, 

инаку, самите измени не им значат многу на новите деспоти 

во Македонија. Јас не верувам ни во едното, ни во другото. 

Прво, хиперактивизмот на оваа гарнитура е компонента 

на нејзината пропагандна машинерија од почетокот на 

превземањето на власта. Вртат предлози и иницијативи 24 

часа без оглед на ефектите. Второ, измените им се потребни 

за завршување на нивниот проект - прекинување на 

врските со сѐ што било досега во Македонија и како слика 

и како суштина и толкаво заграбување од економските 

ресурси на државата со кои тие мислат дека ќе бидат 

обезбедени или да владеат неограничено, или цела земјина 

топка, после евентуалниот ден „Д”, да биде нивно поле за 

„орање”. Не мислат дека го јаваат апокалиптичниот коњ. 

Бидејќи спомнатите тези значат и сугестија дека не треба 

да се учествува во јавно дебатирање за амандманите, јас 

веднаш велам дека тоа е многу погрешно. Јас мислам дека 

треба да има многу дебати во Македонија, не дека со нив 

ќе се спречи усвојувањето на штетните амандмани, туку 

за да се зголемува свесноста за состојбите во земјата, за 

анахронизмите на нивната декадентна, манипулативна и 

заграбувачка активност, пред самата социјална експлозија 

да го покаже тоа. Без зголемување на свесноста за 

реалноста, без промена на мислењето до степен на 

хегемонистичко мислење, како што би рекол Грамши, нема 

да има промени во земјата. За тоа ни се потребни многу 

дебати, компетентни и од авторитетни личности.

Анета Додевска

Гошев, уште малку да се задржиме во делот на финансиските 

зони. Значи во моментов ние имаме слободни економски 

зони, најавивме туристички зони, се најавија зони во 

здравството, можеби сега ќе имаме зони во образование 

или не знам каде. Зошто само овие зони, финансиските зони, 

ги изолиравме во Устав? Значи овие други зони нема да се 

регулираат со Устав, а веќе се дел од европските извештаи 

на Европската комисија за напредокот на Македонија, на 

тема дискриминација, нееднаквост, фаворизирање, ние 

имаме оценки и препораки од страна на Европската Унија. 

Петар Гошев

Затоа што првата изјава кога ме прашаа за оваа работа, 

реков дека ова е многу посериозно од  технолошки 

индустриските развојни зони. Ова е неспоредливо 

посериозно иако е во истата насока. Овде имаме речиси 

комплетна екстериториризација на дел од Република 

Македонија. Имаме држава во држава и за тоа им треба 

посилна подлога да се оправдаат дека работат се во 

рамките на Уставот и на законите на Република Македонија. 

Можно е да помислуваат дека без заштита од Уставот, 

по завршување на мандатите ќе одговараат за дејствија 

против интегритетот и базичните интереси на Република 

Македонија. Им треба голема, голема правна заштита за 

ова што наумиле да го прават. Можеби грешам?!

Анета Додевска

Професоре Беџети, во делот на јавните финансии 

претпоставувам дека имате повеќе да кажете и ќе сакате. 

Значи ограничувања кај јавниот долг до 60% од бруто 

домашниот производ, да ги повторам бројките, 3% на 

буџетскиот дефицит од БДП. Дали се овие стандардизирани 

лимити за ограничување? И она што е интересно, што го 

спомена професорот Шкариќ, сето ова дисциплинирано 

трошење, механизмот за дисциплинирано трошење ќе 

стапи на сила некаде 2017 година, значи за три години од 

сега. 

Абдулменаф Беџети

Јас лично мислам или припаѓам на тие мислители 

кои сметаат дека предлогот на ваквите амандмани е 

направен на некој начин делумно и комбинирано за да 

се дефокусира одредена дискусија за да се остваруваат 

некои други (амандмани) полесно. Можеби е наивно, но и 

денеска ова покажува дека делот на предлог-амандманите 

за слободни финансиски зони ни го покачи адреналинот 

на тоа ниво и мислам дека ќе биде најголем фокус во 

јавноста и во дебатата во однос на тоа како пристапивме 

ние. Во суштина тоа што најмногу реално можно е да се 
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направи е токму во делот на овие лимити и ограничувања 

на јавниот долг и буџетски дефицит. Имено, познато е 

во теоријата уште од минатиот век, Адолф Вагнер има 

„создадена“ теорија за перманентно зголемување на 

јавните расходи или на јавната потрошувачка. Најдобриот 

свет или идеалниот свет на секој политичар е по можност 

да троши но да не зголемува даноци, што јас во наш, би 

рекол локален амбиент, би го преформулирал да троши 

непродуктивно и нерационално, а по можност како бајаги 

да личи дека не зголемува даноци. Ко бајаги, 

затоа што намаливме стапки, проширивме 

основа и тоа денеска знаеме на некој начин 

како се прави. Оттука, основното прашање во 

делот на тоа зошто ни е потребно регулирање 

на јавниот долг и ако ни е потребно, зошто 

од 2017 година? Ова е основно прашање што 

сакав тука да го отворам и да го образложиме. 

И колку има тука лицемерие во однос на 

овие работи. Да ве потсетам, последните 

4-5 години, оваа гарнитура и актуелните 

надлежни институции, пред сѐ Министерот 

за финансии, цело време нѐ убедуваат 

како образложение на непродуктивната 

и зголемена постојана потрошувачка со 

потребите на јавната потрошувачка во кризно 

време. Државата треба да троши, државата 

треба да ја поттикне економијата со што и јас 

се сложувам, освен со тоа дека не со ваква 

структура на потрошувачката. Сосема друг 

вид на потрошувачка. И нели сега ова личи 

на клеричка демагогија од типот „не правете 

го тоа што јас го правам, туку тоа што јас го велам“. И во 

оваа ситуација, токму истиот тој ни предлага да правиме 

ограничување за да  имаме подомаќинско однесување, 

државата да не ја изложуваме 

во ваква или онаква ситуација, 

нешто што цело време наназад го 

правеа и оставаат уште две-три 

години простор да го прават до тој 

лимит. И тоа ценам според новата 

методологија на пресметка на 

јавниот долг, според новата 

измена на Законот за јавен долг, 

се планира дека до тој период 

ние по новата методологија 

точно ќе го достигнеме плафонот 

и нема веќе фискален простор понатака, односно нека 

му се мислат оние кои ќе дојдат. Што ќе се случи во овој 

период, кој може да нагаѓа? Кој може да знае какви ќе 

бидат економските циклуси наредната година во ваков 

неизвесен надворешен макро-економски амбиент? Како и 

да е, можноста и формулацијата за „вонредни“ ситуации 

е многу тешка да се образложи во политичка смисла! 

Гледате што се случува во Украина, гледате што се случува 

во другите делови во светот, а ние директно сме, на некој 

начин, поврзани со нив. Што ако нам ни се потребни 

евентуално поекспанзивни фискални политики, па да ги 

преминеме и овие граници? И на крајот на краиштата, зошто 

ни се вакви формални граници, кога таквите постојат? 

Според Мастришкиот и Копенхашкиот 

договор постојат точни цензуси во овие 

нивоа. Меѓутоа, дури и земјите-членки на 

Европска Унија не ги почитуваат. И со право 

не ги почитуваат зависно од потребите и 

економските циклуси што ги имаат. Зошто 

нам тоа ни е потребно и зошто на овој 

начин? Речиси нема друга економска тема 

во теоријата која предизвикува поголема 

дискусија од јавен долг и буџетски дефицит. 

Како, колку, од каде ќе се финансира, на 

кој начин, како ќе се менаџира? Сите се 

овие теоретски прашања коишто најмногу 

заслужуваат да имаат дебата. 

Еден од најпознатите и најновите 

истражувачи во оваа област, харвардскиот 

професор Алберто Алесина, анализирајќи 

ги земјите-членки на (OECD) Организацијата 

за економска соработка и развој, вели дека 

постои наклонетост на некои држави кон 

големи дефицити и со тоа и јавни долгови 

и според него, таа наклонетост е тешко да 

се образложи и оправда со економски аргументи. Тој 

подвлекува дека кај овие држави повеќе се во прашање 

политичките причини и аргументи, отколку економските. 

Тоа е факт. Ми се чини дека 

Република Македонија и не 

само во последните 5-6 години 

е типичен практичен пример на 

оваа фискална најнова теорија! 

Тој, исто така, подвлекува дека 

коалициските и нерационалните 

компромиси меѓу нив во однос 

на јавната потрошувачка не 

можат да се консолидираат во 

своите јавни финансии во брзо 

очекувано време. 

И да довршам само со границите, затоа што тука е идејата. 

Познати се во теоријата три основни критериуми за 

ограничување на јавниот долг и буџетскиот дефицит. 

Првиот е фискалната граница, кој обично ги детерминира 

Најдобриот свет 
или идеалниот 
свет на секој 
политичар е 
по можност да 
троши но да 
не зголемува 
даноци, што 
јас во наш, би 
рекол локален 
амбиент, би го 
преформулирал 
да троши 
непродуктивно 
и нерационално, 
а по можност 
како бајаги 
да личи дека 
не зголемува 
даноци. 

Харвардскиот професор Алберто 
Алесина, анализирајќи ги земјите-
членки на (OECD) Организацијата 
за економска соработка и развој, 
вели дека постои наклонетост 
на некои држави кон големи 
дефицити и со тоа и јавни долгови 
и според него, таа наклонетост е 
тешко да се образложи и оправда 
со економски аргументи. 
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нивоата по основ на камати врз даночни приходи, камати 

врз јавните расходи, како и однос на јавниот долг врз 

јавните расходи. Според мене, најважен индикатор за 

вкупен јавен долг по основ на фискалната граница е моќта 

на државата да може да одговори кон долговите. Другата 

е таканаречена граница на формално ограничување на 

јавниот долг, што сметам дека ова што кај нас се предлага, 

преку уставно ограничување, апсолутно е неефикасно, 

апсолутно непотребно и не компарира со динамиката 

и очекувањата во делот на моделот на економскиот 

развој што се планира. Дури е контрадикторно со 

моделите на економски развој што државата ги планира. 

Контрадикторно со самата фискална стратегија, па и 

другите развојни стратегии. Најпотребниот критериум кој 

ние треба да го имаме предвид, го нарекуваме оптимална 

граница, т.е. економска граница, што е најсоодветно. 

Таа граница подразбира ниво кое овозможува најдобро 

користење на економските потенцијали на една земја. 

Потоа подразбира подобрување и зголемување на тој 

потенцијал, но истовремено и реализација на посакуваната 

оптимална распределба во една држава. Зошто тогаш ние 

да не се ограничиме врз основа на ваков критериум, кој 

е типично економски, типичен за мали држави, немоќни, 

неконсолидирани фискални, кои имаат толку огромна 

дисрамнотежа меѓу потребите за економија и потребите за 

социјала. И гледате, додека ние деклеративно се фокусираме 

на економскиот акцент, се повеќе практички ја надувуваме 

социјалната димензија на јавната потрошувачка. Дури и за 

една типична десничарска влада, се предлага буџет којшто 

е апсолутно левичарски, речиси по сите негови атрибути. 

Анета Додевска

1,3 милијарди евра се потрошени од Буџетот за социјални 

трансфери. Гошев, Ве прекинав во првиот дел за уставни 

ограничувања во делот на јавните финансии. Еве спомна и 

професорот Беџети дека тоа се сепак некои стандарди на 

ниво на Европската Унија се усвоени овие лимити. Но, дали 

тие одговараат за капацитетот на македонската економија. 

Потребно ли ни е со Устав бетонирање на јавните трошења 

во смисла на гаранција дека тие пари домаќински ќе се 

трошат? 

Петар Гошев

Еве кондензирано што мислам за амандманот со кој 

се вградуваат квантитативни фискални правила. 3% и 

60% од БДП се границите од Мастришкиот договор на 

Европската Унија и Владата ги презема, наводно за да се 

дисциплинира самата и оние после неа. Во амандманот има 

и исклучоци, во одредени шок-ситуации кога тие граници 

може да се пречекорат. Ова е вистински театар од страна 

на најрасипничката власт во историјата на Македонија. 

Таа всушност сака да си го озакони презадолжувањето 

на државата. Никогаш немала намера да води одговорна 

фискална политика. Фалсификувањето на дефиницијата за 

јавниот долг е уште еден доказ за тоа. Единствен аргумент 

за овој амандман е тоа што тие можат да посочат неколку 

земји кои имаат вградено фискални правила во нивните 

највисоки акти. И толку, приказната за некакви аргументи 

со тоа завршува. Не постои ниту еден друг аргумент за 

воведување на фискални правила во Уставот на Република 

Македонија. Прво, нема единствен и јасен одговор за 

тоа колкав може да биде јавниот долг на една држава. 

Нема прецизен одговор, теориски дефиниран, стручно, 

консензуално прифатен. Тоа не постои. Одговорот секогаш 

треба да се бара преку континуирана, демократска, јавна 

дебата и промислување во рамките на ограничувањата што 

се испречуваат во дадениот момент, во рамките на целите 

на едно општество што сака да ги оствари во одредена 

етапа во својот развој. Но тоа бара демократско општество, 

не автократско, не деспотско, не криминално. И преку таква 

дебата, вие поконтинуирано оценувате и преоценувате 

дали сте во безбедни граници или не сте во безбедни 

граници, дали трошите рационално или нерационално. 

Второ, капацитетот за задолжување е различен за секоја 

земја. Границата од 60% од БДП впишана во Договорот 

од Мастрихт како обврска за земјите од Еврозоната, не 

за оние надвор, никогаш не е објаснета од стручна и 

теоретска гледна точка. Таа граница не е еднакво безбедна 

и еднакво ризична за сите земји. „Истресена” е по чувство, 

главно поради воведувањето на еврото во една заедница 

која не е држава. Во ниту еден документ и материјал на 

ЕУ не може да се најде ниту теоретско, ниту стручно, ниту 

емпириско образложение зошто 60%, зошто не повеќе или 

помалку. Не можете да прочитате никаде таква работа. 

Четврто, направените емпириски анализи говорат дека се 

случиле бројни банкротства на држави на ниво на јавен 

долг значително далеку под 60%. Јас ја спомнувам повеќе 

пати, но има и други, книгата на Рајнхарт и Рогоф, знаете 

дека се светски економисти, кои анализираа банкротства 

800 години наназад и каде што можете да видите колку 

пати банкротирала Грција, на кое ниво, Русија кога 

банкротирала, јужноамериканските земји, и ќе видите 

колку земји банкротирале на ниво на долг далеку под тоа 

ниво. Петто, беспредметно е да се говори за ниво на јавен 

долг и да се вели дека за нас ова е оптимално ако нема 

одговори на некои други претходни и важни прашања, 

како на пример со колкаво јавно богатство располага една 

земја? Со колкаво јавно богатство располага Македонија 

во однос на националниот доход и одделно како маса? 
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Имаме ли ние податоци за тоа за Македонија, имаме ли 

проценка за нашето националното богатство? Имаме ли 

истражувања за тоа? Нема, не постојат. Колкав е износот, 

вредноста, на приватното богатство 

во однос на националниот доход, 

јавно и приватно заедно? Зашто, 

ако заглавите, вие треба да имате 

база од каде да земете за да го 

покриете тоа што го должите, инаку 

ќе ви запленат се што ќе појавите 

во меѓународниот промет. Значи 

треба да знаете која ви е масата, 

капацитетот. Колку можат да 

издржат луѓето во Македонија да ги 

натоварите со даноци после ваквите  

авантури и да им ги зголемите 

даноците на имот, на доход и 

така натаму? Треба да ја знаете 

и анализирате меѓународната 

инвестициона позиција на 

државата, еден индикатор што го објавува Народна банка, 

а воведен пред неколку години. Што покажува овој 

индикатор? Индикаторот „меѓународна инвестициона 

позиција“ покажува колкава е активата на една земја, 

во случајов на Македонија, во странство, 

односно колкави и какви побарувања 

има Македонија од остатокот на светот, и 

колкава е активата на остатокот од светот 

во Република Македонија? Што покажува 

анализата на овој податок за Македонија? 

2006 година разликата била негативна, 

минус 37% од бруто домашниот производ, а 

во 2014 година минусот е над 60% од бруто 

домашниот производ. Разликата е близу пет 

милијарди евра во полза на тоа што странците 

го поседуваат во Македонија. Овој концепт 

на распродажба на националните ресурси, 

претходно на најдобрите компании, заедно 

со сите видови даночни ослободувања, ја 

прави Македонија сѐ повеќе поседувана 

земја од остатокот од светот и во таков случај, 

не само што не можете да водите сопствена 

економска политика, туку едноставно вие 

сте само евтин трудов ресурс, народски 

кажано, измеќар за тенка надница. Изврзани 

со сите тие договори, со лавовскиот дел од најголемите 

и најпрофитни компании поседувани од странци, вие сте 

едноставно поседувана земја. Луѓето што ни го прават ова, 

не разбираат што е глобализација. Во глобализацијата 

има губитници и има добитници, овој наш концепт е 

губитнички концепт, ние сме на страната на губитниците. 

Шесто, фиксирањето на јавниот долг го оневозможува 

водењето на антициклични економски политики. Спомна 

господинот Беџети, тоа значи 

дека во добри времиња вие треба 

да штедите, да акумулирате, во 

лоши времиња од акумулираното 

да интервенирате, да вбризгате 

во економијата над тоа што таа 

тековно, во тој момент, го создава. 

Ако вие сте оцениле дека 60% е 

ризично ниво и го достигнете и ако 

треба наново да интервенирате, до 

каде ќе одите? Што ќе направите 

со земјата? Едноставно ќе ја 

банкротирате. Еве еден нов, свеж 

пример од соседството. Српскиот 

јавен долг во овој момент е 63% 

од бруто домашниот производ, 

а тоа е квантитативната граница 

што Владата сака да ја вметне во Уставот на Македонија. 

Србите денес, на тоа ниво на јавен долг, ги намалуваат 

платите и пензиите, имаат огромен буџетски дефицит и се 

наоѓаат пред банкротство, зависни од подршката на ММФ 

и вообичаените диктати во такви ситуации. 

Македонскиот јавен долг се ближи кон 60%. 

Ако Владата ги обелодени сите компоненти 

на јавниот долг, ќе се види дека тој веќе сега е 

над 50% од БДП. Седмо, не постои законска и 

уставна норма која може да ја заштити земјата 

од прекумерно задолжување ако земјата 

биде „начекана” од неодговорна власт, а 

Македонија е „начекана” од неодговорна 

власт, која барем досега нема намера да ја 

напушти оваа погубна политика. Ако една 

земја нема здрави демократски институции, 

развиена јавност, силен граѓански сектор, 

односно цивилно општество, ако нема 

доволно свесност за тоа што ни се случува, 

што ни се прави, било што да пишува во било 

кој закон и устав, неодговорната власт  ќе го 

згази. И уставот на бившиот СССР можел да се 

оквалификува како демократски, но Сталин 

„изел” повеќе од 20 милиони руски граѓани. 

Последната постапка на власта во Македонија 

во врска со редефинирањето на компонентите на јавниот 

долг, односно неговото вештачко намалување, за што 

зборувавме на почетокот, ја потврдува токму таа линија 

на размислување - ако нема одговорна власт, одговорно 

општество, бадијала се сите записи во уставите и законите. 

Во добри времиња вие 
треба да штедите, да 
акумулирате, во лоши 
времиња од акумулираното да 
интервенирате, да вбризгате 
во економијата над тоа што 
таа тековно, во тој момент, го 
создава. Ако вие сте оцениле 
дека 60% е ризично ниво и го 
достигнете и ако треба наново 
да интервенирате, до каде 
ќе одите? Што ќе направите 
со земјата? Едноставно ќе ја 
банкротирате. 

Ако една земја 
нема здрави 
демократски 
институции, 
развиена 
јавност, силен 
граѓански сектор, 
односно цивилно 
општество, ако 
нема доволно 
свесност за 
тоа што ни се 
случува, што ни 
се прави, било 
што да пишува 
во било кој 
закон и устав, 
неодговорната 
власт  ќе го згази. 
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нивоата по основ на камати врз даночни приходи, камати 

врз јавните расходи, како и однос на јавниот долг врз 

јавните расходи. Според мене, најважен индикатор за 

вкупен јавен долг по основ на фискалната граница е моќта 

на државата да може да одговори кон долговите. Другата 

е таканаречена граница на формално ограничување на 

јавниот долг, што сметам дека ова што кај нас се предлага, 

преку уставно ограничување, апсолутно е неефикасно, 

апсолутно непотребно и не компарира со динамиката 

и очекувањата во делот на моделот на економскиот 

развој што се планира. Дури е контрадикторно со 

моделите на економски развој што државата ги планира. 

Контрадикторно со самата фискална стратегија, па и 

другите развојни стратегии. Најпотребниот критериум кој 

ние треба да го имаме предвид, го нарекуваме оптимална 

граница, т.е. економска граница, што е најсоодветно. 

Таа граница подразбира ниво кое овозможува најдобро 

користење на економските потенцијали на една земја. 

Потоа подразбира подобрување и зголемување на тој 

потенцијал, но истовремено и реализација на посакуваната 

оптимална распределба во една држава. Зошто тогаш ние 

да не се ограничиме врз основа на ваков критериум, кој 

е типично економски, типичен за мали држави, немоќни, 

неконсолидирани фискални, кои имаат толку огромна 

дисрамнотежа меѓу потребите за економија и потребите за 

социјала. И гледате, додека ние деклеративно се фокусираме 

на економскиот акцент, се повеќе практички ја надувуваме 

социјалната димензија на јавната потрошувачка. Дури и за 

една типична десничарска влада, се предлага буџет којшто 

е апсолутно левичарски, речиси по сите негови атрибути. 

Анета Додевска

1,3 милијарди евра се потрошени од Буџетот за социјални 

трансфери. Гошев, Ве прекинав во првиот дел за уставни 

ограничувања во делот на јавните финансии. Еве спомна и 

професорот Беџети дека тоа се сепак некои стандарди на 

ниво на Европската Унија се усвоени овие лимити. Но, дали 

тие одговараат за капацитетот на македонската економија. 

Потребно ли ни е со Устав бетонирање на јавните трошења 

во смисла на гаранција дека тие пари домаќински ќе се 

трошат? 

Петар Гошев

Еве кондензирано што мислам за амандманот со кој 

се вградуваат квантитативни фискални правила. 3% и 

60% од БДП се границите од Мастришкиот договор на 

Европската Унија и Владата ги презема, наводно за да се 

дисциплинира самата и оние после неа. Во амандманот има 

и исклучоци, во одредени шок-ситуации кога тие граници 

може да се пречекорат. Ова е вистински театар од страна 

на најрасипничката власт во историјата на Македонија. 

