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Нездрави 
реформи
Во ниту една сфера во маке-
донското општество во изми-
нативе десетина години не 
се најавуваа толку радикални 
промени, реформи и новитети, 
како во здравството. И никаде 
(не сметајќи го „Скопје 2014“, 
кој е надвор од конкуренција) 
не се истураа милиони евра 
со поголема леснотија отколку 
во здравството. И повторно 
никаде ефектите не биле толку 
невидливи, безначајни, беспо-
лезни и штетни. Незадоволство-
то на пациентите е поголемо 
од кога и да е. Концептот „Мој 
термин“ наместо да го модер-
низира системот - го блокира. 
Лекарите повеќе време рабо-
тат на компјутер отколку со 
пациентите. Скапо платените 
апарати стареат запакувани по 
болничките ходници. Економ-
ските директори паразитираат 
во здравствените установи. 
Лекарите масовно се селат во 
странство или во приватни кли-
ники. Електронската картичка 
остана „хакирана“, потрошени-
те пари никој не ги спомнува. Ги 
нема фалените „100 најдобри 
лекари“ или „плаќањето по 
учинок“. 

Од тој јавен здравствен хаос, 
корист има само приватното 
здравство, кое „цвета“. Многу-
мина се прашуваат дали  
е тоа случајно?

САКАМЕ 
ЗДРАВСТВО 
ШТО ЛЕКУВА
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СКАПИТЕ РЕФОРМИ НИКАКО ДА ДОНЕСАТ КВАЛИТЕТНИ УСЛУГИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

Промашеното јавно здравство  
му се погоди на приватното

Цел месец ми отекуваа нозете, 
рацете, лицето, но на лекари-
те во болниците тоа не им се 

виде алармантно и ме препраќаа 
од еден на друг, за на крајот да завр-
шам на Клиниката за кардиологија 
во бессознание, од каде што по само 
еден ден ме вратија дома непод-
вижна, раскажува една 54-годишна 
скопјанка. 

Ова е само еден пример, кој го 
покажува нефункционирањето на 
нашиот здравствен систем во кој 
пациентите одамна престанаа да 
бидат живи луѓе туку само бројки, 
систем во кој лекарот повеќе време 
комуницира со компјутерот откол-
ку со пациентот, систем во кој спо-
собните лекари веќе не се достапни 
со здравствена книшка, туку со 
многу пари во приватните болници, 
систем во кој скапата медицинска 
опрема стои неотпакувана бидејќи 
нема каде да се смести или бидејќи 
нема кој да работи со неа, систем во 
кој може да спасите глава само ако 
имате многу добри врски, блиски 
до министерот Никола Тодоров или 
до некој функционер од партијата 
на власт.  

- Кога првите денови забележав 
дека целата сум подуена, почнав да 
одам по лекари. На матичен лекар 

ми дадоа упат за интернист, но да-
тумот беше речиси после еден ме-
сец. Отидов на интернист, а тој ме 
прати на Трансфузиологија. Таму 
ми рекоа дека не сум за кај нив, да 
одам на ревматолошки оддел. Но 
следниот ден се разбудив на Кар-
диологија, а не се сеќавам како сум 
стасала дотаму. Но не ме задржаа 
долго, со објаснување дека не сум 
била за таму и со брза помош ме 
вратија дома. Дома лежев непод-
вижна. Ми дадоа некои лекови. На 
Кардиологија немало место да ме 
задржат. По една недела во кревет, 
почнав полека да станувам и пак 
отидов на Кардиологија. И при овој 
преглед ми рекоа дека проблемот 
не е до срцето и сега пак скитам по 
институциите. Само сега, за разли-

Сите проекти на актуелната власт ги чинеа 
граѓаните многу пари, а поголем дел од парите 
завршија по приватни џебови. Уште пострашно е 
тоа што и покрај тоа пациенти умираат чекајќи 
лек, операција, снимање или некоја друга услуга. 

ка од првиот пат, ми даваат приори-
тетен упат. Јас мислев дека, како па-
циентка, треба да правам како што 
ќе ми кажат, и ете што ме снајде! Со 
мој термин останав без лекар кога 
најмногу ми требаше – раскажува 
нашата соговорничка.

За да биде нејзината несреќа по-
голема, таа живее со мајка која е 
неподвижна.

- Наместо да ме задржат во болни-
ца и да бараат чаре, ме шутнаа дома. 
И сега јас сама повторно треба да 
одам од лекар до лекар за да најдам 
што е проблемот. И да се надевам 
дека во тоа ќе успеам пред повтор-
но да ми се влоши здравствената 
состојба – вели 54-годишната жена.

Во јули годинава се навршуваат 
три години откако се воведе наци-
оналниот систем за електронски 

Бараме 
здравство 
кое нема да 
ги третира 
пациентите 
како бројки

евиденции во здравството „Мој тер-
мин“, но надлежните не успеаја од 
него да направат алатка со која па-
циентите полесно ќе се движат низ 
системот туку, напротив, направија 
уште една голема барикада за па-
циентите. Се поставува прашањето 
дали тоа и беше целта, пациентите 
да се откажуваат од обидот да ги 
добијат услугите во јавното здрав-
ство бидејќи тие стануваат тешко 
достапни, па чарето да го бараат во 
приватните болници. 

Дека оваа теза е многу сериозна, 
говори и фактот што во последниве 
10 години приватното здравство до-
живува вистински бум. Се отворија 
голем број поликлиники и болни-
ци, кои нудат најразлични здрав-
ствени услуги, од оние наједностав-
ните, па сè до најсложените.

И додека во другите држави 
ХИВ-инфекцијата од болест 
преминува во состојба, би-
дејќи со редовно користење 
терапија вирусот се држи 
под добра контрола, кај нас 
се кратат парите предвидени 
за набавка на лекот, откако 
Глобалниот фонд се повлече 
и останува Министерство-
то за здравство да обезбеди 
пари. Буџетот за оваа намена 
за следната година предвиду-
ва само 27 милиони денари 
од потребните 65 милиони. 
Македонија е земја со најмал 
раст на процентот на инфици-
рани од ХИВ во Југоисточна 
Европа. А, токму регионот на 
Југоисточна Европа има најго-
лема стапка на нови случаи од 
оваа инфекција во светот. Веќе 
не е водечка земја Африка, 
таму ХИВ-инфекцијата опаѓа. 

Во Глобалниот фонд сери-
озно се загрижени за ситуа-
цијата во Македонија. Дирек-
торот на оваа меѓународна 
институција пратил писмо до 
премиерот, до претседателот 
на Собранието, до министрите 
за здравство и за финансии, 
во кое изразил загриженост и 
предупредил на последиците. 

Тодоров со 
план за бум на 
ХИВ-вирусот
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Тендерските 
постапки се влечат 
од три до шест 
месеци, па се случува 
да снема лекови и 
луѓето со месеци да 
останат без терапија, 
што кај некои ретки 
болести може да 
значи живот.

Министерот Тодоров сака да ка-
жува дека се градат и се реновира-
ат болници. Но големите проекти 
како оној за новиот клинички цен-
тар Мајка Тереза или за ПЕТ-цента-
рот, сè уште се само дупка. 

Искуството покажува дека и тоа 
што е направено не трае долго. Во 
новата зграда на Клиниката за гине-
кологија, на пример, по секој дожд 
тече вода од вентилацијата, па на-
секаде по приземјето на болницата 
каде што се амбулантите, се ставаат 
кофи во кои капе водата. А и рено-
вирањето не е квалитетно и дол-
готрајно. На Хируршките клиники 
пред две години беа реновираните 
салите, а ѕидовите повторно се испу-
кани од влага. 

Оваа власт често сака да се фали 
дека купува нова медицинска 
опрема. Вистина е дека опремата 
се купува, само голема тајна е што 
сè е купено, за колку пари и каде 
таа опрема се наоѓа. Ова никој не го 
кажува. Искуството покажува дека 
скапите апарати како компјутер-
ската томографија, на пример, от-
како ќе се расипат, не се поправаат. 
Дури не им се купуваат ни потрош-
ни делови зашто болниците немаат 
пари. Добар дел, како на пример 
мамографот во Македонска Каме-
ница, стојат како декор во болни-
ците бидејќи нема лекари што ќе 
работат со нив.

Каде е проектот „100 најдобри ле-
кари“ и оној за плаќање по учинок? 
Тие станаа механизам за награду-
вање на подобните и казнување на 
неподобните. Каква функција има 
економскиот директор во болница-

та освен да прави трошок од најмал-
ку 1.500 евра месечно за неговата 
бруто-плата, кога Министерството 
за здравство ги централизираше 
набавките за болниците? И сега 
Тодоров и неговите соработници 
решаваат кој ќе добие некој тендер. 

Промашен е и проектот со елек-
тронската картичка, која требаше 
да ја замени здравствената книшка, 
упатите, рецептите, но ништо од тоа 
не се случи. Едно време картичката 
се користеше како замена за сини 
картони, а сега ја нема ниту таа 
функција. Ако ја изгубите, воопшто 
не мачете се да вадите нова, никој 
веќе не ја бара.

И тука некаде се и старите и 
вечни проблеми во болниците - не-
мање реагенси, лекови, потрошни 
материјали.

Сè на сè, сите проекти на акту-
елната власт ги чинеа граѓаните 
многу пари, а поголем дел од па-
рите завршија по приватни џебови. 
Уште пострашно е тоа што, и покрај 
потрошените пари, пациентите 
умираат чекајќи лек, операција, 
снимање или некоја друга услуга. 

Најпоразително е што изостанува 
каква било одговорност за прома-
шувањата и за грешките. И покрај 
сите неуспешни проекти и сите 
проблеми во здравството, па дури 
и смртни случаи што беа директна 
последица на системските слабо-
сти, актуелниот министер Тодоров 
не помисли да си даде оставка. 
Наместо да биде сменет од функ-
цијата, тој дури беше унапреден во 
вицепремиер. 

Кога се во прашање бубреж-
ноболните, во јавноста веќе една 
година е отворено прашањето зо-
што запре кадаверичната транс-
плантација, која буквално напра-
ви бум. Тука власта очигледно 
не штеди, зашто дијализата чини 
многу повеќе од транспланта-
цијата. Згора на тоа, откако цен-
трите за дијализа ги дадоа под 
концесија, се зголеми и цената 
што ја плаќа Фондот за здравство. 
Оттука се поставува прашање-
то: Дали бизнисмени блиски до 
власта се загрижија дека, ако 
пациентите се трансплантираат, 
нема да се дијализираат, па го 
користат своето влијание за да го 
стопираат процесот? 

Цената на една дијализа се 
зголеми од 75 на 90 евра, што 

помножено со број на пациенти 
дава профит на годишно ниво 
од 3,4 милиони евра. За дваесет 
години профит од речиси 70 ми-
лиони евра. Дијализата ја водат 
лица со кратка обука. Потврда 
за ова е зголемената смртност за 
10 отсто. На приватните концеси-
онери редовно им исплаќате, а 
кога дијализните центри беа под 
јавното здравство немаше пари. 
Склучениот договор за дијализа е 
за 20 години и не смее да се раски-
не поради високи казнени поени 
што претворени во пари се неве-
ројатни 90 милиони евра. 

И во ваква ситуација пациен-
тите на дијализа се решаваат да 
извадат бугарски пасош и како 
државјани во Бугарија да извр-
шат трансплантација на бубрег. 

Прво бугарски пасош,  
па трансплантација на бубрег!?

Ако имаш ретка болест, 
животот ти е пекол

Eден пациент почина, а друг 
е доведен во ситуација кога 
многу брзо ќе му треба 

трансплантација на бели дро-
бови и срце, обвини Национал-
ната алијанса за ретки болести. 
Оттаму се жалат дека со месеци 
не добиваат терапија, иако со 
програмата за ретки болести на 
Министерството за здравство се 
одвојуваат средства за набавка 
на лекови. Објаснуваат дека по-
ради долгите тендерски проце-

дури, се случува за одредени боле-
сти да нема лекови. Тендерските 
постапки се влечат од три до шест 
месеци, па се случува во меѓувре-
ме да снема лекови и луѓето со ме-
сеци да останат без терапија. Тоа е 
недозволиво, бидејќи за одредени 
ретки болести лекот значи живот. 

Болните од ретката болест Вил-
сон немаат пристап до навремена 
и правилна дијагноза на болеста, 
ниту, пак, до соодветни тестови за 
нејзино следење. Тие велат дека 
во моментов во земјава нема ин-
ституција што прави дијагноза 
на оваа болест, бидејќи во јавните 
здравствени установи не се прави 
генетско испитување со кое се до-
кажува дека некој пациент ја има 
оваа болест, а нема ниту реагенси 
за испитување бакар во 24-часов-
на урина, тест што е неопходен да 
се следи дали болеста прогресира 
или не, по примената терапија. 

