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отсто од испитаниците рекле дека 
власта има начин да дознае за кого 
гласале.

Ваквото уверување на гласачите 
е од голема корист за партиите, кои 
го сфаќаат односот кон своите гла-
сачи како однос кон „клиент“. Вра-
ботување, унапредување, субвен-
ции, привилегии, се главни методи 

НЕРЕАЛНИТЕ СТРАВОВИ НА ГЛАСАЧИТЕ РЕАЛНО ВЛИЈААТ ВРЗ ИЗБОРИТЕ 

Никој не знае како си гласал, ако  
бара да знае може да оди в затвор!

Тајност 
гарантирана  
со Уставот 
Според македонскиот Устав, 
претседателот на државата, 
пратениците, градоначалниците 
и советниците се избираат на 
непосредни избори, на тајно 
гласање. Тајноста на гласањето 
е загарантирана со Уставот, а за 
негова повреда се пропишани 
затворски казни од три до пет 
години. Гласачот од никого не 
смее да биде откриен за кого 
гласал, ниту, пак, смее да биде 
испрашуван за кого гласал и не 
може да биде земен на одговор-
ност поради гласот што го дал. 

Никој не смее да биде прину-
дуван да го даде својот глас за 
некого, ниту да биде принуден 
да излезе на гласање, ниту да 
биде заплашуван за тоа како и 
за кого ќе гласа. 

Иако во Уставот и во законите сè 
е јасно, сепак во последниве 10 
години гласачите сè почесто си 
го поставуваат прашањето, дали 
навистина нивниот глас е таен и 
дали партиите сепак имаат ме-
ханизам за да дознаат кој кого 
го заокружил на ливчето.  
На партиите им одговара гласа-
чите да веруваат дека е така,  
на гласачите, пак, им одговара  
да знаат дека тоа е добро  
смислена лага.

ИМАМЕ ПРАВО ДА ГЛАСАМЕ 
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Во Македонија кружи бауч 
дека партиите, особено тие на 
власт, лесно може да дознаат 

кој за кого гласал и тоа да го упо-
требат против гласачот - за да го ста-
ват во немилост, да му го загорчат 
животот, да остане без работното 
место, без унапредување, без суб-
венции... 

Не сите гласачи знаат дека тајно-
ста на гласањето е гарантирана со 
Уставот и дека за нејзино прекршу-
вање следуваат строги казни од три 
до пет години затвор. Проширено е 
уверувањето дека партиите, кои се 
најмногу заинтересирани за нив-
ниот глас, имаат начин да го зао-
биколат и Уставот и законот, и дека 
имаат механизми и технологија да 
дознаат кој како заокружил во па-
раванот. Најпосле, одговарал ли не-
кој во Македонија за нарушување 
на тајноста на гласањето?  

Оправдана или не, перцепција-
та дека тајноста на гласањето не 
постои е длабоко вкоренета. Спо-
ред анкетата на Меѓународниот 
републикански институт (ИРИ) 
објавена годинава, 28 отсто од испи-

Оправдана или 
не, перцепцијата 
дека тајноста на 
гласањето не постои, 
е длабоко вкоренета. 
Според анкетата 
на Меѓународниот 
републикански 
институт (ИРИ) 
објавена годинава, 28 
отсто од испитаниците 
одговориле дека не 
веруваат дека нивниот 
глас на денот на 
изборите е тајна.

таниците одговориле дека не веру-
ваат дека нивниот глас на денот на 
изборите е тајна. Во последните три 
години овој процент бил највисок 
во мај 2014 година, односно веднаш 
по вонредните парламентарни и 
редовните претседателски избо-
ри, кога изнесувал 49 проценти. 
Веројатно овој процент најреално 

пoкажува што навистина граѓани-
те чувствуваат бидејќи веднаш по 
изборите имаат најсвежо сеќавање 
за тоа што се случувало на изборни-
от ден. 

До слични податоци дошле и 
истражувачите од Македонскиот 
центар за европско образование. Во 
анкетата што ја направиле дури 41 

На прашањето дали верува-
те дека за секое ливче може да 
се дознае како е заокружено, 
позитивен одговор дале 33 от-
сто од гласачите. 

„Јас како вработен во држав-
на администрација мора да 
обезбедам 10 гласачи и сите 
од месниот комитет што се 
вработени треба да донесат ба-
рем по 10 луѓе што ќе гласаат 
за нив; ете ги гласовите“, вели 
Јованче од Куманово (35), вра-
ботен во државната админи-
страција.