Таа всушност сака да си го озакони презадолжувањето 

на државата. Никогаш немала намера да води одговорна 

фискална политика. Фалсификувањето на дефиницијата за 

јавниот долг е уште еден доказ за тоа. Единствен аргумент 

за овој амандман е тоа што тие можат да посочат неколку 

земји кои имаат вградено фискални правила во нивните 

највисоки акти. И толку, приказната за некакви аргументи 

со тоа завршува. Не постои ниту еден друг аргумент за 

воведување на фискални правила во Уставот на Република 

Македонија. Прво, нема единствен и јасен одговор за 

тоа колкав може да биде јавниот долг на една држава. 

Нема прецизен одговор, теориски дефиниран, стручно, 

консензуално прифатен. Тоа не постои. Одговорот секогаш 

треба да се бара преку континуирана, демократска, јавна 

дебата и промислување во рамките на ограничувањата што 

се испречуваат во дадениот момент, во рамките на целите 

на едно општество што сака да ги оствари во одредена 

етапа во својот развој. Но тоа бара демократско општество, 

не автократско, не деспотско, не криминално. И преку таква 

дебата, вие поконтинуирано оценувате и преоценувате 

дали сте во безбедни граници или не сте во безбедни 

граници, дали трошите рационално или нерационално. 

Второ, капацитетот за задолжување е различен за секоја 

земја. Границата од 60% од БДП впишана во Договорот 

од Мастрихт како обврска за земјите од Еврозоната, не 

за оние надвор, никогаш не е објаснета од стручна и 

теоретска гледна точка. Таа граница не е еднакво безбедна 

и еднакво ризична за сите земји. „Истресена” е по чувство, 

главно поради воведувањето на еврото во една заедница 

која не е држава. Во ниту еден документ и материјал на 

ЕУ не може да се најде ниту теоретско, ниту стручно, ниту 

емпириско образложение зошто 60%, зошто не повеќе или 

помалку. Не можете да прочитате никаде таква работа. 

Четврто, направените емпириски анализи говорат дека се 

случиле бројни банкротства на држави на ниво на јавен 

долг значително далеку под 60%. Јас ја спомнувам повеќе 

пати, но има и други, книгата на Рајнхарт и Рогоф, знаете 

дека се светски економисти, кои анализираа банкротства 

800 години наназад и каде што можете да видите колку 

пати банкротирала Грција, на кое ниво, Русија кога 

банкротирала, јужноамериканските земји, и ќе видите 

колку земји банкротирале на ниво на долг далеку под тоа 

ниво. Петто, беспредметно е да се говори за ниво на јавен 

долг и да се вели дека за нас ова е оптимално ако нема 

одговори на некои други претходни и важни прашања, 

како на пример со колкаво јавно богатство располага една 

земја? Со колкаво јавно богатство располага Македонија 

во однос на националниот доход и одделно како маса? 
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Имаме ли ние податоци за тоа за Македонија, имаме ли 

проценка за нашето националното богатство? Имаме ли 

истражувања за тоа? Нема, не постојат. Колкав е износот, 

вредноста, на приватното богатство 

во однос на националниот доход, 

јавно и приватно заедно? Зашто, 

ако заглавите, вие треба да имате 

база од каде да земете за да го 

покриете тоа што го должите, инаку 

ќе ви запленат се што ќе појавите 

во меѓународниот промет. Значи 

треба да знаете која ви е масата, 

капацитетот. Колку можат да 

издржат луѓето во Македонија да ги 

натоварите со даноци после ваквите  

авантури и да им ги зголемите 

даноците на имот, на доход и 

така натаму? Треба да ја знаете 

и анализирате меѓународната 

инвестициона позиција на 

државата, еден индикатор што го објавува Народна банка, 

а воведен пред неколку години. Што покажува овој 

индикатор? Индикаторот „меѓународна инвестициона 

позиција“ покажува колкава е активата на една земја, 

во случајов на Македонија, во странство, 

односно колкави и какви побарувања 

има Македонија од остатокот на светот, и 

колкава е активата на остатокот од светот 

во Република Македонија? Што покажува 

анализата на овој податок за Македонија? 

2006 година разликата била негативна, 

минус 37% од бруто домашниот производ, а 

во 2014 година минусот е над 60% од бруто 

домашниот производ. Разликата е близу пет 

милијарди евра во полза на тоа што странците 

го поседуваат во Македонија. Овој концепт 

на распродажба на националните ресурси, 

претходно на најдобрите компании, заедно 

со сите видови даночни ослободувања, ја 

прави Македонија сѐ повеќе поседувана 

земја од остатокот од светот и во таков случај, 

не само што не можете да водите сопствена 

економска политика, туку едноставно вие 

сте само евтин трудов ресурс, народски 

кажано, измеќар за тенка надница. Изврзани 

со сите тие договори, со лавовскиот дел од најголемите 

и најпрофитни компании поседувани од странци, вие сте 

едноставно поседувана земја. Луѓето што ни го прават ова, 

не разбираат што е глобализација. Во глобализацијата 

има губитници и има добитници, овој наш концепт е 

губитнички концепт, ние сме на страната на губитниците. 

Шесто, фиксирањето на јавниот долг го оневозможува 

водењето на антициклични економски политики. Спомна 

господинот Беџети, тоа значи 

дека во добри времиња вие треба 

да штедите, да акумулирате, во 

лоши времиња од акумулираното 

да интервенирате, да вбризгате 

во економијата над тоа што таа 

тековно, во тој момент, го создава. 

Ако вие сте оцениле дека 60% е 

ризично ниво и го достигнете и ако 

треба наново да интервенирате, до 

каде ќе одите? Што ќе направите 

со земјата? Едноставно ќе ја 

банкротирате. Еве еден нов, свеж 

пример од соседството. Српскиот 

јавен долг во овој момент е 63% 

од бруто домашниот производ, 

а тоа е квантитативната граница 

што Владата сака да ја вметне во Уставот на Македонија. 

Србите денес, на тоа ниво на јавен долг, ги намалуваат 

платите и пензиите, имаат огромен буџетски дефицит и се 

наоѓаат пред банкротство, зависни од подршката на ММФ 

и вообичаените диктати во такви ситуации. 

Македонскиот јавен долг се ближи кон 60%. 

Ако Владата ги обелодени сите компоненти 

на јавниот долг, ќе се види дека тој веќе сега е 

над 50% од БДП. Седмо, не постои законска и 

уставна норма која може да ја заштити земјата 

од прекумерно задолжување ако земјата 

биде „начекана” од неодговорна власт, а 

Македонија е „начекана” од неодговорна 

власт, која барем досега нема намера да ја 

напушти оваа погубна политика. Ако една 

земја нема здрави демократски институции, 

развиена јавност, силен граѓански сектор, 

односно цивилно општество, ако нема 

доволно свесност за тоа што ни се случува, 

што ни се прави, било што да пишува во било 

кој закон и устав, неодговорната власт  ќе го 

згази. И уставот на бившиот СССР можел да се 

оквалификува како демократски, но Сталин 

„изел” повеќе од 20 милиони руски граѓани. 

Последната постапка на власта во Македонија 

во врска со редефинирањето на компонентите на јавниот 

долг, односно неговото вештачко намалување, за што 

зборувавме на почетокот, ја потврдува токму таа линија 

на размислување - ако нема одговорна власт, одговорно 

општество, бадијала се сите записи во уставите и законите. 

Во добри времиња вие 
треба да штедите, да 
акумулирате, во лоши 
времиња од акумулираното да 
интервенирате, да вбризгате 
во економијата над тоа што 
таа тековно, во тој момент, го 
создава. Ако вие сте оцениле 
дека 60% е ризично ниво и го 
достигнете и ако треба наново 
да интервенирате, до каде 
ќе одите? Што ќе направите 
со земјата? Едноставно ќе ја 
банкротирате. 

Ако една земја 
нема здрави 
демократски 
институции, 
развиена 
јавност, силен 
граѓански сектор, 
односно цивилно 
општество, ако 
нема доволно 
свесност за 
тоа што ни се 
случува, што ни 
се прави, било 
што да пишува 
во било кој 
закон и устав, 
неодговорната 
власт  ќе го згази. 
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Ќе имаме квантитативен лимит за јавниот долг во Уставот, 

но тој ќе биде поткопан по најмалку два веќе практикувани 

основи од оваа власт: со криење на вистинските долгови 

преку мамење за доспеаните а неизмирени обврски на 

државата и преку смислување на непостоечки деефиниции 

за компонентите што го сочинуваат вкупниот јавен долг на 

државата.

Анета Додевска

Практично со вчерашните измени на Законот за јавен 

долг, од дефиницијата за јавниот долг, иако ние сѐ уште 

ги немаме достапни тие податоци за вкупниот јавен долг, 

се иззема чинам Народната банка, долговите на јавните 

претпријатија за кои што не гарантира државата. Тука 

останува нелогично прашањето како може државата да не 

стои зад државно претпријатие, кое што се задолжило? И 

без разлика и да нема некоја формална гаранција или се 

изземаат оние краткорочни кредити на Македонска банка 

за поддршка на развојот. Наумов.

Кире Наумов 

Вчерашниот ден е смислен чекор, за она што се случува 

околу уставните измени. 

Внимавајте, ние последните 

три дена не можеме да 

исчитаме што се случува 

на економскава сцена 

условно. Значи во три дена 

имате ребаланс на буџетот, 

веднаш потоа имате предлог 

за нов буџет и помеѓу 

нив имате, криминално, 

шверцерско носење на 

Закон во кој ги изигрувате 

сите. Внимавајте со овој 

Закон вие ги измамувате 

кредиторите во држава кои 

знаат дека секогаш кога 

позајмувате средства на 

нешто што е „чедо на државата“ по било кој основ значи 

„мајка е државата“ како сопственик, утре таа кажува дека 

можеби не гарантира за тој долг. Но, да се вратиме на 

темата. Теоретски можеме да зборуваме за секоја земја 

колку е нивото на јавниот долг што таа може да го поднесе и 

што може да поднесе нејзината економија. Но имаме друга 

тема. Да претпоставиме дека нивото на јавниот долг е 60% 

и 3% од дефицитот за кој Македонија треба да се стреми, 

имајќи во предвид дека Мастришкиот договор е таков. 

Внимавајте. Перверзијата на оваа Влада со оваа уставна 

промена е следна. Од осамостојувањето до сега, оваа влада 

првпат го крши Мастришкиот договор со 3% дефицит, 

освен во 2001 и 2002 година кога знаеме што се случуваше. 

Во сите претходни години никогаш номиналниот буџетски 

дефицит не бил над 3%.

Петар Гошев

Не бил под, не бил понизок. 

Киро Наумов 

Не бил над 3% освен 2001 и 2002.

Абдулменаф Беџети 

Непланиран тогаш.

Киро Наумов 

Ниту една година од 1993 до 2012 година, значи за прв пат 

во 2012 година тој надмина 3%. Оваа влада го сруши тој 

критериум. И не само што го сруши, го сруши во годината 

во која беа исфрлени пратениците од Парламентот. Таа 

2012 година надминавме 3,9%. Минатата година, отидовме, 

иако цело време се лажеше дека ќе биде под, 4,1%, и оваа 

година јас се сомневам дека ќе биде под 4%. И сега таква 

Влада вели и вие сакате да и веруваме, дека за понатаму 

има желба да го ограничи буџетскиот дефицит. Тоа е 

перверзија. Ако говориме за јавниот долг, видете, или да 

речеме дека ова е уставна материја. Внимавајте тие се 

вадат на едно нешто дека некои од земји од Европска Унија 

го имаат во уставот, ќе ви објаснам на крај постручно што 

тие имаат во уставот. Другите држави имаат нешто друго, 

самиот устав да речеме 60% да не се надмине нема ни 

еден механизам како да не стигнете до тоа. Што се случува 

дента кога ќе ги добиеме податоците дека јавниот долг 

е надминат 60%? Што се случува утредента? Прекршен е 

уставот. Кој ја презема одговорноста? И што понатаму? 

Како ќе се вадите од таа приказна? Единствено нешто 

што е логично, а што оваа Влада нема да го направи, но 

да им кажеме што има во другите законодавства на оваа 

тема. Најдобар е примерот на Словачка, а и Полска е исто 

слична. Таму во закон за фискална одговорност, најпрво 

јавниот долг е дефиниран така како што е дефиниран 

во Европската Унија, тоа е првото. Второ и тие имаат 

дефинирано дека долгот не смее да надмине 60%, но пред 

тоа со закон имаат дефинирани уште четири референтни 

стапки. Што правите кога ќе дојде 60%? Готово аквариумот 

се свари, стана рибја чорба. Значи има четири референтни 

стапки: 50, 53, 55 и 57. Децидно во закон има пишано што 

се случува. Дента кога нивната институција за статистика 

ќе објави дека јавниот долг е 50% од БДП, Министерот за 

финансии треба да има експозе во кое ќе каже зошто се 

случило тоа и кои мерки ќе ги преземат. Тоа е најблагиот 

Од 
осамостојувањето 
до сега, оваа влада 
првпат го крши 
Мастришкиот 
договор со 3% 
дефицит, освен 
2001 и 2002 година 
кога знаеме што 
се случуваше. Во 
сите претходни 
години никогаш 
номиналниот 
буџетски дефицит 
не бил над 3%. 
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момент. Кога јавниот долг ќе отиде 53% од БДП, во законот 

стои, обавезно намалување на платите во државниот 

сектор на ниво од претходната година, доколку биле 

помали претходната година. Ако не биле помали платите 

претходната година, тогаш ги намалувате по правило, 

значи задолжително намалување од претходната година на 

платите. Утредента се носи таа одлука кога ќе добиете од 

статистика дека долгот ви е 53%. Одиме наредната скала 

кога е 55%. Вели, веднаш се замрзнуваат јавните расходи 

најмногу на нивото од претходната година. Ништо повеќе 

од тоа. Значи се замрзнуваат и не смеат да надминат она 

што било од претходната година. Одиме на 57% од БДП и 

дефинитивно се кажува дека идната година мора да имате 

најмалку избалансиран буџет, а пожелно или најверојатно 

треба да имате суфицит. И внимавајте. Дента кога заводот 

ќе објави дека е 60% од БДП, автоматски другиот ден 

се покренува доверба на владата. Тоа значи дека паѓа 

владата. Во демократски држави, во принцип тоа е така. 

Внимавајте вакво нешто има логика и тоа е внесено 

во закон. Слично е и во Полска, но таму има еден друг 

проблем. Европската Унија го прифатила, а тие си играат со 

дефиницијата на јавниот долг. Полска вели дека во јавен 

долг не влегуваат долговите на нивниот фонд за патишта 

и фондот за железница, но од друга страна пак, внесуваат 

некои долгови кои по дефиницијата на Европската Унија 

не се такви и тука некаде се израмнуваат и можеби 

пак доаѓаат до слична бројка, но и таму постојат овие 

референтни стапки. Внимавајте уште ова, Словачка вели од 

2018 година па натака, сите овие референтни стапки секоја 

наредна година, значи во наредните 10 години, треба да 

паднат за еден процентен поен, законски треба да паднат. 

И вели дека за 10 години алармантното ќе биде кога ќе 

дојдете на 50% од БДП и ќе падне Владата, а овие ќе одат 

надоле 40%, 43% итн. од 2018 до 2028 година. Вакво нешто 

има логика. Но вакво нешто оваа Влада не може ни да го 

помисли да го направи. Но, мислам дека некоја наредна 

влада, доколку воопшто може да направи деконтаминација 

на ова што ни се случува, треба да направи вакво нешто. 

Инаку во Уставот на некои држави да, тоа стои, тие се вадат 

на тоа што кажаа, ама никогаш не ни кажуваат за што се 

работи. Германија вели дека го дефинира. Имајќи ја во 

предвид должничката криза што се случи во ЕУ велат дека 

ваквите ограничувања на номиналниот дефицит и со 3% не 

вродија, односно овозможија некои држави да западнат во 

должничка криза. Оперираат со еден друг момент, нешто 

што се вели структурален буџетски дефицит. И тука тоа е 

една друга дефиниција, немерлива, малку проблематична, 

малку субјективна. Значи структурален буџетски дефицит, 

каде што го дефинираат дека не може да биде над 0,5% од 

БДП и на пример Германија вели дека во Уставот ќе влезе 

структуралниот буџетски дефицит да не биде повеќе од 

0,35%. Нешто слично прави и Австрија и Шпанија која 

нешто погоре го дига на 0,4% од БДП, но зборуваме за 

структурален буџетски дефицит, дефицит во кој другите 

варијабли економски се тргаат, значи структурното 

влијание на дефицитот е различно. Благодарам.

Анета Додевска 

Наумов, ќе ве прекинам во интерес на времето сакам уште 

малку да останеме на оваа тема за јавните долгови, јавните 

финансии. Додека зборуваме за уставни ограничувања, 

ние впрочем во јавноста не знаеме колку изнесува 

вкупниот јавен долг на сѐ што значи држава. Значи не 

само на централна влада, тука се општини, фондови, јавни 

претпријатија, па дури и монетарната власт. Не случајно 

го велам ова. Во неодамнешната оценка на кредитната 

агенција Fitch освен нели што дојде добра вест се потврди 

кредитниот рејтинг на Македонија со ББ+, чинам така беше 

оценката, имаше еден дел во оценката каде што се вели 

„вкупните гаранции што ги дава Владата за кредитните 

задолжувања на јавните претпријатија изнесуваат 8% 

од БДП“. Некаде тоа е околу 640 милиони евра, значи 

сѐ она што е на име на јавно претпријатие како кредит е 

со гаранција од државата. Ќе започнам од поранешниот 

гувернер Гошев, според вашите проценки во моментов 

колку должи Македонија, односно се што значи држава по 

сегашната дефиниција?

 
Петар Гошев 

Не знам колку должи Македонија. Но должи многу повеќе 

од она што соопштува Владата, бидејќи еден дел од 

долгот го знаеме, а за другиот дел собираме зрно по зрно 

информации од луѓе од приватниот сектор, од некои луѓе 

во јавните претпријатија и од некои луѓе кои располагаат 

со податоци за долговите на некои општини. Од сите тие 

информации јасно е дека ниту дефицитите на државниот 

буџет кои Владата ги соопштува се тие (всушност секогаш 

се реално поголеми), ниту пак јавниот долг е тој што ни го 

сервира. Така е всушност со сите податоци кои отстапуваат 

од потемкиновата слика која секој ден оваа власт ни ја 

пренесува преку заробените, исплашените и подмитените 

медиуми во земјата. Така е и со податоците за вкупниот 

број вработени во јавниот сектор, кој Владата го крие 

како што змијата си ги крие нозете, така е со вистинската 

бројка на починати деца на возраст до една година, така е 

со парите потрошени за проектот Скопје 2014 итн. За жал, 

оваа криенка и фалсификување на основните индикатори 

за состојбите во земјата Владата ја игра и со институциите 

на Европската Унија, а тие немоќно го толерираат тоа и 
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Ќе имаме квантитативен лимит за јавниот долг во Уставот, 

но тој ќе биде поткопан по најмалку два веќе практикувани 

основи од оваа власт: со криење на вистинските долгови 

преку мамење за доспеаните а неизмирени обврски на 

државата и преку смислување на непостоечки деефиниции 

за компонентите што го сочинуваат вкупниот јавен долг на 

државата.

Анета Додевска

Практично со вчерашните измени на Законот за јавен 

долг, од дефиницијата за јавниот долг, иако ние сѐ уште 

ги немаме достапни тие податоци за вкупниот јавен долг, 

се иззема чинам Народната банка, долговите на јавните 

претпријатија за кои што не гарантира државата. Тука 

останува нелогично прашањето како може државата да не 

стои зад државно претпријатие, кое што се задолжило? И 

без разлика и да нема некоја формална гаранција или се 

изземаат оние краткорочни кредити на Македонска банка 

за поддршка на развојот. Наумов.

Кире Наумов 

Вчерашниот ден е смислен чекор, за она што се случува 

околу уставните измени. 

Внимавајте, ние последните 

три дена не можеме да 

исчитаме што се случува 

на економскава сцена 

условно. Значи во три дена 

имате ребаланс на буџетот, 

веднаш потоа имате предлог 

за нов буџет и помеѓу 

нив имате, криминално, 

шверцерско носење на 

Закон во кој ги изигрувате 

сите. Внимавајте со овој 

Закон вие ги измамувате 

кредиторите во држава кои 

знаат дека секогаш кога 

позајмувате средства на 

нешто што е „чедо на државата“ по било кој основ значи 

„мајка е државата“ како сопственик, утре таа кажува дека 

можеби не гарантира за тој долг. Но, да се вратиме на 

темата. Теоретски можеме да зборуваме за секоја земја 

колку е нивото на јавниот долг што таа може да го поднесе и 

што може да поднесе нејзината економија. Но имаме друга 

тема. Да претпоставиме дека нивото на јавниот долг е 60% 

и 3% од дефицитот за кој Македонија треба да се стреми, 

имајќи во предвид дека Мастришкиот договор е таков. 

Внимавајте. Перверзијата на оваа Влада со оваа уставна 

промена е следна. Од осамостојувањето до сега, оваа влада 

првпат го крши Мастришкиот договор со 3% дефицит, 

освен во 2001 и 2002 година кога знаеме што се случуваше. 

Во сите претходни години никогаш номиналниот буџетски 

дефицит не бил над 3%.

Петар Гошев

Не бил под, не бил понизок. 

Киро Наумов 

Не бил над 3% освен 2001 и 2002.

Абдулменаф Беџети 

Непланиран тогаш.

Киро Наумов 

Ниту една година од 1993 до 2012 година, значи за прв пат 

во 2012 година тој надмина 3%. Оваа влада го сруши тој 

критериум. И не само што го сруши, го сруши во годината 

во која беа исфрлени пратениците од Парламентот. Таа 

2012 година надминавме 3,9%. Минатата година, отидовме, 

иако цело време се лажеше дека ќе биде под, 4,1%, и оваа 

година јас се сомневам дека ќе биде под 4%. И сега таква 

Влада вели и вие сакате да и веруваме, дека за понатаму 

има желба да го ограничи буџетскиот дефицит. Тоа е 

перверзија. Ако говориме за јавниот долг, видете, или да 

речеме дека ова е уставна материја. Внимавајте тие се 

вадат на едно нешто дека некои од земји од Европска Унија 

го имаат во уставот, ќе ви објаснам на крај постручно што 

тие имаат во уставот. Другите држави имаат нешто друго, 

самиот устав да речеме 60% да не се надмине нема ни 

еден механизам како да не стигнете до тоа. Што се случува 

дента кога ќе ги добиеме податоците дека јавниот долг 

е надминат 60%? Што се случува утредента? Прекршен е 

уставот. Кој ја презема одговорноста? И што понатаму? 