Даниел, 36 години, е четврто 
колено во неговото семејство, кој 
боледува од ретката Хантингтоно-

ва болест, која обично се појавува 
кај луѓе на околу 50 години. Тоа е 
генетска, наследна болест, која се 
карактеризира со ненормални, 
грчевити движења на телото, не-
достиг на координација, несигу-
рен од.

- Имам тројца заболени члено-
ви во семејството, јас сум четвр-
тиот, а петти не планирам да има. 
Дијагнозата ја имаме, но ве пра-
шувам, што потоа? Само за тера-
пија ми требаат по 500 евра месеч-
но. Од пристојно богато семејство 
станавме питачи - вели Даниел.

Со одлука на Владата од 20 сеп-
тември годинава се намалуваат 
средствата во Програмата за леку-
вање ретки болести за 2016 годи-
на за 49 милиони денари, или за 
797.000 евра. Според програмата за 
изменување на Програмата за ле-
кување ретки болести, објавена во 
„Службен весник“, сумата од 203 
милиони денари или 3,3 милиони 
евра се заменува со сума од 154 
милиони денари или 2,5 милиони 
евра.
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ЗДРАВСТВО СМРТНО ОПАСНО ЗА ДЕТСКИТЕ ЖИВОТИ

Шампиони според бројот на 
мртвородени бебиња, „отепани“ 
според бројот на педијатри

Ко га е во пра ша ње здрав стве-
на та не га што ја до би ва ат 
на ши те деца, то гаш де фи ни-

тив но сис те мот е про пад нат на си те 
ни воа. Прв пре диз вик со кој се со о-
чу ва се кое но во ро ден че е да из ле зе 
жи во и здра во од ро ди лиш тето. Де
ка тоа не е та ка лесно, збо ру ва ат и 
алар ман тни те бројки, кои по ка жу-
ва ат де ка се ко ја го ди на сè по ве ќе 
рас те ста п ката на до е неч ка смрт. Во 
2007 го ди на до е неч ка та смрт ност 
бе ше 7,3 от сто, а ве ќе во 2013 го ди-
на 9,9 от сто и е двој но по ви со ка од 
ев роп ски от про сек (4,2). Тоа се 229 
ум ре ни до ен чи ња во ед на го дина! 

Спо ред по след ни те по да то ци за 
2014 го ди на на Држав ни от за вод за 
ста тис тика, ста п ката на пе ри на тал-
на смрт ност е 14,3 на 1.000 но во ро-
де ни и е ре чи си трој но по ви со ка од 
ев роп ски от про сек. Ако про дол жи 
овој тренд, во 2020 го ди на ќе не ма 
кој да се гри жи за де ца та до шест 
го дини. Не дос тиг на апа рати, не-
дос тиг на ле кари, не дос тиг на ле-
кови, тоа се при чи ни те во кои тре ба 
да се ба ра ат проб ле ми те и тие да 
се ре ша ваат, но на ши те здрав стве-
ни влас ти сè уш те не мо же ни ту 
да приз на ат де ка има ме проб лем, 
де ка ро ди лиш та та ни се прет во ри ја 
во гу би лишта.

И ако но во ро ден че то ja по ми не 
оваа прва преп река, до а ѓа вто рата. 
Ро ди те ли те се со о че ни со пре диз-
вик да нај дат пе ди ја тар кај ко го 
де те то ќе до бие ква ли тет на здрав-
стве на заш тита. Пе ди јат ри те кај 
нас ве ќе не кол ку го ди ни се ре док 
вид, но, за жал, не и заш ти тен. До 
2020 го ди на се прог но зи ра де ка во 
при мар на та заш ти та не ма да има 
ни ту еден пе ди ја тар, а гри жа та за 
де ца та ќе би де це лос но ос та ве на 
на оп шти те од нос но се меј ни те ле-
кари, сис тем што во зем ји те ка де 
што се им пле мен ти рал, ка ко на 
при мер Хо лан дија, по ка жал де ка 
тоа не е вис тин ски от на чин на гри-

Спо ред по след ни те по
да то ци за 2014 го ди на 
на Држав ни от за вод за 
ста тис тика, ста п ката на 
пе ри на тал на смрт ност 
е 14,3 на 1.000 но во ро
де ни и е ре чи си трој но 
по ви со ка од ев роп ски от 
про сек. Пе ди јат ри те кај 
нас ве ќе не кол ку го ди
ни се ре док вид, но за 
жал, не и заш ти тен.

жа за де цата, заш то до вел до по раст 
на ста п ки те на смрт ност.

- Кај пе ди ја та рот се ко гаш е гуж-
ва. Би деј ќи има мно гу ма тич ни 
па ци енти, се ко гаш ба рем де се ти-
на де ца има пред нас во ре дот. По-
след ни от пат ко га ми бе ше де те то 
болно, на мес то да се из ле ку ва за 
10 дена, заг ла вив ме еден ме сец. По 
прва та до за ан ти би о тик го од не сов 
на ле кар, но пред нас има ше мно-
гу де ца со сто ма чен ви рус, па за да 
не „за ка чиме“ дру ги проб леми, си 
за ми навме. Утре ден та во орди на-
ци ја та не ма ше ле кар би деј ќи и тој 

до бил сто ма чен ви рус па не бил во 
сос тој ба да дој де на ра бота. И така, 
на сво ја ра ка по сле 10 де на амок-
сик лав го пре ки нав си ру пот. По 
са мо еден ден на де те то му се по ка-
чи тем пе ра ту ра та и по тоа уш те 15 
де на бе ше на сил ни ан ти би о тици. 
Да мо жев ме да дој де ме на ред кај 
ле ка рот, уш те по сле 7 де на ќе се ви-
де ше де ка те ра пи ја та што му ја дал 
не де лува, па нав ре ме ќе зе мев ме 
неш то друго. И мо жеби, ако ле ка-
рот не прег ле ду ва по сто де ца во 
де нот, ќе мо же да им об рне по ве ќе 
вни ма ние, па не ма да ја про ма ши 

те ра пи ја та – ве ли Ми р ја на П., мај ка 
на че ти ри го диш но де те од Скопје.

Проб ле мот со не дос ти гот на ле-
ка ри е при су тен и во бол ни ците. 
Спо ред бол нич ки из вори, са мо на 
Дет ска та кли ника, ко ја е нај ви со-
ка и единстве на ус та но ва од ва ков 
вид во зем јава, не дос та су ва ат нај-
мал ку два е сет спе ци ја листи, чи ја 
ра бо та се га е преф рле на на спе ци-
ја ли зан тите, кои на мес то да учат 
од по ис ку сен спе ци ја лист, учат од 
соп стве ни те греш ки што ги пра ват 
при ле ку ва ње то на де цата. 

Не си 
играјте со 
здравјето 
на децата!

Смртта демне ако немате „фиљан човек“ да се јави каде што треба

САКАМЕ ЗДРАВСТВО ШТО ЛЕЧИ, А НЕ МОЈ ТЕРМИН ШТО ПРЕЧИ!

За ма ла та Та ма ра од Ве лес, ко ја 
има ше ис кри ву ва ње на ’р бе тот, 
про ма шу ва ње то на те ра пи ја та и 
тал ка ње то низ сис те мот зав рши ја 
фа тално. Ко га е во пра ша ње ле ку-
ва ње то во стран ство, одоб ре ние 
се до би ва са мо со до бри пар тис ки 
врски, и по ни ту ед на дру га ли нија. 
Ко га ќе се ја ви „фи љан чо век“, то-
гаш и кон зи ли јар но мис ле ње 
наб р зи на се обез бе ду ва и ко ми-
си и те на То до ров ра бо тат ажурно. 
За Та мара, та ков очиг лед но не се 
ја вил. Оста на да ви си пра ша ње то 

да ли Та ма ра ќе за ми не ше на не-
оп ход на та опе ра ци ја со по мош на 
до на ции и сè уш те ќе бе ше жива, 
ако То до ров во сво јот по пу лис тич-
ки за лет јав но не ве те ше де ка ќе  

по могне.
Не е ле сен жи во тот и на оние 

де ца со хро ни чен здрав ствен 
проб лем, кои со го ди ни тре ба да 
при ма ат те ра пија. Та ков при мер 

се де ца та што при ма ат хормон за 
раст. Оваа те ра пија, час ја има час 
ја не ма на кли ни ката, на мес то ле-
ка рите, еко ном ски от ди рек тор, 
ка дар на ДУИ, са ка да ре ша ва за 
тем по то со кое ќе им се да ва оваа 
те ра пи ја на де цата, а со вет ни ци-
те на То до ров ве ќе по принци пот 
„нај важ на е це ната“, поч наа на мес-
то ори ги нал ни ле кови, за но ви те 
пациенти да препишуваат за мен-
ски ле ко ви око лу кои се пле тат 
мно гу кон тро вер зии.
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Дијабетичарите  
во Македонија 
како риби на суво

Како изгледа да си дијабе-
тичар во Македонија е 
прашање на кое воопшто 

не е лесно да се одговори. Има 
безброј споредби што сликови-
то би ја опишале состојбата и, за 
жал, ниту една не е позитивна, 
„како риба на суво“, „како птица 
во кафез“, „како оган без кисло-
род“, вели Цвете Серафимоски, 
кој живее со дијабетес од својата 
деветта година, односно 28 годи-
ни се бори со дијабетесот.

- Додека цел свет оди напред 
и пронаоѓа нови методи за трет-
ман на дијабетесот, па дури сè 
повеќе се зборува и за лек што 
дефинитивно ќе му стави крај 
на дијабетесот, кај нас почнавме 

да го враќаме инсулинот од 
претходната генерација затоа 
што е поевтин, затоа што живо-
тот и здравјето на едно лице со 
дијабетес се премногу скапи за 
Министерството за здравство. 
Само во Македонија единствен 
услов за победа на тендерот е 
цената на лекот, без притоа да се 
води сметка за квалитетот, само 
во Македонија државата ти дава 
глукомер што од иста капка крв, 
петпати ти дава различен резул-
тат. Само во Македонија може 
на тендер да победи фирма што 
не гарантира дека постојано ќе 
може да ја доставува терапијата 
што на лицата со дијабетес им е 
неопходна исто како и воздухот 
што го дишеме. Само во Маке-
донија терапијата може да ја 
носи фирма за која производи-
телот не гарантира дека инсу-
линот е чуван и транспортиран 
соодветно (доколку не е чуван и 

Пациентите се вратени 
на постарите видови ин
сулини, со кои нивото на 
шеќер во крвта потешко 
се регулира и имаат по
веќе несакани ефекти. 
На последниот тендер се 
набавени дури и лекови, 
таканаречени „биоси
милари“, односно копии 
на лекот „гларжин“, кои 
не се доволно клинички 
испитани!

Да не се 
кратат  
парите по 
цена на 
здравјето!

транспортиран соодветно, инсули-
нот ги губи својствата и дејството, 
нешто што го искусивме на своја 
кожа во последниве две-три годи-
ни). За едукацијата воопшто да не 
почнувам. Бидејќи се работи за 
состојба со која лицето на кое му е 
дијагностициран дијабетес треба 
да живее цел живот, а таа бара голе-
мо знаење и умеење при нејзиното 
менаџирање, потребна е квалитет-
на и обемна едукација, која во Ма-
кедонија не постои. Лицата со дија-
бетес се оставени сами на себе да се 
едуцираат преку лични познанства 
со други лица со дијабетес - „ветера-
ни“, преку пронаоѓање разноразна 
литература, преку барање какви 
било информации преку интернет 

(за тие што разбираат некој стран-
ски јазик, бидејќи на македонски 
речиси и да нема) и што уште не – 
вели Серафимовски. 

Според него, решенијата се мно-
гу едноставни, но се нема волја за 
нивно спроведување. Одговорните 
ги гледаат пациентите само низ 
призмата на парите и побитно им е 
да заштедат на нивното здравје.