„Не знам кои се механиз-
мите, но имам разговарано 
со партиски луѓе и ми велат, 
ние точно во партијата знаеме 
кој за кого ќе гласа“, вели Трпе 
(55), пензиониран полицаец 
од Струмица.

„Не верувам дека некој знае 
точно како сум гласал, ама 
знаат како гласале жителите 
на одредена зграда, улица. Но 
тоа не влијае врз одлуката за 
кого ќе гласам“, изјави Јане 
(38) од Скопје.

Не знам како, 
ама знаат кој 
за кого гласа

Анкетирани  
и заплашени

28 отсто од 
испитаниците 
не веруваат 
дека нивниот 
глас е таен
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за регрутирање гласачи. Изборите 
се време да се возврати услугата. 
Затоа е многу важно „корисникот“ 
да верува дека неговиот глас се знае 
и дека мора да гласа како што е „до-
говорено“. Инаку, целата шема паѓа 
во вода. 

За да се создаде ова уверување, 
разработена е цела шема. Прво, 
пред избори, конкретните актив-
ности почнуваат со правење „спи-
соци на сигурни гласачи“. Речиси 
да нема некој што не бил замолен 
од роднина или од пријател да биде 
ставен на некаков список. И така 
теоријата на заговор почнува да се 
плете. Гласачот е ставен на список, 
го имаат во компјутер, го контакти-
раат телефонски или на СМС и сето 
тоа го тера да верува дека е контро-
лиран. 

На денот на гласањето притисо-
кот е наjголем. Гласачите прво до-
биваат време во кое мора да се поја-
ват на гласање, а ако го пропуштат 
терминот, тогаш веднаш добива 
телефонски повик од штабот. Пред 
гласачкото место стојат партиски 
емисари со некакви списоци и гле-
даат кој влегува, кој излегува, кој 
со кого разговара, што дополнител-
но создава нервоза и притисок кај 
гласачите. 

На гласачкото место продолжува 

агонијата, бидејќи членовите на из-
бирачките одбори на глас го читаат 
името и презимето на гласачот, 
што е спротивно на законот. Ова се 
прави за набљудувачите од поли-
тичките партии да знаат кој дошол 
да гласа. Гласачите имаат право да 
реагираат на оваа практика. Но се-
пак најголем дел од нив не знаат 
што се случува и во таа напната си-
туација веќе верува дека мора да ја 
спроведе „директивата“ од шефот 
или од месниот партиски комитет, 
да стави квадрат наместо круг или 
да го слика заокруженото ливче. 
Минатите избори фотографии од 
ливчињата се објавуваа на Фејсбук, 

со што исто така се прекршува тај-
носта на гласањето. 

За атмосферата на страв на де-
нот на гласањето, придонесува 
и полицијата, која е присутна во 
училиштата каде што се наоѓаат 
гласачките места. Важно е да се на-
помене дека полицијата не смее да 
биде таму, таа може да биде во дво-
рот на училиштето, но не и внатре. 
Полицијата влегува внатре само на 
барање на избирачките одбори.   

Пред избори исто така се пласи-
раат конспиративни приказни дека 
има камери во пенкалата, дека се 
бележани гласачките ливчиња со 
сериски броеви, дека се прави „бу-
гарски воз“... Покрај тоа, гласачите 
имаат многу причини да веруваат 
дека телефонските разговори се 
прислушуваат.

- Во авторитарни и полуавтори-
тарни системи не е невообичаено 
власта да создава атмосфера на 
страв преку ширење конспиратив-
ни теории, со што кај луѓето создава 
чувство дека постојано се следени. 
Треба да се нагласи дека стравот не 
е реален, дека нема начин да се до-
знае кој за кого гласал, освен ако не-
кој не е дел од некаков криминален 
систем – вели Љупчо Петковски од 
МЦЕО.