Како ќе се вадите од таа приказна? Единствено нешто 

што е логично, а што оваа Влада нема да го направи, но 

да им кажеме што има во другите законодавства на оваа 

тема. Најдобар е примерот на Словачка, а и Полска е исто 

слична. Таму во закон за фискална одговорност, најпрво 

јавниот долг е дефиниран така како што е дефиниран 

во Европската Унија, тоа е првото. Второ и тие имаат 

дефинирано дека долгот не смее да надмине 60%, но пред 

тоа со закон имаат дефинирани уште четири референтни 

стапки. Што правите кога ќе дојде 60%? Готово аквариумот 

се свари, стана рибја чорба. Значи има четири референтни 

стапки: 50, 53, 55 и 57. Децидно во закон има пишано што 

се случува. Дента кога нивната институција за статистика 

ќе објави дека јавниот долг е 50% од БДП, Министерот за 

финансии треба да има експозе во кое ќе каже зошто се 

случило тоа и кои мерки ќе ги преземат. Тоа е најблагиот 

Од 
осамостојувањето 
до сега, оваа влада 
првпат го крши 
Мастришкиот 
договор со 3% 
дефицит, освен 
2001 и 2002 година 
кога знаеме што 
се случуваше. Во 
сите претходни 
години никогаш 
номиналниот 
буџетски дефицит 
не бил над 3%. 
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момент. Кога јавниот долг ќе отиде 53% од БДП, во законот 

стои, обавезно намалување на платите во државниот 

сектор на ниво од претходната година, доколку биле 

помали претходната година. Ако не биле помали платите 

претходната година, тогаш ги намалувате по правило, 

значи задолжително намалување од претходната година на 

платите. Утредента се носи таа одлука кога ќе добиете од 

статистика дека долгот ви е 53%. Одиме наредната скала 

кога е 55%. Вели, веднаш се замрзнуваат јавните расходи 

најмногу на нивото од претходната година. Ништо повеќе 

од тоа. Значи се замрзнуваат и не смеат да надминат она 

што било од претходната година. Одиме на 57% од БДП и 

дефинитивно се кажува дека идната година мора да имате 

најмалку избалансиран буџет, а пожелно или најверојатно 

треба да имате суфицит. И внимавајте. Дента кога заводот 

ќе објави дека е 60% од БДП, автоматски другиот ден 

се покренува доверба на владата. Тоа значи дека паѓа 

владата. Во демократски држави, во принцип тоа е така. 

Внимавајте вакво нешто има логика и тоа е внесено 

во закон. Слично е и во Полска, но таму има еден друг 

проблем. Европската Унија го прифатила, а тие си играат со 

дефиницијата на јавниот долг. Полска вели дека во јавен 

долг не влегуваат долговите на нивниот фонд за патишта 

и фондот за железница, но од друга страна пак, внесуваат 

некои долгови кои по дефиницијата на Европската Унија 

не се такви и тука некаде се израмнуваат и можеби 

пак доаѓаат до слична бројка, но и таму постојат овие 

референтни стапки. Внимавајте уште ова, Словачка вели од 

2018 година па натака, сите овие референтни стапки секоја 

наредна година, значи во наредните 10 години, треба да 

паднат за еден процентен поен, законски треба да паднат. 

И вели дека за 10 години алармантното ќе биде кога ќе 

дојдете на 50% од БДП и ќе падне Владата, а овие ќе одат 

надоле 40%, 43% итн. од 2018 до 2028 година. Вакво нешто 

има логика. Но вакво нешто оваа Влада не може ни да го 

помисли да го направи. Но, мислам дека некоја наредна 

влада, доколку воопшто може да направи деконтаминација 

на ова што ни се случува, треба да направи вакво нешто. 

Инаку во Уставот на некои држави да, тоа стои, тие се вадат 

на тоа што кажаа, ама никогаш не ни кажуваат за што се 

работи. Германија вели дека го дефинира. Имајќи ја во 

предвид должничката криза што се случи во ЕУ велат дека 

ваквите ограничувања на номиналниот дефицит и со 3% не 

вродија, односно овозможија некои држави да западнат во 

должничка криза. Оперираат со еден друг момент, нешто 

што се вели структурален буџетски дефицит. И тука тоа е 

една друга дефиниција, немерлива, малку проблематична, 

малку субјективна. Значи структурален буџетски дефицит, 

каде што го дефинираат дека не може да биде над 0,5% од 

БДП и на пример Германија вели дека во Уставот ќе влезе 

структуралниот буџетски дефицит да не биде повеќе од 

0,35%. Нешто слично прави и Австрија и Шпанија која 

нешто погоре го дига на 0,4% од БДП, но зборуваме за 

структурален буџетски дефицит, дефицит во кој другите 

варијабли економски се тргаат, значи структурното 

влијание на дефицитот е различно. Благодарам.

Анета Додевска 

Наумов, ќе ве прекинам во интерес на времето сакам уште 

малку да останеме на оваа тема за јавните долгови, јавните 

финансии. Додека зборуваме за уставни ограничувања, 

ние впрочем во јавноста не знаеме колку изнесува 

вкупниот јавен долг на сѐ што значи држава. Значи не 

само на централна влада, тука се општини, фондови, јавни 

претпријатија, па дури и монетарната власт. Не случајно 

го велам ова. Во неодамнешната оценка на кредитната 

агенција Fitch освен нели што дојде добра вест се потврди 

кредитниот рејтинг на Македонија со ББ+, чинам така беше 

оценката, имаше еден дел во оценката каде што се вели 

„вкупните гаранции што ги дава Владата за кредитните 

задолжувања на јавните претпријатија изнесуваат 8% 

од БДП“. Некаде тоа е околу 640 милиони евра, значи 

сѐ она што е на име на јавно претпријатие како кредит е 

со гаранција од државата. Ќе започнам од поранешниот 

гувернер Гошев, според вашите проценки во моментов 

колку должи Македонија, односно се што значи држава по 

сегашната дефиниција?

 
Петар Гошев 

Не знам колку должи Македонија. Но должи многу повеќе 

од она што соопштува Владата, бидејќи еден дел од 

долгот го знаеме, а за другиот дел собираме зрно по зрно 

информации од луѓе од приватниот сектор, од некои луѓе 

во јавните претпријатија и од некои луѓе кои располагаат 

со податоци за долговите на некои општини. Од сите тие 

информации јасно е дека ниту дефицитите на државниот 

буџет кои Владата ги соопштува се тие (всушност секогаш 

се реално поголеми), ниту пак јавниот долг е тој што ни го 

сервира. Така е всушност со сите податоци кои отстапуваат 

од потемкиновата слика која секој ден оваа власт ни ја 

пренесува преку заробените, исплашените и подмитените 

медиуми во земјата. Така е и со податоците за вкупниот 

број вработени во јавниот сектор, кој Владата го крие 

како што змијата си ги крие нозете, така е со вистинската 

бројка на починати деца на возраст до една година, така е 

со парите потрошени за проектот Скопје 2014 итн. За жал, 

оваа криенка и фалсификување на основните индикатори 

за состојбите во земјата Владата ја игра и со институциите 

на Европската Унија, а тие немоќно го толерираат тоа и 
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подготвуваат неверодостојни извештаи. На тој начин и 

тие ги мамат своите даночни обврзници, од чии пари се 

платени, да ги обавуваат функциите надвор од нивниите 

држави и заедницата вкупно.

Анета Додевска

Еве во сегашната пресметка на пример, 3,3 милијарди евра 

што стои долг на централна влада, го немаме оној кредит 

од 600 милиони евра што го зема агенција или државно 

претпријатие за патишта од Кина за изградба на двата 

автопати. Значи ние немаме вкалкулирано уште многу 

кредити во она што сега се прикажува.

Абдулменаф Беџети

Ние многу нешта немаме вкалкулирано, не само тоа, 

различни нивоа на власта, кој ги знае денес поединечно 

осумдесетте општини како стојат тековно со тековните 

обврски. Дали некој правел пресек на нивните биланси? 

Колку имаат искажани обврски а колку имаат преземени 

и реализирани обврски? Колку од нив се 

во тек а колку се во судски лавиринти, 

постапки итн.? Значи само еден сегмент или 

одете и дотаму што сега се барата со новата 

измена со терминот „финансиска гаранција“, 

каде што Владата дала гаранција. Прво 

номенклатурата, што значи „гаранција“. Едно 

е кога Владата дава финансиска гаранција 

за вакви трансакции, а друго е кога Владата 

нормативно влегува како гарант по сила 

на Закон, по сила на тоа што е регулирано 

со закон. Ако, на пример, Народна банка 

на Република Македонија е со статус на 

правно лице 100% сопственост на Владата 

или каде што основач е Владата, па на крајот 

на годината, не дај Боже, да искаже загуба 

и ако не стигнат резервите да ја покријат 

загубата, тогаш државата, односно Владата 

е одговорна, како што е одговорна и да го 

прифати вишокот. Значи колку има вакви 

агенции, институции, заводи и слично кои 

на некој начин оперираат како правни лица 

во 100% сопственост на државата за кои 

државата не дала некакви гаранции при нивното евентуално 

задолжување. Што значи задолжување? Задолжувањето 

не е само на финансискиот пазар на пари. Задолжување 

значи и извршување на некоја обврска што сте ја презеле 

ама не сте ја измириле. Тоа е исто така задолжување. По 

сила на тоа што вие сте основач, вие сте сопственик, вие 

сте нормативен должник на тоа и вам ви припаѓа, не е 

битно дали тоа ќе го прикажете статистички. Значи едно е 

статистички, колку технички се барата со нивото на долгот, 

друго е колку фактички, економски, е долгот на Владата. 

Така да, тука би се изгубиле во целата таа пресметка и 

никој, баш никој, а мислам дека ни институциите во даден 

момент за краток период не можаат да го утврдат тоа. Тоа е 

процес кој треба перманентно да се работи најмалку шест 

месеци и тоа од независна институција која ќе ги скенира 

многу длабоко сите овие побарувања и обврски. 

И патем сакам да спомнам една друга димензија за јавен 

долг за која не се дебатира толку, а јас ја имам спомнато 

неколку пати. Видете, јавниот долг и дефицитот како 

негов дел, го гледаме повеќе како економска и политичка 

категорија, па малку се третира како социјална категорија 

во смисла на интергенерациски проблем на општеството. 

Особено долгорочните јавни долгови што ги имаме. Во 

прашање е легитимитетот на Влада која вели „јас сум 

легитимна и овластена да менаџирам со јавните финансии 

затоа што имам апсолутно мнозинска поддршка на 

граѓаните“. Кој ги праша тие граѓани што денес имаат 10 

години и не гласаат (односно не учествуваат 

во одлуки) а кога ќе треба да се враќа 

Еврообврзницата ќе имаат 18 години и ќе 

имаат право на глас. Значи тие граѓани, таа 

таргет група не учествува во политичката 

одлука денес за прифаќање на таков долг 

или не. Значи ова треба покомплексно да се 

разгледува, интергенерациски, што значи тоа, 

што им правиме ние на нашите генерации и 

сл.

Анета Додевска

Кога ја спомнавте структурата на долгови не 

само кон надвор, анализата покажува дека 

од почетокот на годината и внатрешните 

задолжувања кон домашните кредитори 

веќе станаа долгорочни. Веќе не земаме 

тримесечни и шестмесечни хартии од 

вредност. Веќе се задолжуваме со 2, 3, 

5, 10-годишни обврзници од домашни 

кредитори, значи сѐ е тоа акумулација на 

некои долгови, кои во иднина ќе треба да се 

плаќаат.

Кире Наумов

Да, во еден период Владата божем ја прифаќаше пораката 

од меѓународните институции, која можеби беше коректна, 

дека е подобро што повеќе да се задолжува на домашниот 

пазар. Меѓутоа тоа не значеше дека треба да дојдеме во 

оваа ситуација во која најголем дел од средствата што 

би оделе за кредитирање, одат кај нејзе за позајмување. 

Кој ги праша 
тие граѓани што 
денес имаат 
10 години и не 
гласаат (односно 
не учествуваат во 
одлуки) а кога ќе 
треба да се враќа 
Еврообврзницата 
ќе имаат 18 
години и ќе 
имаат право на 
глас. Значи тие 
граѓани, таа 
таргет група не 
учествува во 
политичката 
одлука денес за 
прифаќање на 
таков долг или 
не. 
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Јас сум досаден околу оваа бројка, сум говорел дека се 

крие јавниот долг, дека не ја знаеме вистинската бројка, 

на различни микрофони различни и различни позадини. 

Многу кратко, мислам дека една мала 

забуна им внесе, иако оваа Влада не 

може ништо да ја збуни, последниот 

извештај на ММФ, се сеќавате тие 

секогаш се вадат ако било кој 

независен економист или опозицијата 

каже нешто околу нејзината економска 

политика, секогаш во три-четири 

реченици Владата вели, како вие 

зборувате од политички причини, 

ММФ и Светска банка ни аплаудираат 

на нашите политики. Во податокот од 

последниот извештај на ММФ, децидно 

стои дека јавниот долг на Владата пред 

земањето на оваа Еврообврзница, 

значи од 500 милиони  долари, е од 

прилика 6% од БДП. Јавниот долг без 

долгот на Народна банка е 44% од БДП. 

И тоа создаде една паника кај нив. 

Имаше две несмасни изјави. Не несмасни, тоа се редовни. 

Министерот за финансии на прашањето дали ММФ вели 

дека е 44%, тој одговара дека не е. Не е толку. А колку е? 

И тој не одговара, тој вели не, тоа не е толку. Ние имаме 

секогаш, постојано такви одговори.

Анета Додевска 

Да, главно образложение е различно методолошко мерење.

Кире Наумов

Која различна методологија, таа е методологијата. И второ, 

имате уште една скандалозна изјава на гувернерот, кој 

исто така пред Македонска телевизија, пред цела јавност 

на прашањето дали 44% од ММФ е сериозен сигнал, тој 

лаже. Мислам дека во нормална држава јавниот обвинител 

треба да излезе и веднаш надвор да го сопре. Лаже дека 

таа бројка ММФ ја прави заедно со долгот на Народната 

банка, иако може да дискутираме за тоа. Таму многу јасно 

стои дека тоа се 44% без долгот на Народна банка.

Анета Додевска

Уште еден член ако ми дозволат организаторите кратко да 

го апсолвираме. Преименување на Народната банка. Би 

било „Bank of Macedonia“, се менуваат ингеренциите. На 

кратко, што тоа ќе промени на терен, дали ќе повлече некои 

последици? 

Петар Гошев

На кратко, тоа е амандманот 35 и тој амандман бара 

името „Народна банка на Република Македонија” да биде 

заменето со „Банка на Македонија”. 

Исто така, бара редефинирање на 

основната цел на Народната банка, 

како монетарна институција. Наместо 

сега постоечката обврска на НБРМ за 

нејзина „одговорност за стабилноста 

на домашната валута” и останатиот дел 

од постоечкиот член 60 на Уставот на 

РМ, да биде запишано дека основна 

цел на „Банката на Македонија” треба 

да биде одржувањето ниска и стабилна 

инфлација, соодветно на тоа што е 

запишано како основна функција 

на Европската централна банка. 

Одредбата, постоечката, за  стабилноста 

на општата валута е грешка што стои 

во Уставот и тоа треба да се промени. 

Таа грешка датира од почетокот на 

усвојувањето на Уставот во 1991 година. Но, тие сега ја 

препишуваат одредбата од Европската централна банка 

дека само одржувањето ниска  инфлација треба да биде 

цел на Централната банка. Мислам дека тоа прашање треба 

потемелно да се продискутира, затоа што и Европската 

централна банка и ФЕД и Банката на Англија и сите други 

централни банки за време на последната криза се бавеа 

најмногу со прашањето на одржување на финансиската 

стабилност одошто со било што друго и секако со 

совладувањето на рецесијата. Освен тоа, во сегашниот 

Закон за Народната банка како втора цел, задача, ѝ е 

пропишана и оврската за партиципација во одржувањето 

на финансиската стабилност во земјата, што е сосема јасно 

дека тоа не може да се прави без една централна банка. 

Затоа, содржината на тој член, од овој аспект треба да биде 

потемелно продискутирана и со вработените од Народната 

банка. А во врска со називот на институцијата централна 

банка, измената е ништо, тоа е промена заради промена, тоа 

ништо не менува и произведува само непотребни трошоци 

и ништо друго. Тоа има врска со нешто друго. Тоа има врска  

со следното. Комунистите имаа футуристичка визија и 

сакаа да направат ново општество врз претпоставки кои 

не се потврдија, но предизвикаа големи кризи и страдања 

на милиони луѓе. Груевски е исто така опседнат со нешто 

сосема поинакво, но тој е опседнат со омраза кон блиското 

минатото и со огромна љубов кон далечното минато коешто 

ниту било наше, ниту пак може и треба да е некаков урнек 

за денешните општества. Неговата визија е романтизација 

на пред- христијанската ера и на културни обрасци кои 
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подготвуваат неверодостојни извештаи. На тој начин и 

тие ги мамат своите даночни обврзници, од чии пари се 

платени, да ги обавуваат функциите надвор од нивниите 

држави и заедницата вкупно.

Анета Додевска

Еве во сегашната пресметка на пример, 3,3 милијарди евра 

што стои долг на централна влада, го немаме оној кредит 

од 600 милиони евра што го зема агенција или државно 

претпријатие за патишта од Кина за изградба на двата 

автопати. Значи ние немаме вкалкулирано уште многу 

кредити во она што сега се прикажува.

Абдулменаф Беџети

Ние многу нешта немаме вкалкулирано, не само тоа, 

различни нивоа на власта, кој ги знае денес поединечно 

осумдесетте општини како стојат тековно со тековните 

обврски. Дали некој правел пресек на нивните биланси? 

Колку имаат искажани обврски а колку имаат преземени 

и реализирани обврски? Колку од нив се 

во тек а колку се во судски лавиринти, 

постапки итн.? Значи само еден сегмент или 

одете и дотаму што сега се барата со новата 

измена со терминот „финансиска гаранција“, 

каде што Владата дала гаранција. Прво 

номенклатурата, што значи „гаранција“. Едно 

е кога Владата дава финансиска гаранција 

за вакви трансакции, а друго е кога Владата 

нормативно влегува како гарант по сила 

на Закон, по сила на тоа што е регулирано 

со закон. Ако, на пример, Народна банка 

на Република Македонија е со статус на 

правно лице 100% сопственост на Владата 

или каде што основач е Владата, па на крајот 

на годината, не дај Боже, да искаже загуба 

и ако не стигнат резервите да ја покријат 

загубата, тогаш државата, односно Владата 

е одговорна, како што е одговорна и да го 

прифати вишокот. Значи колку има вакви 

агенции, институции, заводи и слично кои 

на некој начин оперираат како правни лица 

во 100% сопственост на државата за кои 

државата не дала некакви гаранции при нивното евентуално 

задолжување. Што значи задолжување? Задолжувањето 

не е само на финансискиот пазар на пари. Задолжување 

значи и извршување на некоја обврска што сте ја презеле 

ама не сте ја измириле. Тоа е исто така задолжување. По 

сила на тоа што вие сте основач, вие сте сопственик, вие 

сте нормативен должник на тоа и вам ви припаѓа, не е 

битно дали тоа ќе го прикажете статистички. Значи едно е 

статистички, колку технички се барата со нивото на долгот, 

друго е колку фактички, економски, е долгот на Владата. 

Така да, тука би се изгубиле во целата таа пресметка и 

никој, баш никој, а мислам дека ни институциите во даден 

момент за краток период не можаат да го утврдат тоа. Тоа е 

процес кој треба перманентно да се работи најмалку шест 

месеци и тоа од независна институција која ќе ги скенира 

многу длабоко сите овие побарувања и обврски. 

И патем сакам да спомнам една друга димензија за јавен 

долг за која не се дебатира толку, а јас ја имам спомнато 

неколку пати. Видете, јавниот долг и дефицитот како 

негов дел, го гледаме повеќе како економска и политичка 

категорија, па малку се третира како социјална категорија 

во смисла на интергенерациски проблем на општеството. 

Особено долгорочните јавни долгови што ги имаме. Во 

прашање е легитимитетот на Влада која вели „јас сум 

легитимна и овластена да менаџирам со јавните финансии 

затоа што имам апсолутно мнозинска поддршка на 

граѓаните“. Кој ги праша тие граѓани што денес имаат 10 

години и не гласаат (односно не учествуваат 

во одлуки) а кога ќе треба да се враќа 

Еврообврзницата ќе имаат 18 години и ќе 

имаат право на глас. Значи тие граѓани, таа 

таргет група не учествува во политичката 

одлука денес за прифаќање на таков долг 

или не. Значи ова треба покомплексно да се 

разгледува, интергенерациски, што значи тоа, 

што им правиме ние на нашите генерации и 

сл.

Анета Додевска

Кога ја спомнавте структурата на долгови не 

само кон надвор, анализата покажува дека 

од почетокот на годината и внатрешните 

задолжувања кон домашните кредитори 

веќе станаа долгорочни. Веќе не земаме 

тримесечни и шестмесечни хартии од 

вредност. Веќе се задолжуваме со 2, 3, 

5, 10-годишни обврзници од домашни 

кредитори, значи сѐ е тоа акумулација на 

некои долгови, кои во иднина ќе треба да се 

плаќаат.

Кире Наумов

Да, во еден период Владата божем ја прифаќаше пораката 

од меѓународните институции, која можеби беше коректна, 

дека е подобро што повеќе да се задолжува на домашниот 

пазар. Меѓутоа тоа не значеше дека треба да дојдеме во 

оваа ситуација во која најголем дел од средствата што 

би оделе за кредитирање, одат кај нејзе за позајмување. 
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Јас сум досаден околу оваа бројка, сум говорел дека се 

крие јавниот долг, дека не ја знаеме вистинската бројка, 

на различни микрофони различни и различни позадини. 