Дијабетичарите не само што се 
враќаат на постарите видови ин-
сулини, со кои нивото на шеќер во 
крвта потешко се регулира и имаат 
повеќе несакани ефекти, туку на 
последниот тендер се набавуваат 
и лекови биосимилари на инсули-
нот „гларжин“, односно копија на 

„гларжинот“, но сосема различен 
генерички производ од оригинал-
ниот лек. Овој вид инсулин сè уште 
не е раширен на пазарот поради 
неговата недоволна клиничка ис-
питаност. Комплексниот систем 
на протоколи за производство на 
биосимиларен инсулин ја доведу-
ва во прашање неговата чистота 
поради големите можности проте-
ините што тој ги содржи на разли-
чен начин да се поврзат со другите 
состојки во инсулинот. Крајниот 
продукт може да има ниско ниво 
на чистота и да предизвика пре-
чувствителност на примателот и 
хипогликемија. Ете како Тодоров 
штеди.

Македонија е на трето место во све-
тот според стапката на смртност од рак 
на дојка, објавија здруженијата на 1 ок-
томври, кога се одбележува светскиот 
ден посветен на борбата со ова малиг-
но заболување. Податоците говорат 
дека драстично е зголемен бројот на 
жени со рак на дојка. Дури три од че-
тири жени завршувале со оваа болест. 
Ако порано заболуваа жени над 50-го-
дишна возраст, сега ракот на дојка ги 
напаѓа и тинејџерките и жените на 30 
и 40 години. И во целата оваа застра-
шувачка ситуација, новите, современи 
терапии не се достапни во лекувањето. 
Нема стратегија како да се справиме со 
ова малигно заболување, а скринингот 
со мамограф е воведен дури минатата 
година.

Секако, „не се откажуваме“ и од пр-
вото место по смртност на новороден-
чиња во Европа. Надлежните наместо 
да се позанимаваат сериозно со овој 
проблем, објаснуваат дека не е точно 
дека трендот за смртност е во пораст, 
бидејќи во периодот по Втората светска 
војна умирале повеќе бебиња од сега!?

На врвот на листите 
според црните  
статистики

Во Шуто Оризари со години нема матичен гинеколог, а сите 
напори на жените од оваа скопска населба да обезбедат лекар не 
вродија со плод. Во Гевгелија, пак, има еден матичен гинеколог, 
но во тамошната болница нема лекарски тим за да може трудни-
ците да се породуваат, откако пред една година умреа 32-годишна 
родилка и нејзиното новороденче бидејќи анестезиолозите влегле 
пијани во операциската сала каде што требало да ѝ се изврши цар-
ски рез. Сега гевгеличанките кога ќе влезат во деветти месец од 

бременоста, се селат во Скопје и тука чекаат да добијат родилни 
болки! Се сместуваат кај роднини, пријатели, под кирија, кој како 
ќе се снајде.

- Никој не се породува во Гевгелија веќе, салата се реновира, а 
нема ниту лекари, ни гинеколози, ни анестезиолози, ни педија-
три. Дојдов во Скопје, се сместив кај една пријателка и сега ќе 
чекам да добијам болки. Се надевам побрзо ќе биде. Малку е ком-
плицирано, сама сум тука, ама така е најбезбедно и за мене и за 
бебето – вели една 35-годишна гевгеличанка.

Гевгеличанки пред породување „се селат“ во Скопје!?
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Ќе ни стане 
јасно, но доцна
За актуелната власт пензионе-
рите се многу важна категорија. 
Таа на нив гледа како на „гла-
сачко тело“. И тоа многу благо-
дарно и многу бројно гласачко 
тело. Се задоволува со малку и 
знае да ја изрази својата благо-
дарност - со гласање. Токму за-
тоа оваа категорија има првен-
ство на исплата -точно на први, 
најдоцна до петти, пензиите 
мора да „легнат“. Еднаш годиш-
но - покачување на пензиите, и 
тоа претставено во јавноста како 
„подарок одозгора“, а не како 
законска обврска за прилагоду-
вање на пензиите на пораснати-

те трошоци на живот. Тоа е закон 
за популистичката власт - за се 
може да снема пари, но за пен-
зионерите не! Она што власта не 
сака да си го признае е дека тие 
пари за пензионерите одамна 
се „снемани“. Пензионерскиот 
фонд одамна не се полни ниту 
до половина од потребното, туку 
се дополнува со „живи“  пари 
директно од Буџет. На недоволно 
упатените им се чини дека тука 
и нема голема разлика - буџет 
или фонд, пари се пари, но ра-
ботата е сосем поинаква. Зошто 
е тоа многу различно некои ќе 
разберат дури кога ќе нема од 
каде да се дополнува тој фонд, 
односно кога пензиите ќе секнат. 
А тогаш ќе биде доцна.

БАРАМЕ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ  
ШТО ЌЕ ФУНКЦИОНИРА

6

СÈ ПОВЕЌЕ УКАЖУВАЊА ДЕКА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД ЌЕ КРАХИРА

Сè повеќе експерти и инсти-
туции, домашни и странски, 
укажуваат дека Пензискиот 

фонд на Македонија (ПИОМ) ќе 
крахира ако продолжи да функци-
онира на сегашниот начин. Актуел-
ната власт со години ѝ се додворува 
на бројната категорија пензионери, 
обезбедувајќи им привилегии, 
погодности и покачувања на пен-
зиите, поголеми и од законските 
обврски и од можностите. Од друга 
страна, ги намалува придонесите 
за да го поттикне вработувањето. 
Сето тоа предизвикува сè поголем 
јаз помеѓу уплатените придонеси 
и потрошените пари од Пензискиот 
фонд, а разликата се дополнува ди-
ректно од Буџетот. Таа стапка идна-
та година ќе достигне дури 50 отсто, 
или цели 832 милиони евра.

Пензионерите од една страна се 
задоволни што пензиите им растат, 
но се загрижени од опасноста еден 
ден Фондот да не може да ги испла-
тува пензиите. 

- Страшно е тоа што се слуша дека 
нема да има пари за пензиите во 
иднина ако не се направи нешто. Не 
знам кој нè лаже нас пензионерите 
- дали експертите, кои нè плашат, 
или владата која ни ги зголемува 
пензиите секоја година? Едно знам, 
ако немаме пензија, не само ние 
пензионерите туку и нашите деца 
и внуци ќе нема што да јадат - вели 
пензионерот Богдан М. од Кумано-
во. 

Добро е што ни се 
зголемија пензиите, 
но страшно е тоа што 
се слуша дека нема да 
има пари за пензиите 
во иднина ако не се 
направи нешто, вели 
еден пензионер. 

Пензионерката Добрила А. од 
Аеродром смета дека е добро што 
се зголемуваат пензиите, но се пра-
шува до кога ќе трае тоа. 

- Сега се зголемуваат пензиите и 
се нудат некои поволности за нас, 
ама нема да биде добро ако се до-
ведеме во состојба да не примаме 
пензија. Навистина е страшно тоа 
што велат дека можеби во иднина 
нема да има пари за пензии. Ниту 
власта ниту опозицијата не сме-
ат да дозволат пензионерите да 
останат без она што го издвојувале 
додека работеле – вели пензионер-
ката Добрила. 

Власта, меѓутоа, не смета дека 
Пензискиот фонд е во криза и на-
таму продолжува со зголемувања 
на пензиите од 5 отсто. Такво зголе-
мување на пензиите се планира за 
годинава и за следната година.

Експертите велат дека на Фондот 
му се потребни коренити реформи, 

кои  нема да се водат од дневно-
политичките и популистички по-
треби, туку ќе бидат  конзистентна 
стратегија што ќе доведе до ста-
билно и трајно финансирање на 
пензискиот систем. Како можни 
решенија ги наведуваат: зголему-
вање на бројот на вработени што 
ќе уплаќаат придонеси,  продол-
жување на   старосната граница за 
одење во пензија, повисока стапка 
на придонесот и определување 
нова најниска основица за плаќање 
придонеси. Намалувањето  на пен-
зиите, според нив, е крајна алтер-
натива.

Меѓународните финансиски 
институции исто така предупреду-
ваат дека македонскиот Пензиски 
фонд е неодржлив.

„На 4,5 проценти од БДП, дефи-
цитот на Пензискиот фонд на Ре-
публика Македонија е прилично 
голем. Ова е одраз на релативно го-

лемите поволности, ниските стап-
ки на придонеси и ниското учество 
на работната сила. Без реформи и 
со  намалувањето на работоспособ-
ното население, до 2030 година се 
проектира дека пензискиот дефи-
цит ќе се зголеми  двојно повеќе“, 
предупредува ММФ.

ММФ на Владата ѝ сугерира зго-
лемување на законската возраст 
за пензионирање, намалување на 
покачувањата според  индексот на 
трошоците на живот,  зголемување 
на учеството на работната сила, а 
особено на жените (што е едно од 
најниските во Европа), зголему-
вање на стапките на придонеси и 
слично.

Светска банка како проблем 
го посочува тоа што „Пензискиот 
фонд се полни со дури 45 отсто 
средства од Буџетот, а 89 проценти 
од новоотворените работни места 
се со стимулација од Буџетот“.

Власта ги чести пензионерите  
со парите на нивните внуци

Според податоците на Пен-
зискиот фонд, во септември 
годинава пензија зеле 299.327 
пензионери, а просечната пен-
зија изнесувала 13.104 денари.

Моментално на еден пен-
зионер има по 1,8 вработени. 
Во 1991 година, на пример, на 
еден пензионер имало по трој-
ца вработени. Тоа дополнител-
но влијае на ниските приходи 
во Пензискиот фонд.

На 1,8 вработени 
- еден пензионер

Процентот на трансферите 
од Буџетот во Фондот од го-
дина во година се зголемува. 
Само во последните пет го-
дини порасна од 37,2  отсто во 
2012 година на 43 отсто во 2016 
година или е зголемен на 791 
милион евра. За наредната е 
планирано да се зголеми на 
832 милиони евра. Во овие из-
носи е пресметано и покачу-
вањето од 5 отсто, кое се пре-
сметува паушално, не според 
востановениот критериум  за 
усогласување на пензиите два-
пати годишно со порастот на 
трошоците на живот.

Ако нема во 
Фондот, тука е 
Буџетот!?
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лемување на расходите и го правеа 
јазот меѓу приходите и расходите сè 
поголем.
 Колку сегашните пензиски по
литики имаат влијание врз состој
бата на Пензискиот фонд? 
- Ваквата состојба, не само на краток 
туку и на долг рок, праќа сигнали 
дека е доведена во прашање  одрж-
ливоста на Фондот. Дефицитот се 
зголемува, а финансирањето сè 
повеќе е нарушено. Дури беше на-
правен обид да се користат парите 
издвоени за приватниот фонд. Добар 
дел од причината за ваквата состојба, 
покрај намалениот придонес, има и  
намалувањето на основицата од која 
се пресметуваше придонесот, најни-
ската основица што за мене е нејасно 
од кои причини е направено. Осно-
вицата беше 65 отсто до 2009 година, 
потоа се сведе на 50 отсто. Тоа значи 
дека оттогаш креираме пензии што 
во иднина ќе бидат со минимални 
износи. Приходната и расходната 
страна на  Пензискиот фонд веќе 
многу се разиjдуваат, во корист на 
расходната страна. 

 Што треба да се направи за 
да почне финансиско стабилизи
рање на Фондот?
- Факт е дека на пензискиот систем 
му е потребна реформа, а за тоа 
какви реформи се потребни, тре-
ба да се  направи опсежна анализа 
и пресметки, какви приходи се 
потребни, со какви расходи може 
да издржи тој пензиски  систем на 
долг рок и да се истражи какви се 
практиките во светот. За почеток 
може да се анализира како ќе се од-
рази зголемувањето на придонесот 
до одредено ниво и враќањето на 
критериумите за зголемување на 
пензиите. Практиката во светот по-
кажа дека најчесто реформите се 
во насока на старосната граница. И 
тоа може да се анализира. Ако веќе 
имаме осознаено дека животниот 
век на луѓето е зголемен за 5 годи-
ни, тој тренд треба да се следи и во 
пензиските  реформи, што ќе биде 
фер за сегашните и за идните гене-
рации. Но има и сет други мерки 
што би довеле до  стабилизација на 
финансиската состојба на Пензи-
скиот фонд. Ние имаме искуство во 
стабилизирање на Фондот. Со прет-
ходните реформи се направи добра 
база за еден стабилизиран пензи-
ски фонд и за една идна патека. Тоа 
треба да се следи иако во последни-
те години се наруши со преземање 
паушални мерки. Креаторот на 
политиката не треба да мисли само 
за дневната политика туку треба 
да мисли и за во иднина, мора да 
прави баланс помеѓу  сегашните и 
идните генерации пензионери.

БАРАМЕ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ ШТО ЌЕ ФУНКЦИОНИРА

ЕКСПЕРТИТЕ ЗА ФОНДОТ

Или ќе се реформира 
или ќе крахира!