ИМАМЕ ПРАВО ДА ГЛАСАМЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД СТРАВ И ОД ПРИТИСОЦИ 

власта  
создава 
атмосфера 
на страв 
преку ширење 
конспиративни 
теории

Стравувањата се чисти митови
Согласно со Уставот и Избор-

ниот законик, гласањето е тајно 
и никој не смее да ја наруши тај-
носта на гласањето, ниту, пак, да 
натера некого да каже дали и за 
кого гласал. За да се постигне ова, 
воспоставени се неколку заштит-
ни механизми. Прво, ливчињата 
што гласачите ги добиваат се 
потполно исти. Серискиот број 
останува на кочанот и не е дел од 
гласачкото ливче што се пушта во 
кутијата. Оттаму, при броењето 
на гласовите никој не може да 
утврди како некој гласал, однос-
но да поврзе одредено гласачко 
ливче со одреден гласач. Допол-
нително, ДИК за овие избори до-
несе ново Упатство за важечки и 
неважечки ливчиња, во кое е про-
пишано дека важечко е само она 
ливче на кое гласачот го заокру-
жил редниот број пред кандидат-

ската листа, самата кандидатска 
листа или симболот. Тоа значи 
дека само заокружувањето ќе се 
признава како важечки начин на 
обележување, сите други начини 
на обележување ќе се сметаат за 

неважечки. Неосновани се исто 
така и митовите дека постојат 
камери со кои се снимаат гласа-
чите зад параваните – вели Злат-
ко Димитриоски од невладината 
„Мост“. 

Со Кривичниот законик се определени казни за кривични 
дела повзани со изборите и гласањето. Во член 158 е регулирано 
спречување на избори и гласање. (1) Тој што со употреба на сила, 
сериозна закана или на друг начин оневозможува или спречува 
одржување избори или гласање или го оневозможува или спречува 
утврдувањето или објавувањето на резултатите од гласањето, 
ќе се казни со затвор од најмалку три години. (2) Тој што ќе го 
стори делото од став 1 со употреба на оружје, експлозивни или 
други опасни направи, со примена на насилство спрема две или 
повеќе лица или во организирана група, или на подрачјето на две 
или повеќе избирачки места, ќе се казни со затвор од најмалку пет 
години. 

Со член 159 е регулирана повреда на избирачкото право: (1) Член 
на изборен орган или друго службено лице кое во вршењето на 
службата во врска со изборите или гласањето, со намера да му 
оневозможи на друг вршење на избирачко право, противзаконито 
не ќе го запише во избирачки список или во листа на кандидати или 
ќе го избрише од избирачки список или од листа на кандидати или 
на друг начин ќе го лиши избирачот од правото да избира, да биде 
избран или да гласа, ќе се казни со затвор најмалку три години. 
(2) Со казната од став 1 ќе се казни и член на избирачки одбор, 
изборна комисија или одбор за спроведување референдум или друго 
службено лице кое во вршењето на службата во врска со изборите 
или гласањето, на противзаконит начин ќе му овозможи на друг 
да користи избирачко право, иако знае дека тоа лице нема такво 
право. (3) Обидот е казнив.

Член 160 се однесува на повреда на слободата на определување 
на избирачите: (1) Тој што со употреба на сила, сериозна закана, 
измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го 
врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право ќе се 
казни со затвор најмалку три години. (2) Ако делото од став 1 го 
стори член на изборен орган или друго службено лице во вршењето 
на службата во врска со изборите или гласањето, ќе се казни со затвор 
од најмалку пет години.

 Со членот 161 е регулирана злоупотреба на избирачкото право: 
(1) Тој што на избори или гласање ќе гласа наместо друг или ќе гласа 
повеќе од еднаш, ќе се казни со затвор најмалку три години. (2) Со 
казната од став 1 ќе се казни и тој што ќе земе учество на изборите 
или гласањето, иако знае дека нема избирачко право.  (3) Обидот е 
казнив.  

Со член 162 се однесува на поткуп на гласачите: (1) Тој што на 
лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или 
друга лична корист, со намера да го придобие да го врши, да не го 
врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор 
најмалку пет години. (2) Со казната од ставот (1) ќе се казни и лице 
со избирачко право кое ќе бара за себе подарок или друга корист или 
ќе прими подарок или друга корист, за да го врши, да не го врши или 
како да го врши избирачкото право. (3) Ако делото од став 1 го стори 
правно лице, ќе се казни со парична казна.

Со членот 163 се однесува на повреда на тајноста на гласањето: 
(1) Тој што при избори или при гласање ќе ја повреди тајноста, ќе 
се казни со затвор најмалку три години. (2) Ако делото од став 1 го 
стори член на изборен орган или друго службено лице во вршењето 
на службата во врска со изборите или гласањето, ќе се казни со затвор 
најмалку пет години. (3) Со казната од став 2 ќе се казни и тој што 
со употреба на сила, сериозна закана, искористување на службена, 
работна или економска зависност и на друг начин, ќе издејствува од 
друг да каже дали гласал или како гласал.