Многу кратко, мислам дека една мала 

забуна им внесе, иако оваа Влада не 

може ништо да ја збуни, последниот 

извештај на ММФ, се сеќавате тие 

секогаш се вадат ако било кој 

независен економист или опозицијата 

каже нешто околу нејзината економска 

политика, секогаш во три-четири 

реченици Владата вели, како вие 

зборувате од политички причини, 

ММФ и Светска банка ни аплаудираат 

на нашите политики. Во податокот од 

последниот извештај на ММФ, децидно 

стои дека јавниот долг на Владата пред 

земањето на оваа Еврообврзница, 

значи од 500 милиони  долари, е од 

прилика 6% од БДП. Јавниот долг без 

долгот на Народна банка е 44% од БДП. 

И тоа создаде една паника кај нив. 

Имаше две несмасни изјави. Не несмасни, тоа се редовни. 

Министерот за финансии на прашањето дали ММФ вели 

дека е 44%, тој одговара дека не е. Не е толку. А колку е? 

И тој не одговара, тој вели не, тоа не е толку. Ние имаме 

секогаш, постојано такви одговори.

Анета Додевска 

Да, главно образложение е различно методолошко мерење.

Кире Наумов

Која различна методологија, таа е методологијата. И второ, 

имате уште една скандалозна изјава на гувернерот, кој 

исто така пред Македонска телевизија, пред цела јавност 

на прашањето дали 44% од ММФ е сериозен сигнал, тој 

лаже. Мислам дека во нормална држава јавниот обвинител 

треба да излезе и веднаш надвор да го сопре. Лаже дека 

таа бројка ММФ ја прави заедно со долгот на Народната 

банка, иако може да дискутираме за тоа. Таму многу јасно 

стои дека тоа се 44% без долгот на Народна банка.

Анета Додевска

Уште еден член ако ми дозволат организаторите кратко да 

го апсолвираме. Преименување на Народната банка. Би 

било „Bank of Macedonia“, се менуваат ингеренциите. На 

кратко, што тоа ќе промени на терен, дали ќе повлече некои 

последици? 

Петар Гошев

На кратко, тоа е амандманот 35 и тој амандман бара 

името „Народна банка на Република Македонија” да биде 

заменето со „Банка на Македонија”. 

Исто така, бара редефинирање на 

основната цел на Народната банка, 

како монетарна институција. Наместо 

сега постоечката обврска на НБРМ за 

нејзина „одговорност за стабилноста 

на домашната валута” и останатиот дел 

од постоечкиот член 60 на Уставот на 

РМ, да биде запишано дека основна 

цел на „Банката на Македонија” треба 

да биде одржувањето ниска и стабилна 

инфлација, соодветно на тоа што е 

запишано како основна функција 

на Европската централна банка. 

Одредбата, постоечката, за  стабилноста 

на општата валута е грешка што стои 

во Уставот и тоа треба да се промени. 

Таа грешка датира од почетокот на 

усвојувањето на Уставот во 1991 година. Но, тие сега ја 

препишуваат одредбата од Европската централна банка 

дека само одржувањето ниска  инфлација треба да биде 

цел на Централната банка. Мислам дека тоа прашање треба 

потемелно да се продискутира, затоа што и Европската 

централна банка и ФЕД и Банката на Англија и сите други 

централни банки за време на последната криза се бавеа 

најмногу со прашањето на одржување на финансиската 

стабилност одошто со било што друго и секако со 

совладувањето на рецесијата. Освен тоа, во сегашниот 

Закон за Народната банка како втора цел, задача, ѝ е 

пропишана и оврската за партиципација во одржувањето 

на финансиската стабилност во земјата, што е сосема јасно 

дека тоа не може да се прави без една централна банка. 

Затоа, содржината на тој член, од овој аспект треба да биде 

потемелно продискутирана и со вработените од Народната 

банка. А во врска со називот на институцијата централна 

банка, измената е ништо, тоа е промена заради промена, тоа 

ништо не менува и произведува само непотребни трошоци 

и ништо друго. Тоа има врска со нешто друго. Тоа има врска  

со следното. Комунистите имаа футуристичка визија и 

сакаа да направат ново општество врз претпоставки кои 

не се потврдија, но предизвикаа големи кризи и страдања 

на милиони луѓе. Груевски е исто така опседнат со нешто 

сосема поинакво, но тој е опседнат со омраза кон блиското 

минатото и со огромна љубов кон далечното минато коешто 

ниту било наше, ниту пак може и треба да е некаков урнек 

за денешните општества. Неговата визија е романтизација 

на пред- христијанската ера и на културни обрасци кои 
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можат да бидат само историја што не смее да се повтори. 

Затоа тој сака дисконтинуитет само со најблиското минато 

и за тоа што треба и за тоа што не треба. Па така му пречи 

името Народна банка на Република Македонија, независно 

што денес постојат многу централни банки во светот 

со тие првични два збора, „народна банка”, му пречат 

модернистичките градби и фасади од блиското минато, му 

пречат и имињата на хероите од тоа блиско минато итн. 

Всушност, живееме посебна културолошка патологија чии 

негативни дострели можат засега само да се претпостават.

„НЕ ВО МОЕ ИМЕ!“ - РАСПРАВА ПО НАЦРТ-
АМАНДМАНОТ XXXIII КОЈ ПРЕДВИДУВА 
УСТАВНО РЕДЕФИНИРАЊЕ НА БРАКОТ КАКО 
ЗАЕДНИЦА ИСКЛУЧИВО САМО МЕЃУ ЕДЕН 
МАЖ И ЕДНА ЖЕНА

Уранија Пировска

Третава сесија ќе ја започнеме со тоа што ќе ви прикажеме 

едно видео подготвено во рамките на кампањата 

што ја водиме. Значи станува збор за Националната 

мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, 

а по повод уставните измени или амандманот 33 за 

кој ќе разговараме во оваа сесија. Се надевам дека 

видеото малку ќе ве размрда а сесијата уште повеќе. 

..... 

Третата сесија се однесува на амандманот 33. Наши 

говорници на оваа сесија се вообичаените осомничени или 

како што тоа ги нарекува власта „вообичаените уривачи на 

старите семејни вредности“. Значи денес за амандманот 

33 ќе разговараме со Кочо Андоновски, од ЛГБТИ Центарот 

за поддршка, Ирена Цветковиќ, од Коалицијата „Сексуални 

и здравствени права на маргинализираните заедници“ 

и Славчо Димитров, исто така од Коалицијата „Сексуални 

и здравствени права на маргинализираните заедници“. 

Јас би ја започнала оваа 

сесија со тоа што најнапред 

би сакала да го прочитам 

амандманот 33 и да видиме 

што тој предвидува. Во 

Нацрт-амандманот 33 се 

вели под став 1 „Бракот е 

животна заедница исклучиво 

меѓу само една жена и 

само еден маж“. Став 2: 

„Регистрирана вонбрачна 

заедница или било кој 

друг регистриран облик 

на животно партнерство е 

животна заедница исклучиво 

меѓу само една жена и само 

еден маж“. Понатаму, Владата во своето образложение 

за тоа зошто е потребно да се измени Уставот во овој дел 

вели дека бракот како институција и заедница потребно 

е да се заштити од современите текови, од неговото 

редефинирање, деинституционализација и притоа овој 

свој став го поткрепува со тоа дека оваа заедница е 

дел од човековата историја, дека вака конципираната 

заедница е, исто така, дел од сите постоечки религии 

во Република Македонија. Читајќи го образложението 

веднаш се наметнуваат две дилеми. Ако интенцијата на 

Ако интенцијата 
на предлагачот - 
Владата, е да се 
заштити бракот, 
значи уставно 
да се заштити 
бракот од негово 
редефинирање, 
тогаш зошто 
во исто време 
се предвидува 
и вонбрачната 
заедница? 
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предлагачот - Владата, е да се заштити бракот, значи 

уставно да се заштити бракот од негово редефинирање, 

тогаш зошто во исто време се предвидува и вонбрачната 

заедница? Тоа е едно од прашањата кое навистина се 

во голема дискрепанца, ако се има предвид претходно 

кажаната интенција. И понатаму, зошто предлагачот се 

повикува на оваа константа, кога зборуваме за заедница 

на постоечките религии во Република Македонија, ако 

се има предвид секуларниот карактер на државата. Во 

последниве две години се случија многу работи кога 

станува збор за просторот во кој може да дејствува 

ЛГБТИ заедницата и затоа јас сметам дека најнапред 

би било најдобро да направиме еден пресек на тоа што 

претходеше, што се случуваше. Зборувам за тенденциите 

кои го скусуваа просторот за дејствување и за остварување 

на правата на ЛГБТИ заедницата во Република Македонија. 

Затоа ја молам Ирена да направи еден пресек за тоа што се 

случуваше и како дојде до ова за кое денеска разговараме. 

Повели Ирена.

Ирена Цветковиќ 

Ти благодарам, Уранија. Јас мислам дека е важно да ги 

гледаме овие последни уставни измени во контекст, 

како една последна алка во низата на, слободно можам 

да кажам, удари што оваа власт ги зададе кон ЛГБТ 

заедницата, удари кои секогаш се претставени како удари 

во самоодбрана, претставувајќи ја оваа 

заедница како најголем непријател на 

општеството, традицијата и сето она што е 

традиционален живот, карактеристичен за 

македонското општество. Во таа смисла би 

започнала некаде од 2010 година кога се 

носеше Законот за спречување и заштита од 

дискриминација. Веројатно сите се сеќавате 

дека сексуалната ориентација беше 

избришана од предлогот што беше даден 

од страна на работната група и истиот беше 

усвоен во форма која опфаќа 19 основи, но 

не и сексуалната ориентација. Интересно 

е дека токму тогаш во 2010 година, оние 

кои го бранеа законот во формата во која 

го имаме денес, велеа дека тоа е начин 

да се заштитат од можно идно барање за 

истополови бракови и посвојување на деца 

од страна на истополови брачни партнери. 

Значи уште од тогаш прашањето за бракот 

беше наметнувано во рамки на закони 

кои воопшто не го третираат бракот, ниту 

вонбрачната заедница, ниту семејството, ниту семејниот 

живот. Од тогаш до сега, за жал, Законот е во иста форма, 

игнорирајќи ги сите забелешки на Европската комисија која 

секоја година во своите Извештаи за напредок постојано 

кажува дека законот не е во согласност со правото на ЕУ 

затоа што дискриминацијата врз основа на сексуалната 

ориентација е изоставена. Истовремено, можеби е важно 

да се спомене нешто што понекогаш го забораваме, а 

тоа е дека во 2012 година Комитетот за елиминација на 

дискриминација врз жените повторно изрази загриженост 

поради, цитирам „неуспехот државата експлицитно да 

ја забрани дискриминацијата врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет, откако истата се обврзала 

да го направи тоа на универзалниот периодичен преглед 

во 2009 година“. Долго време се зборуваше за овој Закон. 

Прашањето на недискриминација беше едно од клучните 

политички барања на ЛГБТ заедницата, за веднаш потоа 

да бидеме соочени со нови предизвици кои најмногу го 

опфаќаа проблемот со говорот на омраза и насилството, 

што започна сериозно да се зголемува веројатно 

правопропорционално со зголемувањето на видливоста 

и некаква артикулација внатре во самата заедница. 

Коалицијата во Собранието на Република Македонија 

имаше предложено декларација за осуда на говор на 

омраза насочен кон маргинилизираните заедници. Два 

неуспешни обиди да протуркаме усвојување на ваква 

декларација, што не е ниту обврзувачка, претставува 

само едно голо покажување на политичка добра волја 

за справување со овој проблем. За нас 

тоа беше важно затоа што сметавме дека 

токму тоа покажување на политичка волја 

ја охрабрува заедницата, од една страна и 

го намалува ризикот од она што тогаш го 

гледавме, тенденција на зголемување на 

говорот на омраза, особено хомофобичниот 

говор на омраза. Како што кажав, два пати 

неуспешно. За жал, она што следеше по таа 

јавна расправа и обидот пратеникот Иван 

Величковски да ја предложи декларацијата 

во Собранието беше уште попоразителна. 

Имено, резултатот од тоа беше дека во 

еден момент и Собранието стана медиум 

од кој се артикулираат хомофобични 

реторики. Таа иста институција која треба 

да ги штити овие луѓе и оваа заедница. 

Хелсиншкиот комитет поднесе иницијатива 

до Уставниот суд за поведување на 

постапка за оценување на уставноста на 

член 94 Б, став 3 од Законот за семејство. 

Коалицијата уште во 2009 година го посочи 

овој член како проблематичен, затоа што во него „личните 

блиски односи“ се дефинираат како „блиски лични односи 
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игнорирајќи ги 
сите забелешки 
на Европската 
комисија која 
секоја година во 
своите Извештаи 
за напредок 
постојано кажува 
дека законот не 
е во согласност 
со правото на 
ЕУ затоа што 
дискриминацијата 
врз основа на 
сексуалната 
ориентација е 
изоставена. 



28

„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

можат да бидат само историја што не смее да се повтори. 

Затоа тој сака дисконтинуитет само со најблиското минато 

и за тоа што треба и за тоа што не треба. Па така му пречи 

името Народна банка на Република Македонија, независно 

што денес постојат многу централни банки во светот 

со тие првични два збора, „народна банка”, му пречат 

модернистичките градби и фасади од блиското минато, му 

пречат и имињата на хероите од тоа блиско минато итн. 

Всушност, живееме посебна културолошка патологија чии 

негативни дострели можат засега само да се претпостават.

„НЕ ВО МОЕ ИМЕ!“ - РАСПРАВА ПО НАЦРТ-
АМАНДМАНОТ XXXIII КОЈ ПРЕДВИДУВА 
УСТАВНО РЕДЕФИНИРАЊЕ НА БРАКОТ КАКО 
ЗАЕДНИЦА ИСКЛУЧИВО САМО МЕЃУ ЕДЕН 
МАЖ И ЕДНА ЖЕНА

Уранија Пировска

Третава сесија ќе ја започнеме со тоа што ќе ви прикажеме 

едно видео подготвено во рамките на кампањата 

што ја водиме. Значи станува збор за Националната 

мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, 

а по повод уставните измени или амандманот 33 за 

кој ќе разговараме во оваа сесија. Се надевам дека 

видеото малку ќе ве размрда а сесијата уште повеќе. 

..... 

Третата сесија се однесува на амандманот 33. Наши 

говорници на оваа сесија се вообичаените осомничени или 

како што тоа ги нарекува власта „вообичаените уривачи на 

старите семејни вредности“. Значи денес за амандманот 

33 ќе разговараме со Кочо Андоновски, од ЛГБТИ Центарот 

за поддршка, Ирена Цветковиќ, од Коалицијата „Сексуални 

и здравствени права на маргинализираните заедници“ 

и Славчо Димитров, исто така од Коалицијата „Сексуални 

и здравствени права на маргинализираните заедници“. 

Јас би ја започнала оваа 

сесија со тоа што најнапред 

би сакала да го прочитам 

амандманот 33 и да видиме 

што тој предвидува. Во 

Нацрт-амандманот 33 се 

вели под став 1 „Бракот е 

животна заедница исклучиво 

меѓу само една жена и 

само еден маж“. Став 2: 

„Регистрирана вонбрачна 

заедница или било кој 

друг регистриран облик 

на животно партнерство е 

животна заедница исклучиво 

меѓу само една жена и само 

еден маж“. Понатаму, Владата во своето образложение 

за тоа зошто е потребно да се измени Уставот во овој дел 

вели дека бракот како институција и заедница потребно 

е да се заштити од современите текови, од неговото 

редефинирање, деинституционализација и притоа овој 

свој став го поткрепува со тоа дека оваа заедница е 

дел од човековата историја, дека вака конципираната 

заедница е, исто така, дел од сите постоечки религии 

во Република Македонија. Читајќи го образложението 

веднаш се наметнуваат две дилеми. Ако интенцијата на 

Ако интенцијата 
на предлагачот - 
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предлагачот - Владата, е да се заштити бракот, значи 

уставно да се заштити бракот од негово редефинирање, 

тогаш зошто во исто време се предвидува и вонбрачната 

заедница? Тоа е едно од прашањата кое навистина се 

во голема дискрепанца, ако се има предвид претходно 

кажаната интенција. И понатаму, зошто предлагачот се 

повикува на оваа константа, кога зборуваме за заедница 

на постоечките религии во Република Македонија, ако 

се има предвид секуларниот карактер на државата. Во 

последниве две години се случија многу работи кога 

станува збор за просторот во кој може да дејствува 

ЛГБТИ заедницата и затоа јас сметам дека најнапред 

би било најдобро да направиме еден пресек на тоа што 

претходеше, што се случуваше. Зборувам за тенденциите 

кои го скусуваа просторот за дејствување и за остварување 

на правата на ЛГБТИ заедницата во Република Македонија. 

Затоа ја молам Ирена да направи еден пресек за тоа што се 

случуваше и како дојде до ова за кое денеска разговараме. 

Повели Ирена.

Ирена Цветковиќ 

Ти благодарам, Уранија. Јас мислам дека е важно да ги 

гледаме овие последни уставни измени во контекст, 

како една последна алка во низата на, слободно можам 

да кажам, удари што оваа власт ги зададе кон ЛГБТ 

заедницата, удари кои секогаш се претставени како удари 

во самоодбрана, претставувајќи ја оваа 

заедница како најголем непријател на 

општеството, традицијата и сето она што е 

традиционален живот, карактеристичен за 

македонското општество. Во таа смисла би 

започнала некаде од 2010 година кога се 

носеше Законот за спречување и заштита од 

дискриминација. Веројатно сите се сеќавате 

дека сексуалната ориентација беше 

избришана од предлогот што беше даден 

од страна на работната група и истиот беше 

усвоен во форма која опфаќа 19 основи, но 

не и сексуалната ориентација. Интересно 

е дека токму тогаш во 2010 година, оние 

кои го бранеа законот во формата во која 

го имаме денес, велеа дека тоа е начин 

да се заштитат од можно идно барање за 

истополови бракови и посвојување на деца 

од страна на истополови брачни партнери. 

Значи уште од тогаш прашањето за бракот 

беше наметнувано во рамки на закони 

кои воопшто не го третираат бракот, ниту 

вонбрачната заедница, ниту семејството, ниту семејниот 

живот. Од тогаш до сега, за жал, Законот е во иста форма, 

игнорирајќи ги сите забелешки на Европската комисија која 

секоја година во своите Извештаи за напредок постојано 

кажува дека законот не е во согласност со правото на ЕУ 

затоа што дискриминацијата врз основа на сексуалната 

ориентација е изоставена. Истовремено, можеби е важно 

да се спомене нешто што понекогаш го забораваме, а 

тоа е дека во 2012 година Комитетот за елиминација на 

дискриминација врз жените повторно изрази загриженост 

поради, цитирам „неуспехот државата експлицитно да 

ја забрани дискриминацијата врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет, откако истата се обврзала 

да го направи тоа на универзалниот периодичен преглед 

во 2009 година“. Долго време се зборуваше за овој Закон. 

Прашањето на недискриминација беше едно од клучните 

политички барања на ЛГБТ заедницата, за веднаш потоа 

да бидеме соочени со нови предизвици кои најмногу го 

опфаќаа проблемот со говорот на омраза и насилството, 

што започна сериозно да се зголемува веројатно 

правопропорционално со зголемувањето на видливоста 

и некаква артикулација внатре во самата заедница. 

Коалицијата во Собранието на Република Македонија 

имаше предложено декларација за осуда на говор на 

омраза насочен кон маргинилизираните заедници. Два 

неуспешни обиди да протуркаме усвојување на ваква 

декларација, што не е ниту обврзувачка, претставува 

само едно голо покажување на политичка добра волја 

за справување со овој проблем. За нас 

тоа беше важно затоа што сметавме дека 

токму тоа покажување на политичка волја 

ја охрабрува заедницата, од една страна и 

го намалува ризикот од она што тогаш го 

гледавме, тенденција на зголемување на 

говорот на омраза, особено хомофобичниот 

говор на омраза. Како што кажав, два пати 

неуспешно. За жал, она што следеше по таа 

јавна расправа и обидот пратеникот Иван 

Величковски да ја предложи декларацијата 

во Собранието беше уште попоразителна. 

Имено, резултатот од тоа беше дека во 

еден момент и Собранието стана медиум 

од кој се артикулираат хомофобични 

реторики. Таа иста институција која треба 

да ги штити овие луѓе и оваа заедница. 

Хелсиншкиот комитет поднесе иницијатива 

до Уставниот суд за поведување на 

постапка за оценување на уставноста на 

член 94 Б, став 3 од Законот за семејство. 

Коалицијата уште во 2009 година го посочи 

овој член како проблематичен, затоа што во него „личните 

блиски односи“ се дефинираат како „блиски лични односи 
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постојано кажува 
дека законот не 
е во согласност 
со правото на 
ЕУ затоа што 
дискриминацијата 
врз основа на 
сексуалната 
ориентација е 
изоставена. 
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меѓу лица од различен пол кои се или биле во партнерски 

односи, а не живеат во вонбрачна заедница“. Тука треба 

да имаме предвид дека категоријата „блиски лични 

односи“ е многу поширока од категоријата „брак“. Ваквото 

„цементирање“ во закон е исклучително проблематично. 