Ваквата состојба со Пензи-
скиот фонд, тврдат  екс-
перти и економски анали-

тичари, може да доведе до крах 
на системот и затоа се потребни 
реформи кои, доколку се доне-
сат побрзо, ќе бидат побезбол-
ни. 

Професорот Мирољуб Шу-
каров вели дека пензискиот 
систем оди надолу, бидејќи 
нема стратегија за негова одрж-
ливост.

- За да спречиме крах на овој 
систем, кон што веќе се оди, 
треба да се направи коренита 
реформа, во чие дизајнирање 
би дале свој  придонес сите 
заинтересирани, од пензионе-
рите, преку научната и струч-
на јавност, па сè до владината 
администрација.  Притоа, на 
решението треба да му се даде 
стратешко значење, кое не би 
било привилегија на спрове-
дување на една  политичка гар-
нитура која ќе го спроведува 
во кус рок и според дневнопо-
литички потреби, туку перма-
нентно ќе се  реализира - објас-
нува Шукаров.

Првите резултати од една 
таква, сеопфатна реформа на 
пензискиот систем, вели Шука-
ров, би биле видливи за десети-
на  години, но системот би бил 
поставен на здрава основа.

Економскиот аналитичар 
Слободан Најдовски, пак, по-
сочува дека излезот од ваквата 
состојба можеби ќе треба да се 
бара во болни резови.

- Излезот од оваа состојба е 
обезбедување стабилен раст 
на економијата од 7, 8 и повеќе 
проценти, што би довело  до 
повисоки плати, повеќе пари 
во Фондот и повисоки пензии. 
Но, ова решение во наши усло-

ви не е можно, па  реформата 
на пензискиот систем, поради 
лошите политики на сегашна-
та власт, би морала да оди кон 
крајно  непопуларните постап-
ки за пензионерите: зголему-
вање на стапката на придонеси, 
зголемување на границата за 
одење  во пензија или, во краен 
случај, намалување на пензи-
ите. Ова е сè поизвесно, иако 
ниту една политичка партија 
во  предизборие не сака да 
признае дека за остри резови 
во пензискиот систем, мора 
да се разговара што побрзо - 
вели Најдовски.

Економскиот аналитичар 
Руди Лазаревски во јавните 
настапи  укажува дека, ако 
се оди само со зголемување 
на старосната граница, тоа ќе 
создаде  грејс-период за нови 
пензионирања (нови расхо-
ди на Пензискиот фонд) и ќе 
обезбеди континуитет на по-
стојните  приходи, додека, пак, 
зголемувањето на стапката на 
придонесите номинално ќе ги 

зголеми приходите.  Следната 
мерка би била многу непопу-
ларната - намалување на пен-
зиите. 

„За жал, секогаш се кине 
таму каде што е најтенко. Како 
ли ќе изгледа намалувањето на 
просечната пензија од 12.000 де-
нари, за 300.000 и повеќе граѓа-
ни, на кои, патем речено, тоа им 
е единствениот семеен буџет, 
од кој дополнително  издржу-
ваат невработени и студенти 
во семејствата? Истовремено, 
еден службеник ќе потроши 
12.000 евра за патни и  дневни 
трошоци, кои се еквивалент на 
60 просечни пензии, и тоа пред 
претстојното намалување“, пи-
шува Лазаревски.

Решенијата се болни 
и непопуларни  
зголемување на 
стапката на придонеси, 
зголемување на 
границата за одење во 
пензија или, во краен 
случај, намалување на 
пензиите.

Пензиите 
не смеат 
да бидат 
средство за 
купување 
гласови

пензиската 
политика 
мора да 
мисли и 
на идните 
пензионери

Зорица Апостолска, експерткa и 
економисткa, со години укажува на 
опасностите на кои е изложен Пензи-
скиот фонд поради паушални  поли-
тики и мерки што ги презема власта 
во оваа чувствителна сфера. Како 
поранешна директорка на Агенција-
та за супервизија на капитално  фи-
нансирано пензиско осигурување 
(МАПАС) таа е одлично упатена во 
проблемите со кои се соочува пензи-
скиот систем. Укажувањата на дел од 
македонските експерти подоцна ги 
потврдија и Светска банка и ММФ, 
кои врз основа на податоците, ја алар-
мираа јавноста дека нашиот пензи-
ски систем е неодржлив. Апостолска 
е уверена дека без сериозни и длабо-
ки реформи не е можно да се обезбе-
ди стабилност на пензискиот систем.
  Како ја оценувате моментална
та состојба на Пензискиот фонд?
- Ако направиме анализа на презе-
мените мерки последниве години во 
Фондот за ПИОМ се направија  сери-
озни промени, но тие не дадоа очеку-
вани резултати. Наместо тоа, Фондот 
е доведен во сериозна криза, со дла-
боки разлики меѓу приходите и рас-
ходите. Се започна со намалување на 
придонесот од 21,2 отсто, па на 19 от-
сто и сега е 18 отсто. Целта беше да се 
помогнат работодавачите и да се зго-
леми вработеноста. Но, мислам дека 
тоа само му  наштети на Пензискиот 
фонд, бидејќи сметам дека не треба 
се води политика на креирање работ-
ни места преку  пензиската полити-
ка. Има други мерки што би можеле 
да помогнат. Пензискиот систем тре-
ба да биде балансиран и праведен за 
сите генерации. Тоа намалување на 
придонесот драстично влијаеше врз 
намалувањето на приходите на Фон-
дот, го доведе во зависна состојба од 
Буџетот. Дополнително влијание 
имаат и зголемувањата на пензиите, 
кои се правеа надвор од критериуми-
те за усогласување на нивниот раст 
со растот на животните трошоци. Тоа 
не се следеше во последните години, 
туку пензиите се зголемуваа паушал-
но по 5 отсто годишно. Поради тоа 
Фондот за ПИОМ е доста  оптоварен 
со давачки и сето тоа влијае врз не-
говата нестабилност. Имаше и низа 
други популистички бенефиции за 
пензионерите кои влијаеја врз зго-

ЗОРИЦА АПОСТОЛСКА, ПОРАНЕШНА ДИРЕКТОРКА НА МАПАС 

Популистичките мерки  
му пресудија на Фондот
Креаторот на политиката 
не треба да мисли само 
за дневната политика 
туку треба да мисли и за 
во иднина, мора да прави 
баланс помеѓу сегашните 
и идните генерации 
пензионери, вели 
поранешната директорка 
на Aгенцијата за 
супервизија на пензиското 
осигурување.
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Каков ви е 
стандардот?
Според многу истражувања на 
јавното мислење, економијата 
и вработувањето се посочуваат 
како прашања што најмногу 
ги засегаат граѓаните, од кои 
потоа зависат редица други. 
Затоа, граѓанската иницијатива 
„Ние одлучуваме“ спроведе 
мини-анкета, во која нашите 
соговорници одговорија на не-
колку едноставни прашања во 
врска со економската состојба 
во земјата воопшто и нивните 
лични проблеми и согледувања. 
Ова беа прашањата што ги 
поставивме: 
- Дали сте задоволни од еко-
номската состојба во земјата и 
од стандардот? (Ако не, што ви 
пречи најмногу? Ако да, што е 
најдобро?)
- Дали сте задоволни од соп-
ствената економска состојба?
- Што не можете да си до-
пуштите, а сметате дека би 
требало? 
- Што очекувате од идната 
власт по изборите? Дали еко-
номската состојба во земјата ќе 
се подобри или ќе се влоши? 
- Што сметате дека треба да ѝ 
биде главен приоритет, што тре-
ба да ѝ биде најважно прашање 
на идната влада? 
- Што би требало според вас 
да се направи за да се подо-
бри економската состојба во 
земјата?
Еве дел од нивните  
одговори:

СО НАРОДОТ, 
ОДБЛИЗУ
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ДАЛИ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД ЕКОНОМИЈАТА И ШТО ОЧЕКУВАТЕ ОД ИДНАТА ВЛАДА?

ТЕШКО Е СЕГА, А ЌЕ БИДЕ 
ТЕШКО И ПО ИЗБОРИТЕ

Влатко Серафимов, приватен стопанственик

Економската состојба е лоша, а 
стандардот низок. Најмногу ми 
пречи непотизмот во Владата, ре-
кетирањето на фирмите и ниските 
плати во стопанството, како и го-
лемата оптовареност на фирмите 
со давачки.  Делумно сум задово-
лен, може да се преживее од први 
до први. За повеќе нема, тоа значи 
стандардот е низок. Сакам да се по-
добри економската состојба и оче-
кувам дека ќе се подобри. 

Главен приоритет на идната вла-
да треба да биде воспоставување 
правна држава, потоа да се воспо-
стави систем на еднаквост меѓу 
граѓаните, ревизија на сите проек-
ти, како и ревизија на сите врабо-

тувања. 
Најважно прашање кое треба да 

ѝ биде на идната влада е подобру-
вање на стандардот на граѓаните, 
треба да се пласираат средства во 
малите и во средните претприја-
тија и да се зајакне фискалната по-
литика.

Од идната влада очекуваме мно-
гу, и не само јас. Но, кој и да дојде 
на власт, ќе биде многу тешко за-
што, како прво, пред десет години 
имаше 80.000 администрација, а 
сега има 180.000. Што правиме со 
тие што земаат плата, а ништо не 
работат? 

Како прво, новата влада треба 
да расчисти со криминалците што 
овие десет години стекнаа незакон-
ски имот и финансии, треба да се 
изведат пред суд и да им се одземе 
секоја пара и недвижен имот. Со 
земјоделците да почнат да работат 
како што треба, а тоа е да им гаран-
тираат дека тоа што ќе го произве-
дат, ќе им се плати. Со еден збор, 
да се стимулира земјоделието. Јас 
гледам дека само така Македонија 
може да исплива од оваа криза. 

Најмногу ми пречат 
рекетот и неправдата

Перица Крстевски, 
обезбедувач, Скопје

На првото прашање ќе од-
говорам негативно. Никако 
не сум задоволен со економ-
ската состојба и стандардот 
во земјава поради тоа што на-
родот оваа влада го стави на 
просјачки стап, да се молат да 
се вработат за „пишливи“ 200 
евра, комплет со хранарина и 
превоз. Кога тие трошоци ќе ги 
одбиеш, ќе ти останат само да 
ги платиш сметките. Значи, и 
тие што работат, кубурат за да 
спојат месец со месец. Има и 
такви од тие што се вработени, 
кои сè почесто земаат кредити 
за да се прехранат и за да пре-
живеат, за да можат на внуците 
да им раскажат како поминале 
овие години.

Од срце сакам после 11 де-
кември да им се одземе сè на 
тие што тоа го стекнале со кри-
минално и незаконско бога-
тење и да се остават на 200 евра 
личен доход наредниве десет 
години, за да ги видиме како ќе 
опстанат!

Со плати од 
200 евра и тие 
што работат - 
кубурат!

Јане Мамучевски, новинар од Берово

Не можам да бидам задоволен 
од оваа економска ситуација кога 
даваме милијарди евра за барок, 
а нашите деца, родители, браќа, 
сестри не можат еден обичен лек 
да си купат. Како да зборуваме за 
стандард, кога кај нас во Источна 
Македонија минималната плата 
во конфекциите достигнува и до 
8.000 денари. 

Не сум задоволен и од сопстве-
ната економска состојба. Држа-
вата нема економска стратегија 
туку имаме економско расфр-
лање од страна на Владата, со цел 
да се поткупуваат гласачи и да се 
манипулира со социјалните слое-
ви во општеството. Додека имаме 
вакво економско расфрлање, не 
можеме да се надеваме на подо-
бра економска состојба и стан-
дард. Потребно е рационално тро-
шење наместо барок, скулптури 
и слично.

Од идната влада очекувам 
најпрво да ги собере најдобрите 
економски експерти што ги има-
ме и да се изработи и усвои наци-
онална економска стратегија, со 

вклучување на сите страни. 
Приоритет на идната влада 

треба да биде да се оддели пар-
тијата од државата. Потребно е 
експерти да одлучуваат за влади-
ните политики, а не послушници, 
некомпетентни во својата област. 
Ако сакаме промени, мора да се 
зголеми минималната плата и да 
се воведе добра стандардизација, 
да се зголемат платите во тек-
стилната и во кожарската инду-
стрија и преку инкубатори да им 
се даде можност на придобивки 
за младите до 26 години да разви-
ваат свои бизниси.