Со член 164 е регулирано прашањето на уништување на изборни 
исправи: (1) Тој што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или 
на друг начин ќе стори да биде неупотреблива исправа, книга или 
спис што служи за изборите или гласањето, ќе се казни со затвор 
најмалку три години. (2) Ако делото од став 1 го стори член на 
изборен орган или друго службено лице во вршењето на службата 
во врска со изборите или гласањето, ќе се казни со затвор најмалку 
пет години. 

Членот 165 се однеусва на изборна измама: Член на изборен 
орган или друго службено лице во вршењето на службата во врска 
со изборите или гласањето што при изборите или гласањето, ќе 
го измени бројот на дадените гласови со додавање или одземање 
на едно или повеќе гласачки ливчиња или ќе го измени бројот на 
гласовите при пребројувањето или при објавувањето на резултатите 
од изборите или гласањето со додавање или одземање на еден или 
повеќе гласови, ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

За кривични дела повр-
зани со избори од три до 
пет години затвор
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ДАЛИ МЛАДИТЕ ИЗЛЕГУВААТ НА ГЛАСАЊЕ И ЗОШТО НЕ?

Младите најзасегнати 
од изборите, најне  у  па
тени во демократијата

Колкав процент од младите 
излегуваат на гласање е пра-
шање за милион долари, така 

велат оние што ги следат избор-
ните процеси. Сите партии имаат 
свои подмладоци, кои наголемо 
агитираат и предизборно се нат-
преваруваат кој ќе даде поголеми 
ветувања, но тоа не дава реална 
слика за одѕивот на младата попу-
лација на нивното анимирање. На 
ова прашање одговор може да даде 
само Државната изборна комисија, 
бидејќи само таа ги добива изби-
рачките списoци по гласањето, ба-
рем во легална процедура. Од ДИK 
велат дека, за жал, вакви истражу-
вања не прават. 

Шансата за секој млад човек да 
влијае врз својата иднина најпрво 
започнува од најосновниот демо-
кратски процес во едно општество, 

Преку студентските 
и средношколските 
протести младите 
покажаа интерес за 
поголема вклученост 
во демократските 
процеси, но сепак 
апатијата е сè уште на 
високо ниво кога се во 
прашање изборите.

ИМАМЕ ПРАВО ДА ГЛАСАМЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД СТРАВ И ОД ПРИТИСОЦИ 

апатијата 
кај младите 
е израз на 
недоволна 
политичка 
култура во 
земјава

а тоа се изборите. Кога гласаш, 
избираш кој ќе обезбеди подобра 
иднина за тебе. Оттаму, со самото 
следење на политичката опција 
што ја избираш (или не ја избираш), 
го оценуваш својот избор. Така се 
развива критичкото мислење. Така 
се развива политичката култура во 
едно општество.

Имајќи ги предвид последните 
политички случувања, се поставува 
прашањето: колку и дали политич-
ките партии ѝ се обраќаат соодвет-
но на младата популација во своето 
делување. Општа е констатацијата 
кај нас дека младите главно се 
зачленуваат во политичките пар-
тии за да добијат вработување. Мо-
жеби таа цел придонесува тие да 
бидат безгласни. Наместо тоа, мла-
дите луѓе се оние кои што треба да 
бидат прогресивната сила во сите 
процеси, а со оглед на политичката 

ситуација во Македонија, можеби 
се најпотребни во политичките 
партии.

Истражувањата на граѓанскиот 
сектор покажуваат дека младите 
се незаинтересирани да учествува-
ат во демократските процеси, како 
активни граѓани. Причините за тоа 
најчесто ги гледаат во безизлезната 
економска ситуација во државата. 
Покажуваат апатичност, незаинте-
ресираност, несоодветно го кори-
стат слободното време и можности-
те што ги имаат. Во изминатите две 
години преку студентските и сред-
ношколските протести младите 
покажаа интерес за поголема вклу-
ченост во демократските процеси. 
Но сепак се чини дека апатијата е сè 
уште присутна.

Младите, пак, велат дека немаат 
време за политика и дека тоа е ра-
бота за која не треба да се грижат, 
бидејќи, освен што не ги засега, не 
можат ниту да влијаат врз неа. Не-
кои од младите, иако имаат право 
на глас, досега не го искористиле и 
затоа не знаат како се гласа.

„Младите се најзасегнати од по-
литиката, а најмалку заинтереси-
рани за гласање“, вели Бекири, 20.