За жал, Уставниот суд ја отфрли оваа иницијатива со многу 

интересно образложение. Она што следуваше подоцна се 

големата хомофобична кампања која почна со тогашниот 

министер за труд и социјална работа, Спиро Ристовски, 

која неверојатно брзо се прошири низ реториките на 

голем број министри, политичари, здруженија на граѓани, 

експерти, професионалци, универзитетски 

професори, за да на крај, колку и да звучи 

чудно, заврши со тужба против нас затоа 

што сме ги навредиле хетеросексуалците 

и хетеросексуалните брачни парови. Она 

што можеби е пострашно од сево ова е 

неуспевањето на оваа власт да разбере 

дека говорот на омраза и хомофобијата која 

доаѓа од највисок политички врв иницира и 

охрабрува насилство. За жал, после таа цела 

хомофобична кампања што ја иницираше 

Министерот за труд и социјална работа, 

следеше еден прилично долг период во кој 

ние како активисти на заедницата бевме 

мета на физичко насилство. Веднаш потоа 

се случи Маршот на толеранција каде беа 

нападнати двајца активисти. Судењето е 

сѐ уште во тек. Напаѓачот е фатен на лице 

место, но сѐ уште нема никаква завршница. Исто така, 

активистите кои спроведуваа помали акции во Битола и 

во Тетово беа нападнати. Во Тетово дури и не смеевме да 

влеземе затоа што јасно добивме закани со детален опис 

за тоа што ќе ни се случи доколку дојдеме и ја изведеме 

акцијата. Во Битола не бевме предупредени, и тоа го 

почувствуваме на сопствениот грб. Жално е дека пропадна 

неколкумесечната работа во тие градови. Буквално 

половина година по тие случувања, јас и една група на 

активисти не можевме да се стапнеме во тие градови, 

особено во Тетово. Билбордите со кои на некој начин 

сакавме да промовираме одредени права на оваа заедница 

беа уништени, а во Битола промотивниот материјал ни 

беше изваден и одземен од јавниот простор. За шлагот на 

сѐ да биде отворањето на ЛГБТИ Центарот за поддршка, 

кој уште од денот на отворањето до последниот ден беше 

непрестајно, неколкукратно вандализиран, кршен и на 

крај последниот удар на тој мал простор во Стара чаршија 

беше и обидот да биде запален. Токму во тој простор за 

прв пат се одржа „Недела на гордоста“ во Скопје, каде на 

самото отворање на кое присуствуваа 30-тина луѓе, бевме 

нападнати, мислам дека тоа се гледа на видеото. Година и 

повеќе помина без никаков исход. Напаѓачите не се фатени, 

иако истите беа на еден чекор од полицијата. Полицијата 

беше околу самото место. Година и нешто после тоа јас ги 

знам имињата на напаѓачите, но полицијата не ги знае, иако 

тие луѓе никогаш во животот не сум ги сретнала, но можам 

да ви ги изрецитирам нивните имиња. Зошто сметам дека 

ова е битно. Во еден ваков контекст, на кој сите ние сме 

сведоци, а и ако нешто значи и меѓународната заедница го 

потврдува, значи во една ситуација на нефункционирање 

на постоечките механизми за заштита од насилство на оваа 

заедница и воопшто непрепознавањето на 

насилството од омраза, пред сѐ врз основа 

на сексуална ориентација и родов идентитет 

како сериозен општествен проблем. Во 

контекст кога говорот на омраза е неказнив, 

напротив понекогаш се промовира или 

се толерира, во ситуација кога во нашето 

образование сѐ уште постојат хомофобични 

содржини во учебниците, кога стигмата кон 

ЛГБТИ луѓето е сѐ повеќе и повеќе засилена 

во медиумите, во контекст кога Македонија 

неколку години по ред е на дното на листата 

или на мапата на ИЛГА-Европа во однос на 

правата на ЛГБТИ заедницата, кога е најслаба 

во регионот и е една од најслабо оценетите 

во Европа, ете во таков контекст нашата 

Влада ги игнорира сите овие прашања и 

решава да го заштити македонскиот народ од 

„злото“ што безмалку јуриша кон освојување на сето она 

што е традиција и сето она што е свето во оваа држава, иако 

досега ниту самата заедница, ниту било која организација 

која говори во име на заедницата, не застапувала барање 

за истополови бракови или за посвојување на деца. И 

затоа мене сериозно ме плаши говорот во Собранието кога 

еден од пратениците вели дека идејата за овие уставни 

измени не е сега, туку во иднина, кога можеби би дошла 

некоја попрогресивна власт, да се превенира секој можен 

напредок на ова поле.

Уранија Пировска

Да, токму тоа се говореше и при првиот обид да се измени 

Уставот во есента 2013 година, значи да се спречи можното 

зло и рушење на „светата заедница“ - бракот помеѓу еден 

маж и една жена. Ирена мислам дека даде добар осврт и 

на тоа што значат препораките кои ние континуирано ги 

добиваме од страна на меѓународната заедница, а кои 

Република Македонија континуирано ги игнорира. Не само 

што се игнорираат меѓународните документи и стандарди, 

се игнорира и јуриспруденцијата на Европскиот суд за 

Она што можеби 
е пострашно 
од сево ова е 
неуспевањето 
на оваа власт 
да разбере 
дека говорот 
на омраза и 
хомофобијата 
која доаѓа 
од највисок 
политички 
врв иницира 
и охрабрува 
насилство. 
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човекови права, кој веќе во два случаи, во случајот против 

Грција и Унгарија се има изјаснето за ова прашање. Јас 

би сакала малку да се осврнеме на тоа како е регулирано 

во меѓународните документи и што точно се вели во овие 

пресуди што ги споменав, а се однесуваат во случајот 

Грција и Унгарија? Тука ќе го замолам Кочо да даде еден 

осврт. Повели. 

Кочо Андоновски

Благодарам, Уранија. Благодарам, Ирена. Дадовте еден 

добар контекст во кој ние во моментов функционираме и 

како во суштина, од 2008 година па наваму континуирано се 

гради една застрашувачка хомофобична атмосфера во која 

луѓето кои се идентификуваат со оваа заедница почнуваат 

навистина сѐ повеќе да се плашат, да стравуваат заради 

сопствениот идентитет. Тој е во суштина континуиран 

напад на нашето општество и на Уставот, затоа што наместо 

владеење на правото, кое и онака ни е многу слабо, се 

промовира систем на вредности кој е противуставен, систем 

на вредности влечен од традицијата и на религијата. Тоа е 

противуставно во Република 

Македонија. Ние имаме 

граѓански и секуларен 

систем во уставниот 

поредок. За да знаеме до 

каде сигнавме, дека не само 

што го допревме дното, туку 

одиме уште подолу, прво 

сакам да направам споредба 

како е во околните држави, 

односно во регионот 

каде што ние живееме. 

Најнапред во Косово и 

Албанија. Членовите кои 

се однесуваат за семејниот 

живот во уставите на Косово и Албанија кажуваат дека 

„секој има право на склучување на брак без прецизирање 

на полот на сопружниците“. Во Црна Гора, Србија и 

Бугарија дефинирано е како што сега се бара кај нас, 

„бракот може да се склучи помеѓу маж и жена“, меѓутоа во 

ниту еден од овие устави воопшто не се третира, односно не 

се дефинира вонбрачната или регистрираната вонбрачна 

заедница, или пак да се превенира било која идна форма 

на заедништво, на заеднички живот. Ако треба да дадеме 

пример за во нашиот регион, мислам дека Албанија е 

најдобриот пример за либерална логика во легислативата 

и прогресија која во континуитет Албанија ја постигнува. 

Ако ја земеме предвид практиката на Европскиот суд за 

човекови права ситуацијата е многу јасна. Членот 12 

од Европската конвенција за човекови права вели дека 

„правото на стапување во брак и формирање семејство ќе 

бидат гарантирани во согласност со националните закони 

кои го регулираат практикувањето на овие права“, меѓутоа 

поимот „семеен живот“ 

дефиниран во членот 8 

од Конвенцијата каде не 

постои одредница за полот 

на носителите на ова право 

е многу поширок од правото 

на брак. Ова е главната 

поента која ја носат и двата 

случаи кои сакам денес да 

ги претставам. Првиот е 

Шалк и Коф против Австрија 

од 2010 година каде според 

излагањето на судот 

„односот на кохабитирачки 

пар на лица од ист пол 

кои живеат во стабилно 

де факто партнерство, 

потпаѓа по поимот на 

семеен живот исто како што 

би бил случајот со парови 

од различен пол во истата 

ситуација. Следствено на тоа 

тие се наоѓаат во релативно 

слична ситуација како и 

паровите од различен пол 

во однос на нивната потреба 

од легално признавање и 

заштита на нивниот однос“. 

Случајот, пак, Валијанатос и 

други против Грција од 2009 

година многу прецизно 

укажува на она што е вториот 

став од предложениот амандман за менување на Уставот. 

Судот одлучи дека „ваквото законско дискриминирање на 

регистрираните вонбрачни заедници од ист пол преставува 

повреда на членот 14, забрана за дискриминација, земен 

во предвид заедно со член 8, правото на неповредливост 

на семејниот живот“. Во суштина, судот на овој начин 

уште еднаш потврдува дека иако државите го имаат тоа 

дискреционо право да ја дефинираат институцијата брак, 

никако тоа не им дава за право да ги дефинираат сите 

други видови на заедничко живеење или заедништво кои 

можат да се појават во општеството. Ова уште еднаш го 

потврдува Венецијанската комисија. Иако ние сѐ уште го 

немаме добиено мислењето на Венецијанската комисија за 

овие уставни измени кои ги предлага нашата Влада, многу 

е релевантно мислењето на Комисијата од 14 и 15 јуни 

Членовите кои 
се однесуваат за 
семејниот живот 
во уставите 
на Косово 
и Албанија 
кажуваат дека 
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на полот на 
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меѓу лица од различен пол кои се или биле во партнерски 

односи, а не живеат во вонбрачна заедница“. Тука треба 

да имаме предвид дека категоријата „блиски лични 

односи“ е многу поширока од категоријата „брак“. Ваквото 

„цементирање“ во закон е исклучително проблематично. 

За жал, Уставниот суд ја отфрли оваа иницијатива со многу 

интересно образложение. Она што следуваше подоцна се 

големата хомофобична кампања која почна со тогашниот 

министер за труд и социјална работа, Спиро Ристовски, 

која неверојатно брзо се прошири низ реториките на 

голем број министри, политичари, здруженија на граѓани, 

експерти, професионалци, универзитетски 

професори, за да на крај, колку и да звучи 

чудно, заврши со тужба против нас затоа 

што сме ги навредиле хетеросексуалците 

и хетеросексуалните брачни парови. Она 

што можеби е пострашно од сево ова е 

неуспевањето на оваа власт да разбере 

дека говорот на омраза и хомофобијата која 

доаѓа од највисок политички врв иницира и 

охрабрува насилство. За жал, после таа цела 

хомофобична кампања што ја иницираше 

Министерот за труд и социјална работа, 

следеше еден прилично долг период во кој 

ние како активисти на заедницата бевме 

мета на физичко насилство. Веднаш потоа 

се случи Маршот на толеранција каде беа 

нападнати двајца активисти. Судењето е 

сѐ уште во тек. Напаѓачот е фатен на лице 

место, но сѐ уште нема никаква завршница. Исто така, 

активистите кои спроведуваа помали акции во Битола и 

во Тетово беа нападнати. Во Тетово дури и не смеевме да 

влеземе затоа што јасно добивме закани со детален опис 

за тоа што ќе ни се случи доколку дојдеме и ја изведеме 

акцијата. Во Битола не бевме предупредени, и тоа го 

почувствуваме на сопствениот грб. Жално е дека пропадна 

неколкумесечната работа во тие градови. Буквално 

половина година по тие случувања, јас и една група на 

активисти не можевме да се стапнеме во тие градови, 

особено во Тетово. Билбордите со кои на некој начин 

сакавме да промовираме одредени права на оваа заедница 

беа уништени, а во Битола промотивниот материјал ни 

беше изваден и одземен од јавниот простор. За шлагот на 

сѐ да биде отворањето на ЛГБТИ Центарот за поддршка, 

кој уште од денот на отворањето до последниот ден беше 

непрестајно, неколкукратно вандализиран, кршен и на 

крај последниот удар на тој мал простор во Стара чаршија 

беше и обидот да биде запален. Токму во тој простор за 

прв пат се одржа „Недела на гордоста“ во Скопје, каде на 

самото отворање на кое присуствуваа 30-тина луѓе, бевме 

нападнати, мислам дека тоа се гледа на видеото. Година и 

повеќе помина без никаков исход. Напаѓачите не се фатени, 

иако истите беа на еден чекор од полицијата. Полицијата 

беше околу самото место. Година и нешто после тоа јас ги 

знам имињата на напаѓачите, но полицијата не ги знае, иако 

тие луѓе никогаш во животот не сум ги сретнала, но можам 

да ви ги изрецитирам нивните имиња. Зошто сметам дека 

ова е битно. Во еден ваков контекст, на кој сите ние сме 

сведоци, а и ако нешто значи и меѓународната заедница го 

потврдува, значи во една ситуација на нефункционирање 

на постоечките механизми за заштита од насилство на оваа 

заедница и воопшто непрепознавањето на 

насилството од омраза, пред сѐ врз основа 

на сексуална ориентација и родов идентитет 

како сериозен општествен проблем. Во 

контекст кога говорот на омраза е неказнив, 

напротив понекогаш се промовира или 

се толерира, во ситуација кога во нашето 

образование сѐ уште постојат хомофобични 

содржини во учебниците, кога стигмата кон 

ЛГБТИ луѓето е сѐ повеќе и повеќе засилена 

во медиумите, во контекст кога Македонија 

неколку години по ред е на дното на листата 

или на мапата на ИЛГА-Европа во однос на 

правата на ЛГБТИ заедницата, кога е најслаба 

во регионот и е една од најслабо оценетите 

во Европа, ете во таков контекст нашата 

Влада ги игнорира сите овие прашања и 

решава да го заштити македонскиот народ од 

„злото“ што безмалку јуриша кон освојување на сето она 

што е традиција и сето она што е свето во оваа држава, иако 

досега ниту самата заедница, ниту било која организација 

која говори во име на заедницата, не застапувала барање 

за истополови бракови или за посвојување на деца. И 

затоа мене сериозно ме плаши говорот во Собранието кога 

еден од пратениците вели дека идејата за овие уставни 

измени не е сега, туку во иднина, кога можеби би дошла 

некоја попрогресивна власт, да се превенира секој можен 

напредок на ова поле.

Уранија Пировска

Да, токму тоа се говореше и при првиот обид да се измени 

Уставот во есента 2013 година, значи да се спречи можното 

зло и рушење на „светата заедница“ - бракот помеѓу еден 

маж и една жена. Ирена мислам дека даде добар осврт и 

на тоа што значат препораките кои ние континуирано ги 

добиваме од страна на меѓународната заедница, а кои 

Република Македонија континуирано ги игнорира. Не само 

што се игнорираат меѓународните документи и стандарди, 

се игнорира и јуриспруденцијата на Европскиот суд за 

Она што можеби 
е пострашно 
од сево ова е 
неуспевањето 
на оваа власт 
да разбере 
дека говорот 
на омраза и 
хомофобијата 
која доаѓа 
од највисок 
политички 
врв иницира 
и охрабрува 
насилство. 
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човекови права, кој веќе во два случаи, во случајот против 

Грција и Унгарија се има изјаснето за ова прашање. Јас 

би сакала малку да се осврнеме на тоа како е регулирано 

во меѓународните документи и што точно се вели во овие 

пресуди што ги споменав, а се однесуваат во случајот 

Грција и Унгарија? Тука ќе го замолам Кочо да даде еден 

осврт. Повели. 

Кочо Андоновски

Благодарам, Уранија. Благодарам, Ирена. Дадовте еден 

добар контекст во кој ние во моментов функционираме и 

како во суштина, од 2008 година па наваму континуирано се 

гради една застрашувачка хомофобична атмосфера во која 

луѓето кои се идентификуваат со оваа заедница почнуваат 

навистина сѐ повеќе да се плашат, да стравуваат заради 

сопствениот идентитет. Тој е во суштина континуиран 

напад на нашето општество и на Уставот, затоа што наместо 

владеење на правото, кое и онака ни е многу слабо, се 

промовира систем на вредности кој е противуставен, систем 

на вредности влечен од традицијата и на религијата. Тоа е 

противуставно во Република 

Македонија. Ние имаме 

граѓански и секуларен 

систем во уставниот 

поредок. За да знаеме до 

каде сигнавме, дека не само 

што го допревме дното, туку 

одиме уште подолу, прво 

сакам да направам споредба 

како е во околните држави, 

односно во регионот 

каде што ние живееме. 

Најнапред во Косово и 

Албанија. Членовите кои 

се однесуваат за семејниот 

живот во уставите на Косово и Албанија кажуваат дека 

„секој има право на склучување на брак без прецизирање 

на полот на сопружниците“. Во Црна Гора, Србија и 

Бугарија дефинирано е како што сега се бара кај нас, 

„бракот може да се склучи помеѓу маж и жена“, меѓутоа во 

ниту еден од овие устави воопшто не се третира, односно не 

се дефинира вонбрачната или регистрираната вонбрачна 

заедница, или пак да се превенира било која идна форма 

на заедништво, на заеднички живот. Ако треба да дадеме 

пример за во нашиот регион, мислам дека Албанија е 

најдобриот пример за либерална логика во легислативата 

и прогресија која во континуитет Албанија ја постигнува. 

Ако ја земеме предвид практиката на Европскиот суд за 

човекови права ситуацијата е многу јасна. Членот 12 

од Европската конвенција за човекови права вели дека 

„правото на стапување во брак и формирање семејство ќе 

бидат гарантирани во согласност со националните закони 

кои го регулираат практикувањето на овие права“, меѓутоа 

поимот „семеен живот“ 

дефиниран во членот 8 

од Конвенцијата каде не 

постои одредница за полот 

на носителите на ова право 

е многу поширок од правото 

на брак. Ова е главната 

поента која ја носат и двата 

случаи кои сакам денес да 

ги претставам. Првиот е 

Шалк и Коф против Австрија 

од 2010 година каде според 

излагањето на судот 

„односот на кохабитирачки 

пар на лица од ист пол 

кои живеат во стабилно 

де факто партнерство, 

потпаѓа по поимот на 

семеен живот исто како што 

би бил случајот со парови 

од различен пол во истата 

ситуација. Следствено на тоа 

тие се наоѓаат во релативно 

слична ситуација како и 

паровите од различен пол 

во однос на нивната потреба 

од легално признавање и 

заштита на нивниот однос“. 

Случајот, пак, Валијанатос и 

други против Грција од 2009 

година многу прецизно 

укажува на она што е вториот 

став од предложениот амандман за менување на Уставот. 

Судот одлучи дека „ваквото законско дискриминирање на 

регистрираните вонбрачни заедници од ист пол преставува 

повреда на членот 14, забрана за дискриминација, земен 

во предвид заедно со член 8, правото на неповредливост 

на семејниот живот“. Во суштина, судот на овој начин 

уште еднаш потврдува дека иако државите го имаат тоа 

дискреционо право да ја дефинираат институцијата брак, 

никако тоа не им дава за право да ги дефинираат сите 

други видови на заедничко живеење или заедништво кои 

можат да се појават во општеството. Ова уште еднаш го 

потврдува Венецијанската комисија. Иако ние сѐ уште го 

немаме добиено мислењето на Венецијанската комисија за 

овие уставни измени кои ги предлага нашата Влада, многу 

е релевантно мислењето на Комисијата од 14 и 15 јуни 

Членовите кои 
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„НАМЕТНАТ УСТАВ“ - Јавна расправа по Нацрт-амандманите на Уставот на РМ

2013 година, кое го дава во однос на барањето за измена 

на Уставот на Унгарија. Комисијата уште еднаш потврдува 

дека „воопшто не се оспорува правото на Унгарија да го 

дефинира бракот исклучиво како заедница помеѓу еден маж 

и една жена, но истовремено јасно се укажува на потребата 

од примена на проширеното гледиште на Европскиот суд за 

човекови права за поимот семеен живот, согласно со член 

8 од Конвенцијата“. Значи јасно наведува дека „државата 

треба да ги заштити и долготрајните емоционални и 

економски партнерства на лицата кои живеат заедно“. 

Појасно од ова не може да биде. А она што уште повеќе 

ја потврдува нашата аргументација е Резолуцијата 17/28 

од 2010 од Парламентарното собрание на Советот на 

Европа, под наслов „Дискриминација врз основа на 

сексуална дискриминација и родов идентитет“. Со оваа 

Резолуција, Советот на Европа ги повикува „државите 

членки да обезбедат правно признавање на исто половите 

партнерства, преку посредно обезбедување на истите 

основни права и обврски како оние кои се однесуваат на 

паровите од различен пол, статус на сродство во права 

линија, мерки кои ќе обезбедат дека во оние случаи каде 

едниот партнер е странски државјанин, овој партнер ќе ги 

има истите права на престој кои би се примениле доколку 

тој или таа би биле во хетеросексуална врска“. И исто така 

бара „признавање на одредбите со слични ефекти кои исто 

така се применуваат од страна на другите земји членки“. 

Така да меѓународните документи, праксата на Европскиот 

суд за човекови права, мислењето на Венецијанската 

комисија, Резолуцијата на Советот на Европа, односно сѐ 

она што за нас е релевантно и би требало да ни укажува 

како треба да прогресираме во уредувањето 

на нашето општество, апсолутно кажува дека 

ова што е сега предложено е сосема надвор 

од било која правна логика, која би требало 

во оваа совремие да ја имаме. 

Уранија Пировска

Во ред. Јасна е тенденцијата, јасни се 

ставовите на Европскиот суд за човекови 

права и заклучоците кои ги изведуваме 

врз основа на донесените пресуди. 

Непризнавањето на партнерства меѓу луѓе 

од ист пол има реперкусии понатаму за 

овие луѓе да можат да ги остварат и другите 

права во други постапки. Игнорирањето на заедници од 

ваков вид не може да доведе до било каков демократски 

ефект. Тоа прашање ни се наметнува во сите дискусии 

што ги водиме особено сега во време кога е предложен 

еден ваков амандман. Затоа би сакала да поразговараме 

за тоа какви импликации ќе има ваквото дефинирање на 

бракот и на вонбрачните заедници во Уставот на Република 

Македонија? Каков ефект ќе има врз и онака кревката 

ЛГБТИ заедница во Македонија. Славчо, мислам дека ти би 

можел да преземеш за ова.

Славчо Димитров

Фала ти Уранија, фала Ирена и Кочо за одличните излагања 

и претставувања на актуелната ситуацијата од некои 

конкретни перспективи. 

Јас би се осврнал на два проблема кои ги отсликуваат 

последиците што оваа иницијатива за уставни измени ги 

има врз демократските процеси. Не само на тоа какви идни 

последици би имал врз  демократските процеси еден ваков 

гест на власта, а кои не ме изненадува, искрено, воопшто, 

туку, на тоа дека овој гест сам по себе веќе има импликации 

за тоа што значи демократијата во Македонија. 

Но, пред да кажам неколку збора за тоа, морам да кажам, 

искрено, од лична перспектива, дека на почетокот кога 

почна оваа иницијатива од власта, мојата првична реакција 

беше дека треба да заземеме еден јасно јавен ироничен 

став во кој ќе ја отпоздравиме нивната одлука за уставно 

„цементирање на бракот“. Оваа моја позиција беше 

резултат на тоа што јас никогаш не би се потпишал зад една 

институција која зад себе има историја на мизогинија, на 

капиталистичка експлоатација, на расизам и на регулација 

на човековата интимност и сексуалност од страна на 

државата. 

Меѓутоа зошто пак сметам, од друга страна, дека е важно 

да зборуваме за ова што ни се случува сега, вклучително 

и за насилниот обид за уставна регулација 

на бракот, а не само за регулацијата на 

сите форми на интимност, на релации, на 

поврзување, на споделување, на грижа на 

луѓето едни за други во некоја мини заедница? 