Со вакво расфрлање не 
може да има стандард

Томор Цаноски, 
бизнисмен од Струга

Економската состојба е очај-
на. Стандардот ни е најнизок 
од сите држави во опкружу-
вањево. Бизнисот во земјава е 
на такво ниво, што никој што 
работи нормално, не може да 
оствари профит. 

Идната влада би требало да 
им овозможи на малите и на 
средните претпријатија подо-
бри услови за нивно работење 
и поевтини кредити. Со тоа 
би се запрело иселувањето од 
земјава.

Очајно е, 
никој не 
може да 
оствари 
профит

Економската состојба во земјата 
е катастрофално лоша. Живееме на 
интеркаларна камата. Се трошат по-
зајмени пари, во отсуство на реален 
сектор. Дури и земјоделството, кое 
едно време беше амортизационен 
социјален вентил, не просперира. 
Напротив, регионите кои се карак-
теризираа со интензивно производ-
ство, како Струмица, Валандово, Ка-
вадарци – се напуштени и раселени. 

Што се однесува до стандардот на живеење, очигледна е полариза-
цијата меѓу општата сиромаштија и безобразно богатење на неколку-
мина. Генералната слика е – сивило од незадоволни и несреќни луѓе, 
кои се борат за опстанок.  

Моите месечни примања, односно плата на редовен универзитетски 
професор со блиску 30 години работен стаж, се помали од 600 евра. 

Режиските трошоци за куќата во која живеам се половина од мојата 
плата. Додека немавме визна либерализација, пасошот ми беше полн 
со визи и печати. Од 2008 година наваму, можам на прсти да избројам 
колку пати сум ја поминала границата.

Реално гледано, следната власт ќе наследи празна каса, многу долго-
ви и девастирано стопанство. Некои спомнуваат и можна, или потреб-
на, девалвација на денарот. Нема да биде воопшто розово, барем на по-
четокот, додека не се воспостават нормални, продуктивни, правични 
и, пред сè, чесни организациско-производни односи. 

Неопходна е промена на системот што генерира корупција и клиен-
телизам. Ако тоа значи промена на Уставот, и тоа треба да се направи. 

Гордана Попсимонова, универзитетски професор

Следната власт ќе  
наследи празна каса
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Не само од економската состој-
ба, туку најнезадоволен сум од 
економската иднина на нашата 
земја. Кога ќе си помислам кол-
ку долгови нè чекаат да платиме, 
ми останува мал простор за опти-
мизам од економски аспект. 

Живееме во време и во систем 
што нè цицаат. Кога околината 
не е задоволна, нормално е и јас 
да ги почувствувам последици-
те, колку и да сум задоволен од 
личната или семејната заработу-
вачка. Прекрасни одмори, пода-
леку од нашата околина, веќе се 
само сон. Економијата ќе биде 

сериозен предизвик на идната 
влада. Без меѓународна помош 
во аспект на простување долго-
ви, кредити, давање некакви си 
„финансиски инфузии“, идната 
власт нема да успее, колку и да 
има добар проект. 

Странски инвестиции, произ-
водство и извоз ни се неопходни. 
Макар и по цена да се ослободат 
од некои давачки. Мора некако 
да се привлекуваат странски 
инвеститори, кои сериозно ќе 
придонесат и во зголемување на 
бројот на вработените и на пока-
чување на нивото на пазарот на 
трудот и во собирање девизи и 
приходи од извозот. 

Но прво и најважно е да запре 
кражбата на пари на граѓаните. 
Втор чекор е дел од украдените 
пари, и по можност сите, да се 
вратат во државната каса. Трето, 
да се прават проекти и изуми 
за отворање нови индустрии во 
земјата, а не само администра-
тивни работни места, кои не про-
изведуваат ништо.

СО НАРОДОТ, ОДБЛИЗУ

ДАЛИ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД ЕКОНОМИЈАТА И ШТО ОЧЕКУВАТЕ ОД ИДНАТА ВЛАДА?

ТЕШКО Е СЕГА, А ЌЕ БИДЕ 
ТЕШКО И ПО ИЗБОРИТЕ

Стојадиновиќ Соња, 
aктивистка
Под стрес сум 
дали да купам 
месо или да 
платам сметки

Ѓорѓи Гудев, пензи-
онер од Струмица

Економијата е на брегот на 
бездна, задолжувањата ја по-
минаа секоја граница, држа-
вата во однос на економијата 
не е мрдната ни сантиметар, а 
стандардот е сведен на ништо. 
Со овие плати и пензии не мо-
жеме да врземе крај со крај, 
а додека народот гладува,  го-
сподата се збогатуваат. Секојд-
невно се занимаваат со лажење 
и корупција. Се потпираат на 
земјоделците, кои до коски се 
соголени. 

Лично јас не можам да се по-
фалам од сопствената економ-
ска положба. Ако не штедиме, 
не можеме крај со крај да врзе-
ме. Морам од многу работи да 
се откажам за да купам зимски 
гуми за автомобилот, а за чиз-
ми, капут, тоа е минато, ќе се 
снаоѓаме со старите работи. 

Најважно е да се запре со 
крадењето народни пари, со ла-
жењето, со корупцијата, а што е 
најважно, да се вратат украде-
ните пари. 

Идната власт треба да се 
погрижи да се зголемат пла-
тите, пензиите, стандардот, па 
и студентскиот, да се укинат 
непотребните институции, да 
се среди работата на судиите, 
обвинителите и на другите ин-
ституции.

Одвај врзуваме  
крај со крај

Арбен Зекири, новинар од Тетово

На идната влада ќе ѝ биде  
неопходна меѓународна помош 

Не сум задоволен од економ-
ската состојба. Не сум во прива-
тен сектор ама моите пријатели 
кои се, се жалат дека работата им 
се намалува од година во година. 
Има сè помалку и помалку рабо-
та. Државата им борчи многу на 
фирмите. Нема верба во тоа дека 
фирмите се третираат еднакво. 
Вработени им бегаат во стран-
ство. 

Јас, лично, сум задоволен од 
мојата состојба, ама тоа е случај-
ност и не е поврзано со можно-
стите што ги пружа македонско-
то општество. Што треба да биде 
најважно за идната влада? Итно 
распуштање на целото судство 
и ОЈО, поставување нова судска 

власт, суспензија од работа и кри-
вична одговорност за несовесно 
работење или сплотеност со из-
вршната власт. Најголем прио-
ритет е поставување на темелите 
на правната држава. Сериозно 
треба да се размисли и за длабоки 
резови и воспоставување одново 
на јавна администрација и ре-
структурирање на комуналниот 
сектор. 

Паралелно треба да се воспо-
стават програми за поддршка 
на малите и средните домашни 
претпријатија и да се продолжи 
со веќе воспоставените мерки за 
самовработување за да се подо-
бри економијата. Основно, спо-
ред мене, е враќање на правната 
држава и  владеењето на правото, 
како и паралелно поддржување 
мали и средни претпријатија. Да 
се воспостави механизам каде 
што секој средношколец би имал 
два месеца работа, еден месец во 
лето за да стекне сериозни работ-
ни навики, да се регулира можно-
ста за практиканство. Но, пред сè, 
препораките на Прибе за новата 
влада треба да бидат Библија/Ку-
ран.

Беким Бина, економист од Скопје

Потребни се длабоки резови 
во цела администрација

Економската состојба во земјата 
е катастрофално лоша. Живееме на 
интеркаларна камата. Се трошат по-
зајмени пари, во отсуство на реален 
сектор. Дури и земјоделството, кое 
едно време беше амортизационен 
социјален вентил, не просперира. 
Напротив, регионите кои се карак-
теризираа со интензивно производ-
ство, како Струмица, Валандово, Ка-
вадарци – се напуштени и раселени. 

Што се однесува до стандардот на живеење, очигледна е полариза-
цијата меѓу општата сиромаштија и безобразно богатење на неколку-
мина. Генералната слика е – сивило од незадоволни и несреќни луѓе, 
кои се борат за опстанок.  

Моите месечни примања, односно плата на редовен универзитетски 
професор со блиску 30 години работен стаж, се помали од 600 евра. 

Режиските трошоци за куќата во која живеам се половина од мојата 
плата. Додека немавме визна либерализација, пасошот ми беше полн 
со визи и печати. Од 2008 година наваму, можам на прсти да избројам 
колку пати сум ја поминала границата.

Реално гледано, следната власт ќе наследи празна каса, многу долго-
ви и девастирано стопанство. Некои спомнуваат и можна, или потреб-
на, девалвација на денарот. Нема да биде воопшто розово, барем на по-
четокот, додека не се воспостават нормални, продуктивни, правични 
и, пред сè, чесни организациско-производни односи. 

Неопходна е промена на системот што генерира корупција и клиен-
телизам. Ако тоа значи промена на Уставот, и тоа треба да се направи. 

Гордана Попсимонова, универзитетски професор

Следната власт ќе  
наследи празна каса

Не сум задоволна воопшто, 
ниту од стандардот ниту од це-
лосната економска состојба. Не 
може да се лаже дека сме на ви-
соко место на некоја измислена 
листа „Дуинг бизнис“, а имаме 
работници што примаат бедни 
7.000 денари плата и работат 
неплатено на празници. Не сум 
задоволна. Не можам да си до-
пуштам одмор, понов автомо-
бил, под стрес сум дали да ку-
пам денеска месо или да трчам 
да платам сметки за да не ми ја 
исклучат водата или струјата! А 
тоа е нешто неопходно за досто-
инствено живеење, а не луксуз.  

Очекувам целосно расчисту-
вање на криминалот, конфис-
кување на имотот стекнат преку 
криминали и искористување на 
државниот буџет. Да се престане 
со празни реклами за привле-
кување странски инвеститори 
и државата да почне полека да 
презема загубари што може да 
ги активира. Целосна департи-
зација на државните институ-
ции и вработувања по основ на 
образование и квалитет, а не по 
партиска книшка.
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Први во 
инвестиции, 
последни  
во квалитет
За стратешко планирање на 
реформите во образованието, 
Македонија не најде време, 
волја, знаење. Извештајот на 
Светска банка од 2015 година 
посочува дека образованието 
во нашата земја се влошува и 
покрај тоа што се зголемува 
обемот на средства што се 
трошат за него. Во 2013 година 
ние сме први во регионот по 
инвестиции во образованието, 

а имаме резултати што се под 
просекот во регионот. 
Според истражување на МОФ, 
76 отсто од средношколците не 
мислат дека реформите произ-
ведуваат квалитетно образова-
ние. Половина од испитаниците 
сметаат дека образованието не 
создава активни луѓе способни 
за критичко размислување, 
а содржините на учебниците 
ги оценуваат како кочница за 
создавање активно граѓанство. 
Зошто сегашното образование 
мора да претрпи корените про-
мени ако сакаме да подготвува 
самосвесни граѓани што ќе 
бидат продуктивни членови  
на заедницата?

САКАМЕ ДОСТАПНО И 
КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

10

КОГА ВЛАСТА Е СИЛА, ОБРАЗОВАНИЕТО Е НЕМОЌ

Еднодецениското 
образовно лудило ги 
навлече учениците 
на „дијазепам“

„Знаењето е сила, знаењето 
е моќ“, девизата на акту-
елната власт во едноде-

цениската реформска политика 
во образованието, во буквална 
смисла се покажа единствено 
само како демонстрација на сила 
и на моќ. Ја погази автономијата 
на универзитетот, удри по сту-
дентите, апсеше по библиотеки 
во глувa доба на ноќта, „навлече“ 
основци на седативи со стресот 
поради екстерното тестирање, на-
ставниците ги клекна на колена, 
давајќи им партиски знамиња да 
ги веат по митинзите, а училни-
ците станаа партиски комитети. 
Бомбардирањата дека светските 
образовни стандарди ќе завладеат 
во оваа сфера и кај нас, навистина 
го донесоа Кембриџ, но со програ-
ма само теоретски осмислена, а 
во практика речиси неупотребли-
ва. Шангај, пак, е недостижен за 
нас, за што зборува и фактот дека 
ниту еден наш универзитет не 
успеа да се најде меѓу 500-те на 
престижната Шангајска листа.  
Дисперзираноста на факултетите 
зема неверојатен замав. Во момен-
тов, во оваа држава со околу два ми-
лионa жители работат 135 факул-
тети и 466 наставни програми, а со 
новите планирани универзитети, 
бројката ќе изнесува 140 факулте-
ти. Владата одлучи дека се потреб-
ни уште два нови универзитети, 
„Мајка Тереза“ и „Дамјан Груев“. 
Македонија никогаш немала олку 
многу инстант-магистри, доктори 
на науки, од кои посреќните и по-
снаодливите одамна си ги спакуваа 
куферите со билет во еден правец, а 
оние што останаа, уште стојат на ли-
стата во Агенцијата за вработување. 

Реформаторите на 
преродбата ја погазија 
автономијата на 
универзитетот, удрија 
по студентите, апсеа 
по библиотеки во 
глувa доба на ноќта, 
навлекоа основци на 
седативи со стресот 
поради екстерното 
тестирање, ги клекнаа 
и наставниците на 
колена...

Според најновата статистика токму 
на оваа институција, во Македонија 
има 14.135 невработени лица со ви-
соко образование. Од нив 33 се док-
тори на науки, што досега е рекор-
ден број невработени лица што се 
стекнале со ваква титула, а тука се 
и 927 магистри. Од докторите на на-
уки најмногу има со докторати од 
филозофските науки, економисти 
и правници. Од магистрите најброј-
ни се правниците и економистите. 
Трендот на зголемување на бројот 
на магистри и натаму е во по-
раст, лани магистрирале 2.202 
лица, а за споредба, во 2012 – 1.000 
лица. Лани се регистрирани 
нови 246 доктори на науки, а во 
2012 година таа бројка беше 146.   
Општ е впечатокот дека во земјава 
лесно се стигнува до овие звања. Од 
Министерството за образование и 
наука уште во април годинава наја-
вија дека новиот состав на Одборот 
за акредитација и евалуација ќе го 
проверува целиот процес и квалите-
тот на магистерските и докторски-
те студии, како и хиперпродукција-
та на магистранти и докторанти.  
Токму овој одбор е нов камен на 
сопнување, а неговиот состав, исто 
како и неговите надлежности, 
предизвика жестоки реакции кај 
универзитетските професори. 
„Одборот за акредитација го 
информира министерот над-

лежен за работите на високото 
образование и Агенцијата за 
евалуација за одобрените акре-
дитации и за други прашања од 
своја надлежност“, гласи законот. 
- Зарем смее еден човек да одлу-
чува во последна инстанца во 
врска со одлуки и решенија до-
несени од страна на Одборот 
што брои 15 члена!? - прашува 
професор на Правен факултет. 
Енормно се зголемуваат и пла-
тите на членовите на Одборот за 
акредитација и евалуација во ви-
сокото образование, па платата на 
членовите на Одборот е утврдено 
да изнесува од 3.000 до 5.000 евра! 
Во ова контроверзно тело, како 
што го нарекуваат професорите, 
зашто е невообичаено истовре-
мено да врши и акредитација и 
евалуација на универзитетите, 
членовите именувани од Влада-
та се професори и експерти, кои 
жестоко ги бранат политиките 

на власта, наспроти интересите 
на студентите и на професорите. 
За стратешко планирање на рефор-
мите во образованието, Македо-
нија не најде време, волја, знаење. 
Извештајот на Светска банка од 
2015 година посочува дека образо-
ванието во нашата земја се влошу-
ва и покрај тоа што се зголемува 
обемот на средства што се трошат 
за него. Во 2013 година ние сме 
први во регионот по инвестиции во 
образованието, а имаме резултати 
што се под просекот во регионот. 
Според истражување на МОФ, 76 
отсто од средношколците не мис-
лат дека реформите произведуваат 
квалитетно образование. Полови-
на од испитаниците сметаат дека 
образованието не создава активни 
луѓе способни за критичко размис-
лување, а содржините на учебни-
ците ги оценуваат како кочница 
за создавање активно граѓанство. 
- Ние сме генерацијата што дожи-
веа егзодус поради сопствената 
власт. Оваа власт упорно не ни 
дава шанса и нè игнорира. Оваа 
власт го урниса образованието и 
на прво место ја стави партијата. 
За потсетување, ова е пораката 
на членка на Студентскиот пле-
нум, иницијатива што мобили-
зираше илјадници студенти во 
борба против, како што велат, 
„лошите образовни реформи“. 

Надежта во Студентскиот пленум 
беше проследена со една нова 
енергија, која ги раздвижи и сред-
ношколците, наставниците, профе-
сорите, родителите... Сите заедно, 
илјадници на број, го кренаа својот 
глас како очајнички крик да не се 
дозволи образованието, а и сите ак-
тери во него, да пропаднат во длабо-
ката бездна од која нема враќање.  
Во ноември и во декември 2014 го-
дина се случија трите масовни сту-
дентски протести против најавата 
за воведување екстерно тестирање 
на универзитетите. Протестите 
што извадија повеќе од 10.000 сту-
денти низ улиците само на Скопје, 
во февруари лани беа проследе-
ни и со „окупација“ на УКИМ од 
страна на Студентскиот пленум и 
прогласување автономна зона на 
Универзитетот. Не само што целта 
беше постигната и мерката екстер-
но тестирање за студентите не се 
воведе, овие настани имаа длабок 
одек во текот на 2015 година, кога 
по примерот на Студентскиот 
пленум се формираа и Професор-
скиот, Средношколскиот, Настав-
ничкиот и Граѓанскиот пленум. 
Професорскиот пленум испрати 
писмо до Тибор Наврачич, европски 
комесар за образование, култура, 
мултијазичност, млади и спорт, 
до Јоханес Хан, европски комесар 
за проширување, и до Аиво Орав, 

БАРАМЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕДНАКВО 
КВАЛИТЕТНО 
ЗА СИТЕ!

Бараме образование 
за слободни умови,  

а не за послушници!



ноември 2016 | www.nieodlucuvame.mk 11НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ САКАМЕ ДОСТАПНО И КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Агонијата на 
родителите почна со 
проектот екстерно 
тестирање, кое 
Груевски го воведе 
за „да се промени 
начинот на оценување, 
кое го наметнаа 
транзицијата и 
новопечените 
богаташи“. 

Екстерното тестирање 
повеќе говори за системот 
отколку за учениците

Приказната со екстерното 
почна од една изјавата на 
тогашниот премиер Ни-

кола Груевски: „Екстерното те-
стирање во средните училишта е 
почеток на крајот на ерата во која 

царуваше неправично оценување, 
кое започна како тренд во деведе-
сеттите, заедно со транзицијата и 
новопечените богаташи, кои не-
посветеноста на развојот на деца-
та сакаа да го компензираат и да 
го купуваат со поправање на нив-
ните оценки преку притисоци врз 
наставниците и професорите кон 
оние што немаа таква моќ, на сите 
да им пишуваат високи оценки!“ 
Оттогаш почна и агонијата на ро-
дителите.

Ниту добрите ниту лошите 
оценки од екстерното тестирање 
не се одраз на знаењата на на-
шите деца, туку на нелогичните 
прашања, на стресот и на малтре-
тирањето. Екстерното тестирање 
мора да се укине. Професорите 

во текот на целата година, поради 
страв дека тие ќе бидат казнети 
ако учениците „утнат“ на тести-
рањето, им ставаат на децата по-
слаби оценки, па децата во текот 
на сите девет месеци жестоко 
го трпат експериментот на оваа 
власт. Кампувавме за да ги под-
држиме нашите деца во своите 
обиди да се изборат против мал-
третирањето, а наидовме на нај-
безобразно игнорирање од власта. 
Жалам што и покрај гласот што 
го кренавме, километрите што ги 
изодевме марширајќи против ова 
лудило, тоа продолжува – вели 
Марина Милевска, мајка на сред-
ношколец од скопска гимназија, 
која е активен член во Родител-
скиот пленум.

Кој се офајди од  
„Компјутер за секое дете“?

Дали 60-те милиони евра, колку што проектот „Компјутер за 
секое дете“ ги чинеше граѓаните, отидоа во корист на учениците? 
Во многу училишта низ државата, компјутерската опрема 
набавена со проектот на Владата, со години седи неповрза-
на во подруми или, пак, е оштетена. Според податоци од Др-
жавниот просветен инспекторат, во 23 отсто од училиштата, 
компјутерите не се употребуваат од најразлични причини. 
Скапата кампања на Владата за проектот „Компјутер за секое 
дете“ се одвиваше во 2007 и 2008 година, кога не само што за 
самиот проект беа потрошени милиони евра, туку беа потро-
шени и повеќе од 20 милиони евра за самата кампања. Резул-
татите сосема потфрлија, бидејќи се направи без претходно да 
се решат основните предуслови за реализација на овој проект, 
како што се руинирани училишта, недостаток на мрежна ин-
фраструктура и без обука на наставниците. Од првиот тендер 
за компјутери, најголем дел од компјутерите што беа наба-
вени, останаа неискористени, беа складирани во магацини, 
а илјадници од нив во целост или во делови се веќе украдени. 
„Според статистиките, за седум години, од училиштата се укра-
дени околу 2.800 компјутери и компјутерска опрема во 400 ос-
новни и 38 средни училишта. Од овие причини, дел од компјуте-
рите сè уште се држат под клуч, а во општините и во училиштата 
се жалат дека немаат доволно пари за одржување на санитари-
ите и за осигурување на компјутерите што им се предадени, пи-
шува во анализата за ефектите на проектот „Компјутер за секое 
дете“, која ја направи Центарот на истражувачко новинарство 
СКУП.

тогашниот шеф на делегацијата 
на ЕУ во Република Македонија. 
Во писмото се посочуваше на не-
транспарентноста и недомократич-
ното усвојување на предлог-зако-
ните од областа на образованието, 
без притоа да биде вклучена поши-
роката академска заедница, ниту, 
пак, да биде спроведена соодветна 
јавна дебата.

До кое дереџе е дојдена состојбата 
во високото образование, само една 
ипол година потоа стана јасно низ 
примерот на изборите за нов сту-
дентски лидер на скопскиот уни-
верзитет, кои се одржаа на крајот 
на јуни, кога факултетите беа 
празни. Студентите од пленумот 
го бојкотираа процесот, образложу-
вајќи дека постапката е нетранспа-
рентна и нелегална бидејќи досе-
гашното раководство спроведува 
избори со истечен мандат. На дел 
од факултетите гласањето течеше 
без паравани, печати и избирачки 
списоци, а студентите беа сведоци 
на низа неправилности и на упад 
на ЕБР во кампусот на УКИМ. 
Од Студентскиот пленум ноќта 
по изборите на 30 јуни објавија 
дека се украдени четири гласач-
ки кутии, кои потоа се однесени 
во канцелариите на СПУКМ. На-
водно, „операцијата“ била изве-
дена со помош на специјалци. 
Откако од СПУКМ насилно ги 
украдоа гласачките кутии и од 
УКИМ ги однесоа во своите кан-
целарии, студенти и претставници 
на Студентскиот пленум влегоа 
во канцелариите и побараа од Сту-

дентскиот парламент да им објас-
ни зошто насилно беа однесени гла-
сачките кутии од УКИМ, и покрај 
тоа што според Статутот, гласовите 
треба да се бројат на лице место. 
Од Пленумот повикаа и полиција 
во СПУКМ поради нарушување 
на јавниот ред и мир и насилство 
од страна на претставници на Пар-
ламентот. Студентите побараа и 
вонредна седница на Сенатот по-
врзана со, како што ги нарекоа, 
скандалозните избори за претседа-
тел на СПУКМ и беа едногласни во 
оценката дека студентските избори 
се универзитетски срам! Нивното 
барање не беше прифатено. 

Основното и средното образова-
ние и конфузните и истраумати-
зирани ученици се, пак, приказна 
за себе. Тие се обременети со не-
суштински реформи и програ-
ми, а врв на тие реформи е токму 
екстерното тестирање, чија жрт-
ва се повеќе од 170.000 ученици. 
Средношколскиот пленум, по 
петнеделен бојкот на наставата, 
кој започна на 6 април 2015 го-
дина, на 27 април постави камп 
пред Министерството за образо-
вание. Пред да донесат одлука 
да го прекинат кампот поради 
игнорантскиот однос на инсти-
туциите, средношколците минаа 
три недели под отворено небо и 
собраа повеќе од 15.000 потписи 
од граѓани во знак на поддршка. 
Но, секоја година прашањата и те-
стовите ги надминуваат претходни-
те во својата апсурдност, а власта гр-
чевито е фатена за овој свој небуло-
зен концепт, за кој, и по пет години 

од воведувањето на проектот, нема 
ниту една релевантна образовна 
анализа, што со него добија уче-
ниците и образованието во целост. 
Но, затоа има загрижувачки психо-
лошки анализи - стрес, вознемире-
ност, агресивност, до депресија!

Учениците учеа дека  
граѓанинот е немоќен пион
За етикетирањето на личноста, за немањето 
право на свој избор, за газењето на автономијата 
на универзитетот, за нереспектирањето и 
девалвирањето на студентите, децата со овој 
образовен систем се „подготвуваат“ уште во 
основното училиште. 