Мислам дека овој чин ги поткопува темелите 

на демократијата на еден многу перфиден 

начин. Имам добра илустрација за тоа зошто 

ова ни е важно. Вчера препрочитував еден 

текст од исклучително важен филозоф на 

20-от век, генерално исклучително важен за 

етиката, Емануел Левинас, кој на едно место 

во еден есеј вели, ќе го парафразирам, дека 

државата која се обидува да ги детерминира, 

да ги закотви, да ги дефинира во крајна инстанца можностите 

на човековите релации е тоталитарна држава. Земете го 

нацистичкото искуство како еден најрадикален показател 

на тоа што ни се случува. Одовде, од таа перспектива, 

што значи овој гест? Мислам дека најдобро можеме да 

го разбереме доколку го погледнеме од таа перспектива. 

Државата која 
се обидува да ги 
детерминира, да 
ги закотви, да 
ги дефинира во 
крајна инстанца 
можностите 
на човековите 
релации е 
тоталитарна 
држава. 
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Зошто тоа е поврзано со Уставот? Бидејќи Уставот на некој 

начин е оној чин, оној документ, оној акт кој ја изразува 

колективната волја, кој го изразува општествениот договор, 

кој втемелува, основоположува форма, начин, вредности 

и значењата што ги востановуваме колективно, ние што 

живееме во оваа политичка заедница. Во оваа форма во 

која го имаме сега Уставот, со оваа иницијатива, јасно се 

покажува перверзијата на регулирање и дефинирање на 

тоа кои сме ние како нација, како заедница во државата. 

Имено, истото е тесно поврзано и оди рака под рака со 

хетеронормативното лудило. Тоа е првата работа што 

мораме да ја нагласиме, а која во суштината, во сржта е 

тоталитарен политички чин, бидејќи ја регулира, ја затвора 

имагинацијата за можности за поврзување на луѓето меѓу 

себе и за тоа како ќе бидат легитимирани, препознаени и 

вреднувани тие релации. 

Во истиов контекст, другата работа која мислам дека 

е важна е дека владата со овој гест конечно на сите 

нас отворено ни кажа, односно ги симна „маските“ на 

сопственото перверзно лицемерие кое се обидува да ни 

го продава со години, односно дека ние не треба да им 

„парадираме“ со нашата 

сексуалност, дека треба да 

си „седиме помеѓу четири 

ѕида“. Одеднаш оние кои 

од тронот на привилегијата 

го тврдат тоа се наоѓаат во 

Устав. Мислам дека ова е 

фина „себеподкопувачка“ 

акција која ја изведува 

Груевски со таборот на 

послушници. 

Втората работа која мислам 

дека е исклучително 

битна е она што Ирена го 

напомена на почетокот, т.е. 

што се случува со идејата 

за демократија и што се 

случува со демократските 

процеси. Ако вие имате 

Влада која одлучува дека со 

„цементирање на Уставот“ 

во која и да било форма, ја 

реализира нејзината намера 

да ја спречи можноста за трансформација на општественото 

ткиво, за трансформација на општествените односи, а 

консеквентно, и трансформација на основните документи 

врз основа на кои се уредува политичкиот живот, како што 

е Уставот, вие по правило имате недемократски режим. 

Демократијата по дефиниција подразбира отвореност кон 

една иднина врз основа на која ќе се адаптира политичкиот 

живот, како и начините на кои ние го уредуваме 

политичкиот живот; иднина обележана со материјалните 

промени на реалните луѓе кои живеат во таа заедница. 

Владата во објаснувањето кое го дава, во тој пародичен 

обид за објаснување, за аргументирање за нивната одлука, 

јасно укажува дека сакаат да попречат можност за каква 

било идна промена на оваа форма на заедница, што по 

себе во старт е невозможно. (Хитлер сакаше да освои 

цел континент и да воспостави еден режим, што на крај 

знаеме како заврши. Не знам зашто Груевски мисли дека е 

посилен). Она што мислам дека е важно е токму овој гест на 

затворање. Да дообјаснам зошто. Демократијата во основа 

содржи еден анархичен принцип. Не мислам на анархичен 

во некоја идеолошка, политичка определба, туку во смисла 

на тоа дека демократијата 

претпоставува дека 

во темелот на нашето 

политичко живеење, не 

постои принцип, не постои 

форма, правило, норма кои 

се ултимативно важечки, 

кои ќе ги дефинираат сите 

интимни форми на живеење, 

односно сите форми на 

живеење во заедницата. 

И втората работа е 

дека никој не поседува 

легитимно непорекливо 

право да владее. Одовде, 

одземањето на принципот 

на архе, значи одземање на 

претпоставката за извор, 

за почеток, за единствено 

правило и ултимативен 

легитимитет за владеење. 

Ова што оваа Влада го прави со овој обид со Уставот 

е комплетно наспроти оваа демократска логика. Се 

обидува да воспостави еден принцип, што го поврзува 

со условот на нацијата и конечно тоа ни го кажаа јасно. 

Со оваа иницијатива покажуваат дека таа, единствено 

легитимна, форма на заедница, е хетеронормативна, не 

велам хетеросексуална, велам хетеронормативна норма 

на интимно поврзување на луѓето, и истата е единствениот 

начин на кој се легитимираат, се препознаваат законски, 

се заштитуваат, добиваат еден цел пакет на привилегии, 

единствено една категорија на граѓани кои стапуваат во 

единствено една форма на заедничко живеење. Нека идат 

во бестрага веќе, ние и понатаму ќе се бориме со тоа. 

Бидејќи Уставот 
на некој начин 
е оној чин, 
оној документ, 
оној акт кој 
ја изразува 
колективната 
волја, кој 
го изразува 
општествениот 
договор, кој 
втемелува, 
основоположува 
форма, начин, 
вредности и 
значењата што 
ги востановуваме 
колективно, ние 
што живееме во 
оваа политичка 
заедница. 

Демократијата 
по дефиниција 
подразбира 
отвореност кон 
една иднина врз 
основа на која 
ќе се адаптира 
политичкиот 
живот, како и 
начините на кои 
ние го уредуваме 
политичкиот 
живот; иднина 
обележана со 
материјалните 
промени на 
реалните луѓе 
кои живеат во таа 
заедница. 
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2013 година, кое го дава во однос на барањето за измена 

на Уставот на Унгарија. Комисијата уште еднаш потврдува 

дека „воопшто не се оспорува правото на Унгарија да го 

дефинира бракот исклучиво како заедница помеѓу еден маж 

и една жена, но истовремено јасно се укажува на потребата 

од примена на проширеното гледиште на Европскиот суд за 

човекови права за поимот семеен живот, согласно со член 

8 од Конвенцијата“. Значи јасно наведува дека „државата 

треба да ги заштити и долготрајните емоционални и 

економски партнерства на лицата кои живеат заедно“. 

Појасно од ова не може да биде. А она што уште повеќе 

ја потврдува нашата аргументација е Резолуцијата 17/28 

од 2010 од Парламентарното собрание на Советот на 

Европа, под наслов „Дискриминација врз основа на 

сексуална дискриминација и родов идентитет“. Со оваа 

Резолуција, Советот на Европа ги повикува „државите 

членки да обезбедат правно признавање на исто половите 

партнерства, преку посредно обезбедување на истите 

основни права и обврски како оние кои се однесуваат на 

паровите од различен пол, статус на сродство во права 

линија, мерки кои ќе обезбедат дека во оние случаи каде 

едниот партнер е странски државјанин, овој партнер ќе ги 

има истите права на престој кои би се примениле доколку 

тој или таа би биле во хетеросексуална врска“. И исто така 

бара „признавање на одредбите со слични ефекти кои исто 

така се применуваат од страна на другите земји членки“. 

Така да меѓународните документи, праксата на Европскиот 

суд за човекови права, мислењето на Венецијанската 

комисија, Резолуцијата на Советот на Европа, односно сѐ 

она што за нас е релевантно и би требало да ни укажува 

како треба да прогресираме во уредувањето 

на нашето општество, апсолутно кажува дека 

ова што е сега предложено е сосема надвор 

од било која правна логика, која би требало 

во оваа совремие да ја имаме. 

Уранија Пировска

Во ред. Јасна е тенденцијата, јасни се 

ставовите на Европскиот суд за човекови 

права и заклучоците кои ги изведуваме 

врз основа на донесените пресуди. 

Непризнавањето на партнерства меѓу луѓе 

од ист пол има реперкусии понатаму за 

овие луѓе да можат да ги остварат и другите 

права во други постапки. Игнорирањето на заедници од 

ваков вид не може да доведе до било каков демократски 

ефект. Тоа прашање ни се наметнува во сите дискусии 

што ги водиме особено сега во време кога е предложен 

еден ваков амандман. Затоа би сакала да поразговараме 

за тоа какви импликации ќе има ваквото дефинирање на 

бракот и на вонбрачните заедници во Уставот на Република 

Македонија? Каков ефект ќе има врз и онака кревката 

ЛГБТИ заедница во Македонија. Славчо, мислам дека ти би 

можел да преземеш за ова.

Славчо Димитров

Фала ти Уранија, фала Ирена и Кочо за одличните излагања 

и претставувања на актуелната ситуацијата од некои 

конкретни перспективи. 

Јас би се осврнал на два проблема кои ги отсликуваат 

последиците што оваа иницијатива за уставни измени ги 

има врз демократските процеси. Не само на тоа какви идни 

последици би имал врз  демократските процеси еден ваков 

гест на власта, а кои не ме изненадува, искрено, воопшто, 

туку, на тоа дека овој гест сам по себе веќе има импликации 

за тоа што значи демократијата во Македонија. 

Но, пред да кажам неколку збора за тоа, морам да кажам, 

искрено, од лична перспектива, дека на почетокот кога 

почна оваа иницијатива од власта, мојата првична реакција 

беше дека треба да заземеме еден јасно јавен ироничен 

став во кој ќе ја отпоздравиме нивната одлука за уставно 

„цементирање на бракот“. Оваа моја позиција беше 

резултат на тоа што јас никогаш не би се потпишал зад една 

институција која зад себе има историја на мизогинија, на 

капиталистичка експлоатација, на расизам и на регулација 

на човековата интимност и сексуалност од страна на 

државата. 

Меѓутоа зошто пак сметам, од друга страна, дека е важно 

да зборуваме за ова што ни се случува сега, вклучително 

и за насилниот обид за уставна регулација 

на бракот, а не само за регулацијата на 

сите форми на интимност, на релации, на 

поврзување, на споделување, на грижа на 

луѓето едни за други во некоја мини заедница? 

Мислам дека овој чин ги поткопува темелите 

на демократијата на еден многу перфиден 

начин. Имам добра илустрација за тоа зошто 

ова ни е важно. Вчера препрочитував еден 

текст од исклучително важен филозоф на 

20-от век, генерално исклучително важен за 

етиката, Емануел Левинас, кој на едно место 

во еден есеј вели, ќе го парафразирам, дека 

државата која се обидува да ги детерминира, 

да ги закотви, да ги дефинира во крајна инстанца можностите 

на човековите релации е тоталитарна држава. Земете го 

нацистичкото искуство како еден најрадикален показател 

на тоа што ни се случува. Одовде, од таа перспектива, 

што значи овој гест? Мислам дека најдобро можеме да 

го разбереме доколку го погледнеме од таа перспектива. 

Државата која 
се обидува да ги 
детерминира, да 
ги закотви, да 
ги дефинира во 
крајна инстанца 
можностите 
на човековите 
релации е 
тоталитарна 
држава. 
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Зошто тоа е поврзано со Уставот? Бидејќи Уставот на некој 

начин е оној чин, оној документ, оној акт кој ја изразува 

колективната волја, кој го изразува општествениот договор, 

кој втемелува, основоположува форма, начин, вредности 

и значењата што ги востановуваме колективно, ние што 

живееме во оваа политичка заедница. Во оваа форма во 

која го имаме сега Уставот, со оваа иницијатива, јасно се 

покажува перверзијата на регулирање и дефинирање на 

тоа кои сме ние како нација, како заедница во државата. 

Имено, истото е тесно поврзано и оди рака под рака со 

хетеронормативното лудило. Тоа е првата работа што 

мораме да ја нагласиме, а која во суштината, во сржта е 

тоталитарен политички чин, бидејќи ја регулира, ја затвора 

имагинацијата за можности за поврзување на луѓето меѓу 

себе и за тоа како ќе бидат легитимирани, препознаени и 

вреднувани тие релации. 

Во истиов контекст, другата работа која мислам дека 

е важна е дека владата со овој гест конечно на сите 

нас отворено ни кажа, односно ги симна „маските“ на 

сопственото перверзно лицемерие кое се обидува да ни 

го продава со години, односно дека ние не треба да им 

„парадираме“ со нашата 

сексуалност, дека треба да 

си „седиме помеѓу четири 

ѕида“. Одеднаш оние кои 

од тронот на привилегијата 

го тврдат тоа се наоѓаат во 

Устав. Мислам дека ова е 

фина „себеподкопувачка“ 

акција која ја изведува 

Груевски со таборот на 

послушници. 

Втората работа која мислам 

дека е исклучително 

битна е она што Ирена го 

напомена на почетокот, т.е. 

што се случува со идејата 

за демократија и што се 

случува со демократските 

процеси. Ако вие имате 

Влада која одлучува дека со 

„цементирање на Уставот“ 

во која и да било форма, ја 

реализира нејзината намера 

да ја спречи можноста за трансформација на општественото 

ткиво, за трансформација на општествените односи, а 

консеквентно, и трансформација на основните документи 

врз основа на кои се уредува политичкиот живот, како што 

е Уставот, вие по правило имате недемократски режим. 

Демократијата по дефиниција подразбира отвореност кон 

една иднина врз основа на која ќе се адаптира политичкиот 

живот, како и начините на кои ние го уредуваме 

политичкиот живот; иднина обележана со материјалните 

промени на реалните луѓе кои живеат во таа заедница. 

Владата во објаснувањето кое го дава, во тој пародичен 

обид за објаснување, за аргументирање за нивната одлука, 

јасно укажува дека сакаат да попречат можност за каква 

било идна промена на оваа форма на заедница, што по 

себе во старт е невозможно. (Хитлер сакаше да освои 

цел континент и да воспостави еден режим, што на крај 

знаеме како заврши. Не знам зашто Груевски мисли дека е 

посилен). Она што мислам дека е важно е токму овој гест на 

затворање. Да дообјаснам зошто. Демократијата во основа 

содржи еден анархичен принцип. Не мислам на анархичен 

во некоја идеолошка, политичка определба, туку во смисла 

на тоа дека демократијата 

претпоставува дека 

во темелот на нашето 

политичко живеење, не 

постои принцип, не постои 

форма, правило, норма кои 

се ултимативно важечки, 

кои ќе ги дефинираат сите 

интимни форми на живеење, 

односно сите форми на 

живеење во заедницата. 

И втората работа е 

дека никој не поседува 

легитимно непорекливо 

право да владее. Одовде, 

одземањето на принципот 

на архе, значи одземање на 

претпоставката за извор, 

за почеток, за единствено 

правило и ултимативен 

легитимитет за владеење. 

Ова што оваа Влада го прави со овој обид со Уставот 

е комплетно наспроти оваа демократска логика. Се 

обидува да воспостави еден принцип, што го поврзува 

со условот на нацијата и конечно тоа ни го кажаа јасно. 

Со оваа иницијатива покажуваат дека таа, единствено 

легитимна, форма на заедница, е хетеронормативна, не 

велам хетеросексуална, велам хетеронормативна норма 

на интимно поврзување на луѓето, и истата е единствениот 

начин на кој се легитимираат, се препознаваат законски, 

се заштитуваат, добиваат еден цел пакет на привилегии, 

единствено една категорија на граѓани кои стапуваат во 

единствено една форма на заедничко живеење. Нека идат 

во бестрага веќе, ние и понатаму ќе се бориме со тоа. 

Бидејќи Уставот 
на некој начин 
е оној чин, 
оној документ, 
оној акт кој 
ја изразува 
колективната 
волја, кој 
го изразува 
општествениот 
договор, кој 
втемелува, 
основоположува 
форма, начин, 
вредности и 
значењата што 
ги востановуваме 
колективно, ние 
што живееме во 
оваа политичка 
заедница. 

Демократијата 
по дефиниција 
подразбира 
отвореност кон 
една иднина врз 
основа на која 
ќе се адаптира 
политичкиот 
живот, како и 
начините на кои 
ние го уредуваме 
политичкиот 
живот; иднина 
обележана со 
материјалните 
промени на 
реалните луѓе 
кои живеат во таа 
заедница. 
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И конечно, она што ќе го имаме како краен ефект, она 

што Ирена и Уранија го кажаа, и тоа е повеќе од јасно, е 

дека оваа иницијатива ќе има такви последици за кои ќе 

ни требаат минимум 20 години да се вратиме на статус 

кво од кој би можеле наново да градиме една сексуална, 

родова, интимна демократија или во крајна линија 

демократија на љубовта. Знаеме дека многумина мислат 

дека овој амандман е толку небитен, амандман 33 е само 

една „фама“ да ги замачкаат економските проневери што 

сакаат да ги прават, бидејќи тоа е секогаш клучното и 

најбитно во мислење на политиката. Меѓутоа, не смееме 

да заборавиме дека овој чекор што го презема Владата 

веќе има последици, веќе почнува да делува врз свеста 

на луѓето и тоа го прави во еден контекст што Ирена 

претходно детално го опиша. Не е битно дали е ова само 

алатка за да го „замаскираат криминалот“ кој сакаат да 

го прават со слободните финансиски зони итн. Она што 

мислам дека е клучно е овој гест и јавните расправи што 

тие ќе ги почнат, а кои се во еден пакет на пропаганда која 

веќе протекува низ секоја пора на општеството. Па видете 

на МТВ, ги вратија рекламите од пред неколку години  

во кои има експлицитно стигматизирање на лицата кои 

живеат со ХИВ. ХИВ во општата, 

колективната свест е секогаш 

поврзано со „педерите“, како 

заразната болест на злото. На 

секои пет минути на МТВ има 

некоја емисија, некоја реклама, 

некој слоган, во кој главен 

мотив се бебиња, деца, мајки, 

фамилии, родители, заштита, 

опасност, паника. Во еден 

таков контекст излегуваат со 

една ваква иницијатива за која 

аргументираат дека е средство 

за заштита на загрозената 

хетеросексуална „света“ 

заедница. Во тој контекст ќе 

треба допрва да размислуваме 

во текот на следните години, 

како ќе ги поправаме овие 

последици кои тие веќе ни ги нанесуваат. 

Уранија Пировска

Па добро, јасно. Јас затоа и на почеток ги искажав 

дилемите во однос на интенцијата на предлагачот за овие 

уставни амандмани, бидејќи е јасно дека не е намерата да 

се заштити бракот како институција, туку да се заштити 

хетеросексуалната природа на сите форми на односи во 

Република Македонија. Уште повеќе сме разговарале за 

тоа и сметам дека случајот со Хрватска на некој начин ги 

поттикна да го затворат просторот на слободно искажување 

на сексуалната ориентација во оние вонбрачни заедници, 

па затоа решија и вонбрачната заедница да ја заштитат 

со Уставот. Меѓутоа прашањето е дали можеби и ние како 

активисти кои работиме на ова поле треба да престанеме 

со она, да, сега ние сега ќе се конфронтираме, ќе водиме 

кампања, ќе протестираме пред Собранието, значи ќе 

ги примениме сите оние форми што досега ги имаме 

применувано. Дали не треба да тргнеме еден чекор напред? 

Ние да бараме да се предвиди во законот, да се регулира 

дека вонбрачното партнерство може да биде формирано 

помеѓу лица од ист пол? Бидејќи во Хрватска знаете што се 

случи. Да, уставно се дефинираше бракот, меѓутоа во закон 

се даде можност да се формираат вонбрачни партнерства 

меѓу лица од ист пол. Дали можеби треба да ја смениме 

стратегијата и ние еднаш да поставиме барања, а не само 

да се конфронтираме на решенијата на Владата, без оглед 

дали се законски или уставни?

Жарко Трајаноски

Јас би се надоврзал на ова прашање на Уранија. Да 

потсетам дека Хелсиншкиот 

комитет уште од 2004-2005 

кога имаше две иницијативи 

од страна на невладини 

организации за Предлог-закони 

за заштита од дискриминација, 

имаше уште еден предлог Закон 

за регистрирани партнерства. 

Тогаш, историски не смееме да 

заборавиме дека во едно време 

во Македонија се размислувало 

и некој подготвил Предлог-

закон, дека тој бил доставен до 

пратениците и дека тука запрела 

работата во моментот кога имаше 

друго мнозинство, кога на власт 

беа други луѓе. Значи зборуваме 

за период 2004-2005 година. 

Меѓутоа горе-долу тогаш имаше 

некаков простор за дискусија на оваа тема. Немаше говор 

на омраза, немаше насилство, но немаше ни организирана 

ЛГБТ заедница што ќе покренува одредени прашања во тој 

период. Допрва беа нејзините почетоци. Она што ужаснува 

во овој момент е тоа дека во услови на длабока политичка 

криза некој оди со уставни измени, што е крајно несериозно 

како политички потег и тоа што се обидува некои други 

значајни прашања, според мене, да ги покрие со еден 

сензационалистички предлог кој пропадна минатата година 

Дали не треба да тргнеме еден 
чекор напред? Ние да бараме 
да се предвиди во законот, да 
се регулира дека вонбрачното 
партнерство може да биде 
формирано помеѓу лица од ист пол? 
Бидејќи во Хрватска знаете што се 
случи. Да, уставно се дефинираше 
бракот, меѓутоа во закон се 
даде можност да се формираат 
вонбрачни партнерства меѓу лица 
од ист пол. Дали можеби треба да ја 
смениме стратегијата и ние еднаш 
да поставиме барања, а не само да 
се конфронтираме на решенијата 
на Владата, без оглед дали се 
законски или уставни?
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затоа што немаше политичка волја и кој беше повеќе дел 

од една политичка кампања која трае со години. Значи не 

поради промена на Уставот, туку заради кампања. Кампања 

што е парадоксална од неколку причини. Прво, бракот е 

традиционална, би рекол и конзервативна институција, и 

да се забрани бракот со таква експлицитна намера на ЛГБТ 

лицата да не можат да стапуваат во брак, тоа е да им се 

забрани нив да бидат традиционални и конзервативни. Тоа 

е суштината, затоа што практично, тоа некои психијатри ќе 

го објаснат како чин на отфрлање или негација, веројатно 

сакаат да негираат дека кај конзервативците и кај ВМРО 

има ЛГБТ членови. Што сите ние знаеме, што сме во 

контакт со заедницата дека голем дел од припадниците на 

ВМРО, па и оние кои се во власта и во близина на власта, 

се припадници на ЛГБТ заедницата. Значи тука не сакаме 

да прекршуваме одредени права, меѓутоа сакаме да 

укажеме на одредени тенденции. Вториот момент е дека 

зачувувањето на традицијата - бракот го прават луѓе кои 

поставуваат споменици на луѓе кои склучувале бракови 

со седум сопруги, како Филип II или луѓе кои склопувале 

бракови со две принцези во еден ист ден, како Александар 

Македонски кој има склопено и повеќе други бракови, а во 

текот на својот живот има љубовна врска со Хефајстон која 

била по урнекот на љубовната врска меѓу Ахил и Патрокло. 