Реформаторите што го над-
градуваа и го прошируваа 
образованиот систем цели 

десет години, не ја поштедија 
ниту најмладата генерација, 
па суптилно (читај: неразумно) 
почнаа со „лепење“ лични етике-
ти. Учениците од четврто одделе-
ние што живеат со самохран ро-
дител, со баба или дедо, или пак, 
чии родители не стапиле во брак, 
на час по Општество, кога ќе ја 
учат лекцијата „Брачен живот и 
брачни улоги“, најверојатно нема 
да однесат домашна работа. 
Авторката на учебникот по 
Општество го занемарила 
фактот дека не секој што има 
деца е во брак, или пак, задол-
жително направил свадба, и во 
задачата под лекцијата се бара 
учениците да залепат фото-
графија од свадбата на родите-
лите или, пак, да ги нацртаат. 
Осмоделенците, пак, во учебни-

кот по Граѓанско општество, се 
учат на послушност и на тоа како 
да се откажат од своите слободи. 
Според  учебникот  за Граѓанско 
образование за VIII одделение: 
„Лојалните граѓани, вообичаено 
се добри и одговорни работници. 
Работат вредно и своите вешти-
ни и способности ги користат на 
продуктивен начин. За својата 
благосостојба се заслужни самите 
и не се на грбот на општеството. 
Лојалните граѓани ги почитуваат 
оние што се на власт во опште-
ството. Тие секогаш се подгот-
вени да ги следат правилата и 
прописите во општеството и по 
цена да мораат да се откажат од 
своите слободи. За нив е подобро 
да се живее во безбедна и зашти-
тена средина во која се одржува 
редот, отколку во општество во 
кое луѓето имаат чувство дека 
секој прави што сака“, подучу-
ваат лекциите од овој учебник. 

Учебникот, особено во првите 
страници, изобилува со разни илу-
страции што ги учат младите на 
покорност, како, на пример, дека 
бакнувањето рака на повозрасни-
те е израз на почит кон авторитет. 
„Кога покорувањето на моќта е 
прифатено, за таа моќ велиме дека 
прераснала во власт. Власта прет-
ставува облик на моќ, која е при-
фатена како оправдана“, се вели во 
делот за објаснувањата за власта.   
Илустрациите во учебникот ја 
претставуваат власта како огро-
мен и силен мускулест маж, ка-
чен на високо, додека граѓаните 
изгледаат како мали и немоќни 
пиони, кои гледаат во него пониз-
но.



ноември 2016 | www.nieodlucuvame.mk12

Попуштениот 
државен столб
Независно, професионално, 
непристрасно судство, ослобо-
дено од коруптивни и партиски 
спреги, кое работи принципиел-
но и според словото на законот, 
е столб на секое демократско 
општество. Постојат стотици 
примери и аргументи што 
укажуваат дека тој столб во Ма-
кедонија целосно попушти. Дека 
е претворен во алатка на власта 
за пресметување со политич-
ките противници и заштита на 
припадници на политичката 
елита на власта од прогон за 
незаконски и криминални дела. 
Не беа неопходни сниманите 
телефонски разговори, што ги 
објави опозицијата, за тоа јавно-
ста да го дознае, но со нив се 
дознаа размерите и степенот на 
деградацијата на овој сегмент 
на власта. 

Бројните проблеми во судството 
ги нотираа и повеќе извештаи 
на Европската комисија, на 
Стејт департментот, на Амне-
сти интернешнал и на други 
меѓународни институции и орга-
низации. Нефункционирањето 
на судската власт е главна 
причина за длабоката криза во 
која се наоѓа државата, и без 
нејзино консолидирање  
нема излез од кризата. 

БАРАМЕ 
СУДСКА ВЛАСТ 
ШТО ЌЕ МЕРИ 
СО ИСТ АРШИН
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МАКЕДОНСКИОТ СУДСКИ СИСТЕМ СО ДОЛГА ЛИСТА ГРЕВОВИ

Политички монтирани судски 
процеси, неправедни судења, 
долги и неосновани притво-

ри. Сето ова го одбележа македон-
ското судство во време на едноде-
цениското владеење на владата на 
Никола Груевски. Многумина се 
најдоа неправедно изнесени пред 
„сваровски судството“, како што не-
кои го нарекоа по објавувањето на 
телефонските снимки од нелегал-
но прислушуваните разговори. 

Политичките судски прогони и 
монтирани процеси започнаа во 
2010 година со апсењето на Душко 
Млекарот, кој беше гласен крити-
чар на власта. Тој, во севернокореј-
ски стил, беше обвинет за истакну-
вање транспарент, навредлив за 
премиерот!? Но, шиканирањата 
не запреа тука. Власта во неговата 
нива откри, тој вели му подметна, 
стебла на марихуана. Најпосле, не 
можејќи да ги издржи притисоци-
те, популарниот Душко Млекарот 
пред неколку недели извести дека 
заедно со својата фамилија се отсе-
лил во Германија. Неговиот случај 
најде место во неколку извештаи 
на Европската комисија за Македо-
нија, како пример на функциони-
рање на македонското судство кон 
поединци, критички настроени 
кон власта. 

Ако Млекарот можеби беше 
„ситна риба“, немоќен да се спроти-
стави на судската машинерија, тоа 
не можеше да се каже за медиски-
от магнат Велија Рамковски. Рам-
ковски, откако влезе во конфликт 
со актуелната власт, доживеа стра-
отен судско-полициски удар, од 
кој беше разбиена неговата бизнис 
и медиумска империја, а широк 
круг од негови блиски соработни-
ци и роднини истрпија огромни 
последици. Сопственикот на А1 
телевизија и членови на неговото 
семејство и вработени, со лисици 
на раце, ноќе беа носени пред ис-
тражен судија и им беше веднаш 
определен 30-дневен притвор. Беа 

Она што јавноста го гледаше и го насетуваше за 
функционирањето на македонските судови, само 
се потврди со нелегално снимените телефонски 
разговори што ги објави опозицијата.

Ќе има ли крај  
за неправдите?

обвинети за организиран финанси-
ски криминал. Притворите им беа 
продолжувани, иако меѓу нив има-
ше и бремени жени. Рамковски 
доби драконска казна од 13 години 
затвор, а неговиот имот беше кон-
фискуван. Неодамна од затвор во 
писмо до јавноста тој обвини дека 
власта се обидува повторно да му 
„накалеми“ кривично дело за, како 
што рече, да го држи во затвор до 
крајот на животот.

Не беа поштедени ниту партиски 
лидери. Во јуни 2011 година, ден по 
парламентарните избори, во ак-
цијата „Кампања“, беше уапсен ли-
дерот на Обединети за Македонија, 
Љубе Бошкоски. Тој беше обвинет 
дека нелегално ја финансирал из-
борната кампања, иако по истите 
избори ниту владејачката ВМРО-
ДПМНЕ не успеа да „оправда“ око-
лу три милиони евра потрошени 
во кампањата!? Припадник на 
МВР, брутално, со вперен пиштол 

во главата половина час го држеше 
Бошкоски на паркингот пред ресто-
ранот „Воденица“. И за него веднаш 
беше определена мерка притвор. 
Очигледен беше реваншизмот кон 
Бошкоски, кој во кампањата со же-
стоки зборови ја напаѓаше власта 

на чело со Груевски. Објавените 
разговори ги потврдија мотивите 
за неговото брутално и експресно 
апсење, кои јавноста ги насетува-
ше. 

Невладината организација „Транспарентност ин-
тернешнал - Македонија“ се обиде да истражи колку 
државата платила како отштета за неправедно ли-
шени од слобода и колку луѓе завршиле зад решет-
ките надвор од законите. Според бројките доставени 
од Кривичниот суд до кои организацијата дојде пре-
ку правото на слободен пристап до информации, во 
2010, 2011, 2012 и 2013 година вкупно 97 граѓани биле 
неосновано притворени или осудени.

Државата за овие случаи за оштети платила речи-

си 4 милиони евра. Овие податоци не ја претставу-
ваат реалната состојба на бројот на граѓани што се 
неосновано лишени од слобода, бидејќи ова се само 
оние случаи во кои лицата се решиле да тужат во Ст-
разбур.

Најголем дел од овие случаи што државата ги за-
губила пред Судот во Стразбур се однесуваат на не-
законски или неосновано притворени лица, а има и 
десетина случаи на незаконски и неосновано затво-
рени, односно осудени.

За четири години државата платила 4 милиони евра 
отштета за неправедно лишени од слобода

Во сложениот случај  „Шпион“, 
кој уште трае, во 2013 година беа 
обвинети 22 лица, а 17 беа спекта-
куларно приведени. Се товареа за 
шпионажа и одавање државна тај-
на. Во притвор беа 13 обвинети, а 
мерката беше изречена за 19 лица. 
Меѓу притворените е и новинарот 
Зоран Божиновски, кој пред некол-
ку месеци беше екстрадиран од Ср-
бија. Божиновски беше познат по 
објавување текстови и документи, 
кои сериозно разоткриваат неза-
конски дејства на високи владини 
функционери. За случајот на Божи-
новски се заинтересираа и меѓуна-
родни новински организации, но 
тој, и покрај штрајкот со глад, сè 
уште е во притвор. 

Апсењето новинар беше најекла-
тантно во случајот „Ликвидација“, 
во кој во 2013 година осуммина 
се товареа за одавање име на за-
штитен сведок. Сите обвинети беа 
по два и пол месеци во притвор. 
Меѓу обвинетите беше и новинарот 
на „Нова Македонија“, Томислав 
Кежаровски. Кежаровски беше 
уапсен од неговиот дом, пред же-
ната и ќерката, и со лисици донесен 
пред истражен судија. И тој доби 
мерка притвор, каде што остана со 
месеци, но по големиот притисок 
од јавноста, и домашна и светска, 
прво беше префрлен во домашен 
притвор, а на крајот беше осло-
боден, зашто изречената казна не 
беше поголема од времето минато 
во притвор.  

Силна политичка димензија 
имаше случајот на претседавачот 
на Советот на Општина Центар, 
чие апсење го менуваше односот 
на политичките сили во Советот 
на Општината во која градоначал-
никот е од опозицијата. Мирослав 
Шиповиќ беше обвинет за наводни 
малверзации со фирмата „Маши-
нопромет“, во која одамна бил ди-
ректор, што укажуваше на темпи-
раноста на целиот процес.  

Различниот аршин на судските 
органи беше видлив и во третма-
нот на демонстрантите, односно 
„учесници во толпа“, а политичката 

Бараме 
власт која 
ќе се бори 
против 
корупцијата
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Граѓанска акција за 
заштита на правата 
на притворените 

Од вкупно 250 лица во при-
твор низ Македонија, речиси 
половина се притворени по-
веќе од три месеци. Токму по-
ради тоа, Комитетот за заштита 
на правата во август почна ак-
ција, со цел да им се помогне 
на притворените и нивните се-
мејства.

Комитетот за заштита на пра-
вата заедно со адвокатите на 
десет лица кои се во притвор, 
во Основниот Суд Скопје 1 пред 
две недели поднесе предлог за 
замена на мерката притвор со 
куќен притвор. Според коор-
динаторот на оваа иницијатива 
Ване Цветанов, во последните 

четири месеци бројот на при-
творени лица е намален за 25 
отсто, но сепак во затворите сè 
уште се држат луѓе што тоа не 
го заслужуваат.

Од Комитетот посочуваат 
дека половина од затворени-
ците се уапсени за лесни кри-
вични дела. Само во случајот 
„Змиско око“ во притвор се др-
жат околу 100 лица под обвине-
ние, но сè уште неосудени. Во 
случајот „Калдрма“ во притвор 
се држат 85 лица, а во случајот 
„Ликвидација“ веќе 19 месеци 
е одолжена судската постапка, 
со што се прекршени сите пра-
ва на лицата во притвор.

Мерката притвор досе-
га беше многу лесно 
определувана, за многу 

полесни кривични дела, каде 
што немаше опасност од бег-
ство, повторување на делото 
или влијание врз сведоците. Во 
Македонија оваа мерка многу 
често се злоупотребува како каз-
нена мерка, а ваквата повреда на 
човековите права се констатира 
во речиси сите извештаи на На-
родниот правобранител. Омбу-
дсманот Иџет Мемети постојано 
укажува дека притворот се упо-
требува многу често и апелира 
до судските власти, ако имаат 
друга можност за да ја постигнат 
целта, да не ја употребуваат таа 
мерка, предупредувајќи дека 
пренатрупаноста во затворите се 
смета за повреда на човековите 
права.