Ако такви луѓе ни се промовираат како примери, обрасци, 

идоли на античкиот македонизам, каков е тоа процес на 

зачувување на традиционалната илјадагодишна брачна или 

семејна традиција. Значи апсолутно тоа се тие парадокси 

за кои станува збор. Така да, што да ви кажам, апсурдно е 

ова со што се занимаваме. Да се насмееме можеби повеќе, 

да не бидеме толку серозни. Не е сериозно воопшто да се 

разговара за уставни промени во време на политичка криза 

и на вакви политички небулози. Благодарам.

Уранија Пировска

Па добро Жаре, тебе ти е познато манирот на оваа 

Влада, да се носат вакви радикални измени во време 

на политичка криза. И јасна ти е хипокризијата на сето 

она што преставува политика на оваа Влада. Нема да ги 

споменам оние сегменти што ти ги спомена. Никој од нас 

не е изненаден, меѓутоа не значи дека и ние како и другите 

еминентни институции не треба да одржиме дебата на која 

ќе расправаме за ова прашање кое сметам дека е многу 

важно. Дали некој друг има коментар. Повелете.

Јасна Аранѓеловиќ

Здраво на сите, јас сум Јасна, правник-адвокат. Тука сум 

како претставник на Македонското здружение на млади 

правници и имам едно прашање до вас. Дали сметате 

дека со ваква уставна одредба е воопшто можно да се 

изнегира постоењето на тие заедници, бидејќи правото 

го регулира тоа што веќе фактички постои. Значи затоа се 

смислени законите, затоа се регулирани имотните односи, 

кои се помалку или повеќе се од Римско време. Дали е 

можно да го изнегираме со дефинирањето на вонбрачната 

заедница постоењето? Што? Не постојат? Што ќе се случи 

со дефинирањето? Што во суштина е хомофобијата? Зошто 

хомофобија, што стои? Дали можеби сметате дека треба да 

се делува на начин како на пример да се пушти „Американска 

убавина“ во етерот. Филмот „Американска убавина“, каде 

што многу добро е прикажано до што доведуваат некои 

прикривања. Јасни се тенденциите, целите на оваа Влада, 

јасно е инквизиторството. Не знам зошто никој никогаш 

не се залагаше за абортусот како таков, за обидот за 

забрана за абортус. Добро, остана незабележано, барем од 

пошироката јавност. Само да напоменам, јас мислам дека 

ова е најстрашниот амандман што се предлага во моментот. 

Како што напомена професорот Шкариќ, ќе се менуваат и 

членот 110 од Уставот и членот 9 од Уставот на Република 

Македонија. Уставот е тука да ги штити слободите и 

правата на граѓанинот од авторитарната власт. Значи тоа е 

механизам да ги заштити граѓаните, да ги регулира нашите 

основни слободи и права. Мое лично мислење е дека ова 

не би требало вака да помине.

Кочо Андоновски

Јас мислам дека, напротив, баш со ваков еден амандман се 

потврдува постоењето на ЛГБТИ заедницата во Македонија. 

Инаку ако не постои, од што и од кого тие би се чувствувале 

нападнати? Тоа се потврдува. Сакам на Жаре да му кажам 

да не заборавиме дека кога Александар Македонски се 

„еректираше“ на сред плоштадот, мислам дека сите ние 

како организација апсолутно ја поздравивме Владата и 

сме благодарни што ни поставија најголем споменик на 

најголемата геј бисексуална икона во светот. И за тоа 

сме навистина благодарни. Ако отворите на Интернет, ќе 

видите дека 2/3 од геј порно сајтовите се викаат Alexander 

the Great. 

Владимир Милчин

Само кратко. Мислам дека од трите денешни сесии 

произлегува една работа која мислам дека Славчо ја 

потенцираше, а јас сакам само да ја подвлечам. Овој обид 

што сега се случува е да се „забетонира“ нашата иднина 

во облик на најцрните идеи на она што е идеологија на 

партијата која владее сега со нас, потпомогната од другата 

помала. Во тоа не треба да имаме сомневање. Тие сега ја 

бетонираат иднината, се овековечуваат себеси во бетон, 

а и овој Устав е бетон, овие измени, тој е идеолошки, 
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И конечно, она што ќе го имаме како краен ефект, она 

што Ирена и Уранија го кажаа, и тоа е повеќе од јасно, е 

дека оваа иницијатива ќе има такви последици за кои ќе 

ни требаат минимум 20 години да се вратиме на статус 

кво од кој би можеле наново да градиме една сексуална, 

родова, интимна демократија или во крајна линија 

демократија на љубовта. Знаеме дека многумина мислат 

дека овој амандман е толку небитен, амандман 33 е само 

една „фама“ да ги замачкаат економските проневери што 

сакаат да ги прават, бидејќи тоа е секогаш клучното и 

најбитно во мислење на политиката. Меѓутоа, не смееме 

да заборавиме дека овој чекор што го презема Владата 

веќе има последици, веќе почнува да делува врз свеста 

на луѓето и тоа го прави во еден контекст што Ирена 

претходно детално го опиша. Не е битно дали е ова само 

алатка за да го „замаскираат криминалот“ кој сакаат да 

го прават со слободните финансиски зони итн. Она што 

мислам дека е клучно е овој гест и јавните расправи што 

тие ќе ги почнат, а кои се во еден пакет на пропаганда која 

веќе протекува низ секоја пора на општеството. Па видете 

на МТВ, ги вратија рекламите од пред неколку години  

во кои има експлицитно стигматизирање на лицата кои 

живеат со ХИВ. ХИВ во општата, 

колективната свест е секогаш 

поврзано со „педерите“, како 

заразната болест на злото. На 

секои пет минути на МТВ има 

некоја емисија, некоја реклама, 

некој слоган, во кој главен 

мотив се бебиња, деца, мајки, 

фамилии, родители, заштита, 

опасност, паника. Во еден 

таков контекст излегуваат со 

една ваква иницијатива за која 

аргументираат дека е средство 

за заштита на загрозената 

хетеросексуална „света“ 

заедница. Во тој контекст ќе 

треба допрва да размислуваме 

во текот на следните години, 

како ќе ги поправаме овие 

последици кои тие веќе ни ги нанесуваат. 

Уранија Пировска

Па добро, јасно. Јас затоа и на почеток ги искажав 

дилемите во однос на интенцијата на предлагачот за овие 

уставни амандмани, бидејќи е јасно дека не е намерата да 

се заштити бракот како институција, туку да се заштити 

хетеросексуалната природа на сите форми на односи во 

Република Македонија. Уште повеќе сме разговарале за 

тоа и сметам дека случајот со Хрватска на некој начин ги 

поттикна да го затворат просторот на слободно искажување 

на сексуалната ориентација во оние вонбрачни заедници, 

па затоа решија и вонбрачната заедница да ја заштитат 

со Уставот. Меѓутоа прашањето е дали можеби и ние како 

активисти кои работиме на ова поле треба да престанеме 

со она, да, сега ние сега ќе се конфронтираме, ќе водиме 

кампања, ќе протестираме пред Собранието, значи ќе 

ги примениме сите оние форми што досега ги имаме 

применувано. Дали не треба да тргнеме еден чекор напред? 

Ние да бараме да се предвиди во законот, да се регулира 

дека вонбрачното партнерство може да биде формирано 

помеѓу лица од ист пол? Бидејќи во Хрватска знаете што се 

случи. Да, уставно се дефинираше бракот, меѓутоа во закон 

се даде можност да се формираат вонбрачни партнерства 

меѓу лица од ист пол. Дали можеби треба да ја смениме 

стратегијата и ние еднаш да поставиме барања, а не само 

да се конфронтираме на решенијата на Владата, без оглед 

дали се законски или уставни?

Жарко Трајаноски

Јас би се надоврзал на ова прашање на Уранија. Да 

потсетам дека Хелсиншкиот 

комитет уште од 2004-2005 

кога имаше две иницијативи 

од страна на невладини 

организации за Предлог-закони 

за заштита од дискриминација, 

имаше уште еден предлог Закон 

за регистрирани партнерства. 

Тогаш, историски не смееме да 

заборавиме дека во едно време 

во Македонија се размислувало 

и некој подготвил Предлог-

закон, дека тој бил доставен до 

пратениците и дека тука запрела 

работата во моментот кога имаше 

друго мнозинство, кога на власт 

беа други луѓе. Значи зборуваме 

за период 2004-2005 година. 

Меѓутоа горе-долу тогаш имаше 

некаков простор за дискусија на оваа тема. Немаше говор 

на омраза, немаше насилство, но немаше ни организирана 

ЛГБТ заедница што ќе покренува одредени прашања во тој 

период. Допрва беа нејзините почетоци. Она што ужаснува 

во овој момент е тоа дека во услови на длабока политичка 

криза некој оди со уставни измени, што е крајно несериозно 

како политички потег и тоа што се обидува некои други 

значајни прашања, според мене, да ги покрие со еден 

сензационалистички предлог кој пропадна минатата година 

Дали не треба да тргнеме еден 
чекор напред? Ние да бараме 
да се предвиди во законот, да 
се регулира дека вонбрачното 
партнерство може да биде 
формирано помеѓу лица од ист пол? 
Бидејќи во Хрватска знаете што се 
случи. Да, уставно се дефинираше 
бракот, меѓутоа во закон се 
даде можност да се формираат 
вонбрачни партнерства меѓу лица 
од ист пол. Дали можеби треба да ја 
смениме стратегијата и ние еднаш 
да поставиме барања, а не само да 
се конфронтираме на решенијата 
на Владата, без оглед дали се 
законски или уставни?
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затоа што немаше политичка волја и кој беше повеќе дел 

од една политичка кампања која трае со години. Значи не 

поради промена на Уставот, туку заради кампања. Кампања 

што е парадоксална од неколку причини. Прво, бракот е 

традиционална, би рекол и конзервативна институција, и 

да се забрани бракот со таква експлицитна намера на ЛГБТ 

лицата да не можат да стапуваат во брак, тоа е да им се 

забрани нив да бидат традиционални и конзервативни. Тоа 

е суштината, затоа што практично, тоа некои психијатри ќе 

го објаснат како чин на отфрлање или негација, веројатно 

сакаат да негираат дека кај конзервативците и кај ВМРО 

има ЛГБТ членови. Што сите ние знаеме, што сме во 

контакт со заедницата дека голем дел од припадниците на 

ВМРО, па и оние кои се во власта и во близина на власта, 

се припадници на ЛГБТ заедницата. Значи тука не сакаме 

да прекршуваме одредени права, меѓутоа сакаме да 

укажеме на одредени тенденции. Вториот момент е дека 

зачувувањето на традицијата - бракот го прават луѓе кои 

поставуваат споменици на луѓе кои склучувале бракови 

со седум сопруги, како Филип II или луѓе кои склопувале 

бракови со две принцези во еден ист ден, како Александар 

Македонски кој има склопено и повеќе други бракови, а во 

текот на својот живот има љубовна врска со Хефајстон која 

била по урнекот на љубовната врска меѓу Ахил и Патрокло. 

Ако такви луѓе ни се промовираат како примери, обрасци, 

идоли на античкиот македонизам, каков е тоа процес на 

зачувување на традиционалната илјадагодишна брачна или 

семејна традиција. Значи апсолутно тоа се тие парадокси 

за кои станува збор. Така да, што да ви кажам, апсурдно е 

ова со што се занимаваме. Да се насмееме можеби повеќе, 

да не бидеме толку серозни. Не е сериозно воопшто да се 

разговара за уставни промени во време на политичка криза 

и на вакви политички небулози. Благодарам.

Уранија Пировска

Па добро Жаре, тебе ти е познато манирот на оваа 

Влада, да се носат вакви радикални измени во време 

на политичка криза. И јасна ти е хипокризијата на сето 

она што преставува политика на оваа Влада. Нема да ги 

споменам оние сегменти што ти ги спомена. Никој од нас 

не е изненаден, меѓутоа не значи дека и ние како и другите 

еминентни институции не треба да одржиме дебата на која 

ќе расправаме за ова прашање кое сметам дека е многу 

важно. Дали некој друг има коментар. Повелете.

Јасна Аранѓеловиќ

Здраво на сите, јас сум Јасна, правник-адвокат. Тука сум 

како претставник на Македонското здружение на млади 

правници и имам едно прашање до вас. Дали сметате 

дека со ваква уставна одредба е воопшто можно да се 

изнегира постоењето на тие заедници, бидејќи правото 

го регулира тоа што веќе фактички постои. Значи затоа се 

смислени законите, затоа се регулирани имотните односи, 

кои се помалку или повеќе се од Римско време. Дали е 

можно да го изнегираме со дефинирањето на вонбрачната 

заедница постоењето? Што? Не постојат? Што ќе се случи 

со дефинирањето? Што во суштина е хомофобијата? Зошто 

хомофобија, што стои? Дали можеби сметате дека треба да 

се делува на начин како на пример да се пушти „Американска 

убавина“ во етерот. Филмот „Американска убавина“, каде 

што многу добро е прикажано до што доведуваат некои 

прикривања. Јасни се тенденциите, целите на оваа Влада, 

јасно е инквизиторството. Не знам зошто никој никогаш 

не се залагаше за абортусот како таков, за обидот за 

забрана за абортус. Добро, остана незабележано, барем од 

пошироката јавност. Само да напоменам, јас мислам дека 

ова е најстрашниот амандман што се предлага во моментот. 

Како што напомена професорот Шкариќ, ќе се менуваат и 

членот 110 од Уставот и членот 9 од Уставот на Република 

Македонија. Уставот е тука да ги штити слободите и 

правата на граѓанинот од авторитарната власт. Значи тоа е 

механизам да ги заштити граѓаните, да ги регулира нашите 

основни слободи и права. Мое лично мислење е дека ова 

не би требало вака да помине.

Кочо Андоновски

Јас мислам дека, напротив, баш со ваков еден амандман се 

потврдува постоењето на ЛГБТИ заедницата во Македонија. 

Инаку ако не постои, од што и од кого тие би се чувствувале 

нападнати? Тоа се потврдува. Сакам на Жаре да му кажам 

да не заборавиме дека кога Александар Македонски се 

„еректираше“ на сред плоштадот, мислам дека сите ние 

како организација апсолутно ја поздравивме Владата и 

сме благодарни што ни поставија најголем споменик на 

најголемата геј бисексуална икона во светот. И за тоа 

сме навистина благодарни. Ако отворите на Интернет, ќе 

видите дека 2/3 од геј порно сајтовите се викаат Alexander 

the Great. 

Владимир Милчин

Само кратко. Мислам дека од трите денешни сесии 

произлегува една работа која мислам дека Славчо ја 

потенцираше, а јас сакам само да ја подвлечам. Овој обид 

што сега се случува е да се „забетонира“ нашата иднина 

во облик на најцрните идеи на она што е идеологија на 

партијата која владее сега со нас, потпомогната од другата 

помала. Во тоа не треба да имаме сомневање. Тие сега ја 

бетонираат иднината, се овековечуваат себеси во бетон, 

а и овој Устав е бетон, овие измени, тој е идеолошки, 
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сега е докрај идеологизиран Устав. Кога ова ќе помине, 

а сигурен сум дека ќе помине, тоа ќе биде Устав на ВМРО 

ДПМНЕ, а не Устав на Република Македонија, како што 

доколку погледнете низ пенџере нема да видите знаме 

на Република Македонија, туку ќе го видите знамето на 

ванчомихајлистичката ВМРО. Тоа го гледате. Значи полека 

нашата иднина се бетонира, согласно идеите на сегашните 

властодршци кои сакаат да си обезбедат вечност, не во 

смисла на паметење, меморија, слава итн., туку материјална, 

конкретна, материјализирана вечност. И мислам дека една 

од околностите која тоа им го овозможи е тоа 

дека ние не бевме во состојба навреме да 

ја согледаме глобалноста на тој зафат, туку 

постојано се занимававме и се лимитиравме 

себеси на „сегменти“, на одделни феномени. 

Ги прогласувавме за инциденти работите 

кои беа само „фази“ во остварување на 

правилото. Не знам дали е сега доцна, но 

можеби вреди да се обидеме, дефинитивно 

да го надминеме прашањето на сегментите. 

Можеби тогаш имаме некои шанси.

Владимир Патчев

Добар ден. Јас сум Владимир Патчев, исто од 

Македонско здружение на млади правници. Не знам каде е 

Жарко, мислам ако го слушнеше Ниче Македон ќе го побиеше 

во старт, па како може така да зборува за Александар 

Македонски, го осмислил 300 години христијанството пред 

да настане. Сиве овие работи однапред се веќе видени. Го 

имам пред мене Уставот на Република Македонија, откако 

сум дојден утрово, се обидувам да најдам некоја одредба 

која би можел да ја кажам и на некој начин да ве упатам 

не само вас и сите други учесници кои беа, дека сиве овие 

амандмани кои се во процедура и ќе се донесат би влијаеле 

во сите пори од нашиот живот. За жал, јас не можам да 

најдам такво нешто, мене ми е жал господине Милчин 

меѓутоа, нема, едноставно не гледам некоја иднина. Ги 

читам и одредбите, во член 110 каде што кажува кои се 

надлежностите на Уставен суд на Република Македонија и 

каде што кажува кои сѐ права ги штити Уставниот суд, каде 

што децидно се наведува дека едно од прашањата е забрана 

за дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 

верска, национална, социјална и политичка припадност. 

Значи и пол. Во однос на нашата расправа мене не ми е 

јасно како би го извеле сево ова за да ја спречиме оваа 

процедура, во поглед на економски амандмански измени 

и во поглед на Републички судски совет и во поглед 

на таканаречените семејни вредности итн. Имам едно 

прашање до госпоѓицата Ирена Цветковиќ. Во која насока 

вие ја поднесовте иницијативата пред Уставниот суд и што 

конкретно вие баравте пред Уставниот суд?

Ирена Цветковиќ

Тоа беше иницијатива на Хелсиншкиот комитет.

Уранија Пировска

Да, иницијативата се однесуваше на Законот за семејство, 

во делот на личните односи. Затоа што вие знаете дека 

кога станува збор за семејно насилство помеѓу лица од ист 

пол, така како што е регулирано во Законот за семејство 

не им следи посебна заштита, а семејното насилство во 

тој дел има посебни санкции. Од страна на Уставниот суд 

иницијативата беше окарактеризирана како 

несоодветна за да се достави до Уставниот 

суд, бидејќи наводно тие тоа го толкувале 

дека ние бараме измена на законот. Значи 

образложението беше фрапантно, дури на 

некои од судиите им беше и незгодно кога се 

сретнаа со мене, па дури и се извинуваа дека 

иницијативата не ни е прифатена. Меѓутоа јас 

и претходно споменав дека непостоењето на 

основ за дискриминација и во законот, нели, 

сексуалната ориентација, па и во кривичниот 

закон по однос на злосторства од омраза, 

значи тоа се една плејада од области во кои 

луѓето од ЛГБТИ заедницата не можат да 

ги остварат своите права. Ние во Хелсиншкиот комитет 

се судруваме со тоа прашање бидејќи имаме случаи на 

семејно насилство во заедници формирани од луѓе од ист 

пол. Од тие причини тогаш ја поднесовме иницијативата до 

Уставниот суд. Може да ја погледнете на нашиот сајт.

Ирена Цветковиќ

Мислам дека и она што Владимир го зборуваше... Можеби 

е фер да си кажеме на себе дека не очекуваме да го 

спречиме менувањето на Уставот. Не зборувам во име на 

сите, туку во свое име. Немам некои големи очекувања. Не 

дека се откажуваме од борбата. Апсолутно не. Она што се 

обидуваме да го направиме е сега буквално личен притисок 

врз одредени пратеници за кои сметаме дека најнародски 

кажано „не им личи“. Некои од пратениците и пратеничките 

кои беа долгогодишни поддржувачи на каузата на оваа 

заедница, едноставно ќе треба да ја голтнат кнедлата и да 

гласаат за овој амандман и потоа да заборават на сето тоа 

што го зборувале. Или можеби ќе успееме, ете барем во 

овој амандман да не биде дел вонбрачната заедница. Тоа 

се некои минимални очекувања. Знам дека на правниците, 

но и на сите, Уставот ни е „свет документ“, меѓутоа она за 

што зборувавме генерално е некој општ политички ремонт. 

А не ова. Ова е однапред изгубена битка, делумно овде 

сме повеќе или помалку свесни. И да одговорам на твоето 

прашање. Да, мислам дека тоа е тенденцијата. Да не постои, 
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да се избрише, да се игнорира ЛГБТ заедницата. Не како 

личности, како луѓе со име и презиме, конзервативците 

не се плашат од хомосексуалците во својата спална соба. 

Тие се плашат од политички артикулирана 

заедница. И во крајна линија, да, постоиме 

само за да ја обележиме нивната нормалност. 

Нормалните мора да се дефинираат преку 

ненормалните, не можат поинаку. 

Јасна Аранѓеловиќ

Само уште едно прашање. Бракот како таков 

е заедница од лични и имотни односи, знаеме 

дека вонбрачната заедница по Закон за 

семејството, се изедначува по година дена. 

Што мислите вие, со ваквото дефинирање на 

вонбрачната заедница дали постои опасност? 

Бидејќи нормално дека хомосексуалните 

заедници ќе постојат, Уставот нема да ги 

избрише, ќе има луѓе што живеат заедно. 

Дали мислите дека постои опасност со ова 

да не можат да ги регулираат докрај своите 

имотни односи?

Уранија Пировска

Тоа е главната интенција. Јас затоа потенцирав дека ова 

се рефлектира и на многу други права 

што би можеле во нормални услови да ги 

остваруваат луѓето од ист пол, кој имаат 

формирано де факто заедница.

Кочо Андоновски

Значи сето ова што се случува, сите 

иницијативи сето тоа има длабок импакт 

врз секојдневниот живот на ЛГБТИ луѓето. 

Доколку зборуваме за семејно насилство, нас 

ни се има случувано надвор од Скопје, имаше 

семејно насилство во помали гратчиња, 

млада лезбејка тепана од својата мајка. 

Во Центарот за социјални грижи ѝ викаат 

„иди ма најди си некој дечко, во право е 

мајка ти, да не те зашлапам тука“. Сите овие 

сигнали кои се даваат, тоа е длабоко, а со 

тие последици ние се соочуваме, затоа не 

можеме да застанеме. Ние мора да се бориме, 

затоа што ние секојдневно се соочуваме со последиците од 

овие иницијативи.

Артан Садику

Јас на некој начин сакам да се навратам на она што Владимир 

го зборуваше на почетокот. На самиот 

почеток беше пропуштена тенденцијата на 

оваа власт, да се види тоталитетот и она што 

сака да се постигне, што денес веќе доста и 

ефективно и успешно се постигнува. Во секој 

случај, мислам дека предложените измени на 

Уставот во делот за брачната и вонбрачата 

заедница се едно од типичните прашања на 

ваквите власти. Тука има неофашистички 

примеси и не само во Македонија и на 

Балканот и во Европа особено и допрва 

ќе гледаме како тоа ќе расте со уште со 

позголемен интензитет. Тоа прашање на 

хомофобијата е едно од типичните прашања 

со кои се занимаваат тие политички опции на 

екстремни десничарски идеологии заедно со 

другите политички гестови што се типични за 

таквите групи, т.е. гестови на исклучување. 

Тука иако зборуваме зошто тоа треба да се 

додефинира, тоа е сепак политички гест на 

исклучување на сѐ друго, како што имаме политички гест 

преку сегашните реклами на исклучување на одредени 

форми на супкултури - металците. Значи целата таа 

тенденција е на исклучување. Ако таквата 

тенденција на исклучување опфаќа повеќе 

прашања и ги третира на различен начин, 

но со тој основен гест, до сега мислев дека 

таквите власти треба да се „бомбардираат“ 

од помали различни групи, кои делуваат 

и дејствуваат од различни перспективи за 

различни прашања, за таквата власт да не 

може да го издржи тој притисок од сите 

страни. Но, во последните години гледаме 

дека тоа се издржува и ваквиот начин на 

дисперзирано флуидно делување станува 

фрустрирачки, демотивирачки и повеќе 

додава на содржина дека таквата политика 

е вистинска, со самиот факт дека опстојува, 

иако во позадина има голема мобилизирана 

сила. Моето прашање, до кој би сакал да 

одговори, е кој е политичкиот предизвик 

пред нас, имајќи го предвид досегашното 

искуство, за да ние се бориме против таквите суштински 

политички гестови, на таква политичка идеологија на 

исклучување, која понатаму зазема различни форми и 

модалитети? И дали во тие помали движења на отпор, кон 

различни форми на исклучување, неправда, забранување 

на слободата од страна на оваа власт, дали и во тој 
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сега е докрај идеологизиран Устав. Кога ова ќе помине, 

а сигурен сум дека ќе помине, тоа ќе биде Устав на ВМРО 

ДПМНЕ, а не Устав на Република Македонија, како што 

доколку погледнете низ пенџере нема да видите знаме 

на Република Македонија, туку ќе го видите знамето на 

ванчомихајлистичката ВМРО. Тоа го гледате. Значи полека 

нашата иднина се бетонира, согласно идеите на сегашните 

властодршци кои сакаат да си обезбедат вечност, не во 

смисла на паметење, меморија, слава итн., туку материјална, 

конкретна, материјализирана вечност. И мислам дека една 

од околностите која тоа им го овозможи е тоа 

дека ние не бевме во состојба навреме да 

ја согледаме глобалноста на тој зафат, туку 

постојано се занимававме и се лимитиравме 

себеси на „сегменти“, на одделни феномени. 

Ги прогласувавме за инциденти работите 

кои беа само „фази“ во остварување на 

правилото. Не знам дали е сега доцна, но 

можеби вреди да се обидеме, дефинитивно 

да го надминеме прашањето на сегментите. 

Можеби тогаш имаме некои шанси.

Владимир Патчев

Добар ден. Јас сум Владимир Патчев, исто од 

Македонско здружение на млади правници. Не знам каде е 

Жарко, мислам ако го слушнеше Ниче Македон ќе го побиеше 

во старт, па како може така да зборува за Александар 

Македонски, го осмислил 300 години христијанството пред 

да настане. Сиве овие работи однапред се веќе видени. Го 

имам пред мене Уставот на Република Македонија, откако 

сум дојден утрово, се обидувам да најдам некоја одредба 

која би можел да ја кажам и на некој начин да ве упатам 

не само вас и сите други учесници кои беа, дека сиве овие 

амандмани кои се во процедура и ќе се донесат би влијаеле 

во сите пори од нашиот живот. За жал, јас не можам да 

најдам такво нешто, мене ми е жал господине Милчин 

меѓутоа, нема, едноставно не гледам некоја иднина. Ги 

читам и одредбите, во член 110 каде што кажува кои се 

надлежностите на Уставен суд на Република Македонија и 

каде што кажува кои сѐ права ги штити Уставниот суд, каде 

што децидно се наведува дека едно од прашањата е забрана 

за дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, 

верска, национална, социјална и политичка припадност. 

Значи и пол. Во однос на нашата расправа мене не ми е 

јасно како би го извеле сево ова за да ја спречиме оваа 

процедура, во поглед на економски амандмански измени 

и во поглед на Републички судски совет и во поглед 

на таканаречените семејни вредности итн. Имам едно 

прашање до госпоѓицата Ирена Цветковиќ. Во која насока 

вие ја поднесовте иницијативата пред Уставниот суд и што 

конкретно вие баравте пред Уставниот суд?

Ирена Цветковиќ

Тоа беше иницијатива на Хелсиншкиот комитет.

Уранија Пировска

Да, иницијативата се однесуваше на Законот за семејство, 

во делот на личните односи. Затоа што вие знаете дека 

кога станува збор за семејно насилство помеѓу лица од ист 

пол, така како што е регулирано во Законот за семејство 

не им следи посебна заштита, а семејното насилство во 

тој дел има посебни санкции. Од страна на Уставниот суд 

иницијативата беше окарактеризирана како 

несоодветна за да се достави до Уставниот 

суд, бидејќи наводно тие тоа го толкувале 

дека ние бараме измена на законот. Значи 

образложението беше фрапантно, дури на 

некои од судиите им беше и незгодно кога се 

сретнаа со мене, па дури и се извинуваа дека 

иницијативата не ни е прифатена. Меѓутоа јас 

и претходно споменав дека непостоењето на 

основ за дискриминација и во законот, нели, 

сексуалната ориентација, па и во кривичниот 

закон по однос на злосторства од омраза, 

значи тоа се една плејада од области во кои 

луѓето од ЛГБТИ заедницата не можат да 

ги остварат своите права. Ние во Хелсиншкиот комитет 

се судруваме со тоа прашање бидејќи имаме случаи на 

семејно насилство во заедници формирани од луѓе од ист 

пол. Од тие причини тогаш ја поднесовме иницијативата до 

Уставниот суд. Може да ја погледнете на нашиот сајт.

Ирена Цветковиќ

Мислам дека и она што Владимир го зборуваше... Можеби 

е фер да си кажеме на себе дека не очекуваме да го 

спречиме менувањето на Уставот. Не зборувам во име на 

сите, туку во свое име. Немам некои големи очекувања. Не 

дека се откажуваме од борбата. Апсолутно не. Она што се 

обидуваме да го направиме е сега буквално личен притисок 

врз одредени пратеници за кои сметаме дека најнародски 

кажано „не им личи“. Некои од пратениците и пратеничките 

кои беа долгогодишни поддржувачи на каузата на оваа 

заедница, едноставно ќе треба да ја голтнат кнедлата и да 

гласаат за овој амандман и потоа да заборават на сето тоа 

што го зборувале. Или можеби ќе успееме, ете барем во 

овој амандман да не биде дел вонбрачната заедница. Тоа 

се некои минимални очекувања. Знам дека на правниците, 

но и на сите, Уставот ни е „свет документ“, меѓутоа она за 

што зборувавме генерално е некој општ политички ремонт. 

А не ова. Ова е однапред изгубена битка, делумно овде 

сме повеќе или помалку свесни. И да одговорам на твоето 

прашање. Да, мислам дека тоа е тенденцијата. Да не постои, 
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да се избрише, да се игнорира ЛГБТ заедницата. Не како 

личности, како луѓе со име и презиме, конзервативците 

не се плашат од хомосексуалците во својата спална соба. 

Тие се плашат од политички артикулирана 

заедница. И во крајна линија, да, постоиме 

само за да ја обележиме нивната нормалност. 

Нормалните мора да се дефинираат преку 

ненормалните, не можат поинаку. 

Јасна Аранѓеловиќ

Само уште едно прашање. Бракот како таков 

е заедница од лични и имотни односи, знаеме 

дека вонбрачната заедница по Закон за 

семејството, се изедначува по година дена. 

Што мислите вие, со ваквото дефинирање на 

вонбрачната заедница дали постои опасност? 

Бидејќи нормално дека хомосексуалните 

заедници ќе постојат, Уставот нема да ги 

избрише, ќе има луѓе што живеат заедно. 

Дали мислите дека постои опасност со ова 

да не можат да ги регулираат докрај своите 

имотни односи?

Уранија Пировска

Тоа е главната интенција. Јас затоа потенцирав дека ова 

се рефлектира и на многу други права 

што би можеле во нормални услови да ги 

остваруваат луѓето од ист пол, кој имаат 

формирано де факто заедница.

Кочо Андоновски

Значи сето ова што се случува, сите 

иницијативи сето тоа има длабок импакт 

врз секојдневниот живот на ЛГБТИ луѓето. 

Доколку зборуваме за семејно насилство, нас 

ни се има случувано надвор од Скопје, имаше 

семејно насилство во помали гратчиња, 

млада лезбејка тепана од својата мајка. 

Во Центарот за социјални грижи ѝ викаат 

„иди ма најди си некој дечко, во право е 

мајка ти, да не те зашлапам тука“. Сите овие 

сигнали кои се даваат, тоа е длабоко, а со 

тие последици ние се соочуваме, затоа не 

можеме да застанеме. Ние мора да се бориме, 

затоа што ние секојдневно се соочуваме со последиците од 

овие иницијативи.

Артан Садику

Јас на некој начин сакам да се навратам на она што Владимир 

го зборуваше на почетокот. На самиот 

почеток беше пропуштена тенденцијата на 

оваа власт, да се види тоталитетот и она што 

сака да се постигне, што денес веќе доста и 

ефективно и успешно се постигнува. Во секој 

случај, мислам дека предложените измени на 

Уставот во делот за брачната и вонбрачата 

заедница се едно од типичните прашања на 

ваквите власти. Тука има неофашистички 

примеси и не само во Македонија и на 

Балканот и во Европа особено и допрва 

ќе гледаме како тоа ќе расте со уште со 

позголемен интензитет. Тоа прашање на 

хомофобијата е едно од типичните прашања 

со кои се занимаваат тие политички опции на 

екстремни десничарски идеологии заедно со 

другите политички гестови што се типични за 

таквите групи, т.е. гестови на исклучување. 

Тука иако зборуваме зошто тоа треба да се 

додефинира, тоа е сепак политички гест на 

исклучување на сѐ друго, како што имаме политички гест 

преку сегашните реклами на исклучување на одредени 

форми на супкултури - металците. Значи целата таа 

тенденција е на исклучување. Ако таквата 

тенденција на исклучување опфаќа повеќе 

прашања и ги третира на различен начин, 

но со тој основен гест, до сега мислев дека 

таквите власти треба да се „бомбардираат“ 

од помали различни групи, кои делуваат 

и дејствуваат од различни перспективи за 

различни прашања, за таквата власт да не 

може да го издржи тој притисок од сите 

страни. Но, во последните години гледаме 

дека тоа се издржува и ваквиот начин на 

дисперзирано флуидно делување станува 

фрустрирачки, демотивирачки и повеќе 

додава на содржина дека таквата политика 

е вистинска, со самиот факт дека опстојува, 

иако во позадина има голема мобилизирана 

сила. Моето прашање, до кој би сакал да 

одговори, е кој е политичкиот предизвик 

пред нас, имајќи го предвид досегашното 

искуство, за да ние се бориме против таквите суштински 

политички гестови, на таква политичка идеологија на 

исклучување, која понатаму зазема различни форми и 

модалитети? И дали во тие помали движења на отпор, кон 

различни форми на исклучување, неправда, забранување 

на слободата од страна на оваа власт, дали и во тој 
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предел на општеството кој може на некој начин можел 

да понуди отпор, дали и таму постои хомофобија или 

пак индиферентност? Бидејќи во тој случај нажалост би 

можеле да заклучиме дека таа борба за еднаква родова и 

сексуална слобода во Македонија сега би била изгубена. 

Ситуацијата е крајно тажна и мачна. Прашањето би било, 

како прашањето за родова и сексуална слобода би можело 

да стане политичко прашање на тие гласови кои во еден 

момент може да резонираат заедно, да не остане осамено. 

 
Ирена Цветковиќ

Добро, не знам, може нема да се согласиме. 

Јас имам чувство дека ако нешто извојува 

оваа заедница во последните неколку 

години е тоа да го сензибилизира овој 

критички, опозициски дел од јавноста. 

Е сега, не мислам дека тоа прашање 

е завршено. Но мислам дека е многу 

подобро од пред неколку години и оттука 

мислам дека тоа е можеби најголемиот 

успех на заедницата, благодарение на 

тоа што сите станавме избуткани на 

маргините и почнавме со доза на емпатија 

и солидарност повеќе или помалку да 

гледаме едни на други. За разлика од пред 

неколку години прашањето на хомофобија 

или правата на сексуалните малцинства и 

родовата еднаквост ако ништо друго станаа 

барем релевантно политичко прашање, до 

пред неколку години не ни беше тоа. Не 

мислам дека е завршено, но мислам дека 

имаме голем напредок.

Владимир Милчин

Прашањето што го постави Артан се разбира 

бара „endless discussion”. Јас само сакам да 

кажам една приказна која е вистинска. Во 

царска Русија постоела една православна 

секта, православни верници кои се викале 

Староверци, а таа секта имала потсекта и тие се викале 

Кастрати. Тие сметале дека сексуалноста е изворот на 

гревот и практично се обидувале да ја елиминираат 

сексуалноста така што си сечеле делови од телото. Тоа е 

позната приказна, не е непозната. Тие под притисокот, под 

теророт на православната црква, Царот итн., оделе кон 

Сибир, живееле во шуми итн. И се случува Октомвриската 

револуција. Има еден период на толеранција благодарение 

на влијанието на еден член на Политбирото кој се вика 

Бонч Бруевич. Тој имал влијание врз Ленин. Се разбира, 

за да биде компликацијата поголема, тој бил и Евреин. Тој 

успеал прогонот на Кастратите, Староверците, да престане. 

Дури успеал некои од нив да се вратат по населените 

места. Приказната е прекината со смртта на Ленин. Бонч 

Бруевич е една од првите жртви на Сталиновиот терор. 

Тој е ликвидиран пред да почнат големите чистки. Ја 

кажувам приказнава само заради една причина, а тоа 

е ова: Поднесувањето на разликите, на различностите, 

на плурализмот во сите сфери на општествениот и 

личниот живот е нешто што е врвно искушение за секоја 

тоталитарна идеологија. И нема успешна 

битка против тоталитарна идеологија ако 

битката се води разбиено, мозаично. Тоа е 

историска лекција и за жал изгледа дека не 

важи онаа реченица „историјата е учителка 

на животот“ и ние постојано ги учиме 

одново историските лекции кои требало да 

ги знаеме. Не е веројатно ни случајно, затоа 

што во образованието не нѐ подготвуваат за 

тоа. Забележавте дека сега се појавува нов 

нишан, а тоа се анархистите. И анархијата 

и анархизмот. Пред три недели почна да 

се појавува. Мислам дека тоа е следната 

приказна и сакам да организираме настан 

во ГЕМ за да објасниме што е анархизмот. 

Анархијата пред сѐ е идеја, не се бомбите. 

Што значи дека власта сега нѐ подготвува на 

тоа дека ќе мора да се опреми полицијата, 

дополнителни милиони итн., за да ја спречат 

опасноста од анархизмот која надвиснува 

над Македонија. За жал, има повеќе 

лубеници што мора да се носат истовремено 

под една мишка, ама нема спас. Затоа 

велам, јас не сум сигурен дека оваа битка за 

Уставот може да се добие. Кога реков битка, 

мислев на подолгорочна битка која оди и 

преку Уставот. Не сакав да одземам толку 

време, мислев да ја кажам само приказната, 

но морав да објаснам.

Славчо Димитров

Артан, мора да ти одговорам. Промена ќе се случи само 

тогаш кога хетеросексуалците ќе излезат и ќе парадираат 

во градов. Ама хетеросексуална парада. Само тоа е спасот.

Поднесувањето 
на разликите, на 
различностите, 
на плурализмот 
во сите сфери на 
општествениот и 
личниот живот е 
нешто што е врвно 
искушение за 
секоја тоталитарна 
идеологија. И нема 
успешна битка 
против тоталитарна 
идеологија 
ако битката се 
води разбиено, 
мозаично. Тоа е 
историска лекција 
и за жал изгледа 
дека не важи 
онаа реченица 
„историјата е 
учителка на 
животот“ и ние 
постојано ги учиме 
одново историските 
лекции кои требало 
да ги знаеме.
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предел на општеството кој може на некој начин можел 

да понуди отпор, дали и таму постои хомофобија или 

пак индиферентност? Бидејќи во тој случај нажалост би 

можеле да заклучиме дека таа борба за еднаква родова и 

сексуална слобода во Македонија сега би била изгубена. 

Ситуацијата е крајно тажна и мачна. Прашањето би било, 

како прашањето за родова и сексуална слобода би можело 

да стане политичко прашање на тие гласови кои во еден 

момент може да резонираат заедно, да не остане осамено. 

 
Ирена Цветковиќ

Добро, не знам, може нема да се согласиме. 

Јас имам чувство дека ако нешто извојува 

оваа заедница во последните неколку 

години е тоа да го сензибилизира овој 

критички, опозициски дел од јавноста. 

Е сега, не мислам дека тоа прашање 

е завршено. Но мислам дека е многу 

подобро од пред неколку години и оттука 

мислам дека тоа е можеби најголемиот 

успех на заедницата, благодарение на 

тоа што сите станавме избуткани на 

маргините и почнавме со доза на емпатија 

и солидарност повеќе или помалку да 

гледаме едни на други. За разлика од пред 

неколку години прашањето на хомофобија 

или правата на сексуалните малцинства и 

родовата еднаквост ако ништо друго станаа 

барем релевантно политичко прашање, до 

пред неколку години не ни беше тоа. Не 

мислам дека е завршено, но мислам дека 

имаме голем напредок.

Владимир Милчин

Прашањето што го постави Артан се разбира 

бара „endless discussion”. Јас само сакам да 

кажам една приказна која е вистинска. Во 

царска Русија постоела една православна 

секта, православни верници кои се викале 

Староверци, а таа секта имала потсекта и тие се викале 

Кастрати. Тие сметале дека сексуалноста е изворот на 

гревот и практично се обидувале да ја елиминираат 

сексуалноста така што си сечеле делови од телото. Тоа е 

позната приказна, не е непозната. Тие под притисокот, под 

теророт на православната црква, Царот итн., оделе кон 

Сибир, живееле во шуми итн. И се случува Октомвриската 

револуција. Има еден период на толеранција благодарение 

на влијанието на еден член на Политбирото кој се вика 

Бонч Бруевич. Тој имал влијание врз Ленин. Се разбира, 

за да биде компликацијата поголема, тој бил и Евреин. Тој 

успеал прогонот на Кастратите, Староверците, да престане. 

Дури успеал некои од нив да се вратат по населените 

места. Приказната е прекината со смртта на Ленин. Бонч 

Бруевич е една од првите жртви на Сталиновиот терор. 

Тој е ликвидиран пред да почнат големите чистки. Ја 

кажувам приказнава само заради една причина, а тоа 

е ова: Поднесувањето на разликите, на различностите, 

на плурализмот во сите сфери на општествениот и 

личниот живот е нешто што е врвно искушение за секоја 

тоталитарна идеологија. И нема успешна 

битка против тоталитарна идеологија ако 

битката се води разбиено, мозаично. Тоа е 

историска лекција и за жал изгледа дека не 

важи онаа реченица „историјата е учителка 

на животот“ и ние постојано ги учиме 

одново историските лекции кои требало да 

ги знаеме. Не е веројатно ни случајно, затоа 

што во образованието не нѐ подготвуваат за 

тоа. Забележавте дека сега се појавува нов 

нишан, а тоа се анархистите. И анархијата 

и анархизмот. Пред три недели почна да 

се појавува. Мислам дека тоа е следната 

приказна и сакам да организираме настан 

во ГЕМ за да објасниме што е анархизмот. 

Анархијата пред сѐ е идеја, не се бомбите. 

Што значи дека власта сега нѐ подготвува на 

тоа дека ќе мора да се опреми полицијата, 

дополнителни милиони итн., за да ја спречат 

опасноста од анархизмот која надвиснува 

над Македонија. За жал, има повеќе 

лубеници што мора да се носат истовремено 

под една мишка, ама нема спас. Затоа 

велам, јас не сум сигурен дека оваа битка за 

Уставот може да се добие. Кога реков битка, 

мислев на подолгорочна битка која оди и 

преку Уставот. Не сакав да одземам толку 

време, мислев да ја кажам само приказната, 

но морав да објаснам.

Славчо Димитров

Артан, мора да ти одговорам. Промена ќе се случи само 

тогаш кога хетеросексуалците ќе излезат и ќе парадираат 

во градов. Ама хетеросексуална парада. Само тоа е спасот.

Поднесувањето 
на разликите, на 
различностите, 
на плурализмот 
во сите сфери на 
општествениот и 
личниот живот е 
нешто што е врвно 
искушение за 
секоја тоталитарна 
идеологија. И нема 
успешна битка 
против тоталитарна 
идеологија 
ако битката се 
води разбиено, 
мозаично. Тоа е 
историска лекција 
и за жал изгледа 
дека не важи 
онаа реченица 
„историјата е 
учителка на 
животот“ и ние 
постојано ги учиме 
одново историските 
лекции кои требало 
да ги знаеме.
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