Европскиот суд за човекови 
права потврди дека обвинетите 

Европскиот суд 
за човекови права 
пронајде неколку 
повреди на правото 
на слобода во случаи 
каде што е изречена 
мерка притвор 
без конкретни и 
оправдани причини.

Неподносливата 
леснотија на 
донесувањето 
притворски одлуки 

од „Змиско око“, акција во која беа 
уапсени голем број вработени на 
патарините, биле неправедно при-
творени и задржувани во притвор. 
Според судот, со ова бил прекр-
шен членот 5 став 2, за правото на 
слобода и сигурност од Европска-
та конвенција за човекови права. 
За случајот „Изгрев“, браќата Ми-
ладинови во притвор поминаа 23 
месеци. Беа обвинети дека сто-
риле кривични дела перење пари 
и злоупотреба на службената 
положба. Европскиот суд за чове-
кови права пресуди дека и Мила-
динови биле држени во притвор 
неосновано.

Домашни невладини и меѓуна-
родни организации редовно апе-
лираат да се решат овие состојби, 
но институциите не препознаваат 
проблем. Во меѓувреме, Маке-
донија во долга серија ги губи 
тужбите за неосновано држење 
во притвор и затвор пред Меѓуна-
родниот суд за човекови права во 
Стразбур.

„Иако законот забранува ар-
битрарно приведување или ли-
шување од слобода, проблеми 
имаше. Статистичките податоци 
на властите покажуваа дека об-
винителите побарале налог за 
притворање во речиси 5 процен-
ти од случаите. Активистите за 
граѓански права тврдеа дека судо-
вите неселективно ги одобрувале 
речиси сите барања за притвор, 

без притоа да обезбедат соодветно 
образложение, како што налага 
законот. Во поголем дел од пред-
метите, судот се придржувал до 
законските процедури за при-
твор. Во мал број предмети што 
добија голем интерес во јавноста, 
постоеше загриженост дека судо-
вите не покажале доволна неза-
висност од обвинителството при 
одобрување на барањата за при-
твор пред и за време на судските 
процеси. Судовите понекогаш не 
даваа соодветно образложение за 
продолжување на притворот“ - се 
вели во Извештајот за човекови 
права на Стејт департмент за Ма-
кедонија за 2015 година.

Анализата подготвена од ОБСЕ, 
пак, укажува дека во многу од 
решенијата за одредување на 
мерката притвор недостасуваат 
образложенија поткрепени со до-
кументирани докази дека лицето 
ги исполнува законските услови 
да му биде одреден притвор. 

„Европскиот суд за човекови 
права пронајде неколку повреди 
на правото на слобода во случаи 
каде што е изречена мерка при-
твор без конкретни и оправдани 
причини и судиите прават напори 
за подобрување на образложе-
нието дадено во налозите и про-
должувањата за предистражно 
притворање, но има простор за 
понатамошно подобрување“ - се 
вели во анализата.  

заднина за тој двоен аршин се до-
зна и во емитуваните разговори, 
во кои се лоцираа нарачателите 
на жестокиот напад на Општина 
Центар. Учесниците во протестот, 
блиски на централната власт, без 
пардон и пред очите на полиција-
та ја демолираа Општина Центар, 
а никогаш за тоа не одговараа. Од 
снимените разговори што ги обја-
ви СДСМ можеше да се види кои 
биле инспираторите и нарачате-
лите на нападот и случајот сега 
се води пред новоформираното 
Специјално јавно обвинителство, 
затоа што Основното никогаш не 
покрена дејствија против насил-
ниците. 

За разлика од нив, во мај 2015 го-
дина, судот беше строг и експресен 
кон учесниците на протестот на го-

дишнината од смртта на Мартин 
Нешковски, момчето што беше 
убиено од полицијата на партиска 
прослава на ВМРО-ДПМНЕ. По 
жестоките протести, на деветмина 
учесници во протестот им беше од-
редена мерка притвор.  Од притво-
рените лица, седум беа студенти, 
од кои две лица беа претставници 
на Студентскиот пленум, органи-
зација критички настроена кон 
власта. 

Ваквите и многу други приме-
ри беа причина, со посредство на 
меѓународните фактори, да се 
формира Специјално јавно обви-
нителство, кое треба да ги работи 
предметите произлезени од при-
слушувањето и, колку што е мож-
но, да го врати македонскиот пра-
вен поредок во нормала.  
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Во текот на 300 дена од поче-
токот на годинава, нивото на 
отровните ПМ10 честички во 

воздухот било над дозволеното, и 
тоа во Тетово речиси секој ден, од-
носно дури 247 дена, во Гази Баба 
концентрацијата била недозволива 
119 дена, во Лисиче - 102, во Кичево 
- 97, во Центар и Ректорат - 95, во 
Карпош - 81, во Куманово - 79, во Би-
тола 76 дена...

Загадување во поголем број дено-
ви од годината покажале мерните 
инструменти и во други населени 
места, а таа приказна се повторува 
од година во година. Со доаѓањето 
на маглите и пониските темпера-
тури, извесно е дека и годинава ќе 
се соочиме со истите податоци од 
Министерството за животна среди-
на, според кои во одреден момент 
часовната концентрација на ПМ-
10 честичките ќе биде поголема и 
по 20 пати од дозволените средно-
дневни количини. Ваквите концен-
трации, пак, како што повеќепати 
укажуваа лекарите, може сериозно 
да го нарушат здравјето на човекот 
и да бидат смртоносни.

Експертите, секој во својата об-
ласт, веќе подолго време објасну-
ваат зошто Македонија е толку за-
гадена. Според нив, тоа е поради ур-
банизацијата без концепт, градење 
без запазување еколошки норми, 
нерешено прашање за загревање 
на населението, возење стари вози-
ла, односно отпадот од кој се осло-

Урбанизација без 
концепт, градење 
без запазување на 
еколошките норми, 
нерешено прашање 
за загревање на 
населението, 
користење стари 
возила што се отпад 
од кој се ослободува 
Европа, доведе до 
тоа Македонија да се 
задушува во отровен 
воздух.

Државната  
негрижа  

го труе  
воздухот 

те не се најголемите загадувачи во 
Македонија.

- Најголеми загадувачи се до-
маќинствата, малите капацитети, 
градежните активности и сооб-
раќајот. Кон сите нив, институци-
ите според своите надлежности 
мора да делуваат – велат од Ми-
нистерството за животна средина.

Под надлежност на Град Скопје 
се дури 39 објекти, кои подлежат 
на Интегрираната Б еколошка до-
звола, а за кои во јавноста многу 
малку се зборува.

Упатените објаснуваат дека 
има и „мистериозни“ загадувачи 
што ноќе испуштаат темни обла-
ци, но дека нема кој да реагира 
затоа што нема ноќни инспекто-
ри за животна средина кои вршат 
мерења.

- Потребно е формирање де-
журни екипи од инспектори за 
животна средина на национално 
и на локално ниво, кои 24 часа ќе 
вршат контрола на правните и на 
физичките лица што го загадува-
ат воздухот. Треба да се спроведу-
ваат казнени мерки против оние 
субјекти што за добивање топли-
на користат прегорено отпадно 
масло, лакирани или обоени от-
падоци од мебел, ПЕТ-амбалажа, 
гума и синтетички материјал, 
како и прилагодување на дина-
миката на градежните зафати 
кон временските прилики заради 
намалување на прашината во воз-

бодува Европа...
Но, по ниедно од овие прашања, 

ништо не е преземено. И понатаму 
се гради на секое слободно ќоше, 
Водно, кое важеше за бели дробови 
на градот, се пренатрупа со згради, 
ветената гасификација никако да 
стигне до населението, дрвјата се 
поевтина алтернатива од пелетите 
што ги форсира Владата, животни-
от стандард на населението не се 
подобрува за да може да си купат 
нови еколошки возила.

Секако, тука се и големите за-
гадувачи-фабрики без соодветни 
филтри и РЕК „Битола“ за која Ин-
тегрираната А еколошка дозвола е 
одложена до 31 октомври 2017 годи-
на, како објект од посебен интерес.

РЕК „Битола“ е на шесто место 
во Европа по штетната емисија на 
сулфур диоксид во воздухот, пока-
жа ланскиот извештај на Сојузoт за 
здравје и природна средина,  кој го 
анализираше штетното влијание 
на термоцентралите низ светот.

„Регионот е дом на седум од 10 
најголеми загадувачи со јаглен ста-
ционирани во Европа. Централите 
придонесуваат за такво загадување 
на воздухот, кое значи сериозен 
здравствен ризик. Загадувањето до-
ведува до непотребно висока стап-
ка на рана смрт, хронични дишни 
заболувања, срцеви оштетувања и 
астма“, се вели во извештајот. 

Во Министерството за животна 
средина посочуваат дека фабрики-

духот - алармираа лани од ДОМ.
Преку Министерството за здрав-

ство лани се обезбедија мобилни 
апарати за мерење на отровните 
материи директно од изворот на за-
гадување, но потоа се покажа дека 
нашите лаборатории не се акреди-
тирани за испитувањата и дека фа-
тениот воздух треба да се испрати 
во странска акредитирана лабора-
торија, но по претходно распишана 
меѓународна јавна набавка. Вакви 
испитувања се правени повеќепа-
ти, но резултатите од ниту едно не 
се обелоденети.

Што се однесува, пак, до зага-
дувањето од градежните работи, 
минатата година, во екот на зага-
дувањето, министерот за животна 
средина Нурхан Изаири ги повика 
градежните инспектори да видат 
на терен како влијае градењето врз 
животната средина, затоа што тоа 
е и обврска согласно со Законот за 
градење.

Упатените во градежни работи 
објаснуваат дека во развиените 
земји има постојан мониторинг на 
воздухот од градежните активно-
сти и тој се доставува до надлежни-
те институции на дневна основа и 
доколку има недозволено загаду-
вање, следниот ден не може да се 
продолжи со работа. 

За загадувањето со возилата, 
експертите по животна средина 
ги обвинуваат ниските еколошки 
стандарди за увезените возила. 

Секоја година во Македо-
нија умираат по околу 1.050 
граѓани поради загадувањето. 
Со ваква процена лани излезе 
д-р Драган Ѓорѓев, национален 
координатор во областа здравје 
и животна средина. 

Последиците од загадување-
то носат и огромни финан-
сиски трошоци. Пресметано 
е дека трошокот е околу 250 
милиони евра или 3,5 процен-
ти од македонскиот бруто-до-
машен производ. Овој просек е 
далеку над просекот во ЕУ каде 
што последиците од аерозага-
дувањето значат 1 процент од 
бруто-домашниот производ.

Малите вдишливи честички 
се едни од најштетните загаду-
вачки супстанции во воздухот. 
Тие со помош на воздушните 
струи може да се пренесат сто-
тици километри од изворот на 
емисија. 

Загадувањето 
однесува по 
1.050 животи 
годишно

Според истражувањето што 
го објави Министерството за 
животна средина, прв загаду-
вач се домаќинствата и адми-
нистративните згради кои не се 
загреваат со парно или струја и 
тие заедно придонесуваат со 
38,42 проценти од вкупното 
загадување во Македонија со 
ПМ10 честички. Потоа се про-
изводствените процеси со 17,4 
проценти, земјоделство со 17,3 
проценти, мобилни извори 
и машини со 15,1 проценти, 
енергетски објекти со 9,13 про-
центи, патен сообраќај со 2,4 
проценти и третирање отпад со 
0,1 проценти. 

Во Македонија, според ста-
тистичките податоци, околу 70 
отсто од населението се загрева 
на дрва.

Загревањето 
на домовите - 
најголем  
загадувач

Чистиот воздух 
не е луксуз кој си 

го дозволуваме 
еднаш годишно
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Објавено како дел од акцијата „НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ“.  
Новинарски тим: Весна Дамчевска, Јасмина Апостолова, Ана Анастасовска, Горан Наумовски, Рада И. Маневска, Мими П. Шушлеска и Жарко Јорданоски.

Објавувањето е поддржано од Фондација Отворено oпштество - Македонија. 
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П Р И Ј А В И  П О В Р Е Д А  Н А  Т В О Е Т О  Г Л А С А Ч К О  П Р А В О ! ! !

ГЛАСАЈ ПО СВОЕ!  
САМО ТИ ЗНАЕШ ЗА КОГО ЌЕ ГЛАСАШ!

СОС линија  
0800 88 888

sos@nieodlucuvame.mk