„Сметам дека политиката е 
премногу голема преокупација 
да се замараме со нешта што не нè 
засегаат на некој начин и врз кои 
немаме влијанија“, вели Христијан 
(19).

На 11 декември право на глас 
ќе имаат 1.770.736 граѓани или 
9.392 гласачи помалку од пар-
ламентарните избори во 2014 
година. Избирачкиот список 
треба да се затвори до 27 ноем-
ври, до кога Државната избор-
на комисија треба да ги отстра-
ни забелешките што ги имаа 
гласачите за време на увидот 
како и политичките партии. 

На овие избори за првпат на 
Избирачкиот список ќе има и 

фотографии од гласачите што 
се добиваат од базата на Мини-
стерството за внатрешни рабо-
ти, со што се намалуваат мож-
ностите да се гласа во туѓо име. 

Гласачите што се смета дека 
се иселени во странство, околу 
172.000, се ставаат на посебен 
извод од списокот, со што се 
смета дека ќе се намалат шан-
сите нивните гласови да бидат 
злоупотребени.

За првпат и фотографии  
во Избирачкиот список

„Мост“ како најчести непра-
вилности на последните избори 
ги регистрира читањето на глас 
на имињата на избирачите и 
евидентирањето на гласачите 
од страна на партиските набљу-
дувачи пред гласачките места, 
зголемен интензитет на моби-
лизација на гласачите, која во 
одредени случаи преминуваше 
во притисок врз нив да излезат 
на гласање.

„Мост“ забележува дека на 
последните избори бројот на 
пријавени болни и немоќни бил 

помал во однос на оној на избо-
рите во 2013 година и изнесувал 
7.386 лица, но оваа бројка сè уште 
е нереално висока. 

Според „Мост“, тајноста на 
гласањето била нарушена во 780 
случаи на претседателските из-
бори и 850 случаи на парламен-
тарните избори. 

И ОБСЕ во својот извештај кон-
статира дека не се почитувала 
тајноста на гласањето, со оглед на 
тоа што членови на ИО ги набљу-
дуваа избирачи додека го заокру-
жуваа своето гласачко ливче.

Читањето на името - нималку  
наивно нарушување на тајноста

Чесноста, трудољубивоста и од-
говорноста се трите најзначајни 
вредности кои што граѓаните сме-
таат дека треба да ги поседува еден 
пратеник. За 71,6 отсто од граѓаните 
најважно е пратеникот да биде че-
сен, а 30,1 отсто да биде трудољубив, 
покажува последното истражување 
„Профилот на мојот пратеник“ 
од Македонскиот институт за ев-
ропско образование и Институтот 
за демократија.

Според анкетата, граѓаните во 
однос на професијата сметаат дека 
пратениците треба да бидат дока-
жани професионалци во некоја деј-
ност, што вклучува правници, архи-
текти, адвокати, економисти или да 
имаат сопствен бизнис. Не сакаат во 
пратеничките клупи да седат спор-
тисти или луѓе од шоу бизнисот. 

Граѓаните сакаат кандидатите до-
бро да бидат претставени преку јав-
ни настапи и дебати и објавување на 
нивните биографии на веб страните 
на политичките партии. Меѓу кан-
дидатите треба да бидат вклучени 
жени и млади, како и други етнич-
ки заедници и лица со хендикеп. 

Половина од граѓаните сметаат 
дека во политичките партии недо-
стигаат жени, а околу 30 отсто дека 
недостигаат млади до 27 години, 
како и лица со хендикеп.

Етничкиот предзнак сепак влијае 
на политичката определба на граѓа-
ните. Дури 62 отсто од испитаници-
те одговориле дека не би гласале за 
кандидат од друга етничка заедни-
ца, а само 26 отсто би гласале за кан-
дидат од друга етничка заедница.

Повеќе од 57 отсто од испитаници-
те би сакале да знаат кој од кандида-
тите на пратеничката листа се пла-
нирани за други владини функции, 
а не во Парламентот, а исто толкав 
процент од испитаниците сметаат 
дека градоначалниците не треба да 
бидат на пратеничките листи. 

Гласачите сакаат чесни и 
трудољубиви пратеници
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избирачкото право затоа што повре-
дите најчесто се прават на денот на 
изборите, па доколку граѓаните 
навремено не се пожалат, ја про-
пуштаат можноста за негова ефек-
тивна заштита.
Моќта пак, на Народниот правобра-
нител е до таму да ги достави созна-
нијата за овие појави, но и поединеч-
ните случаи до надлежните инсти-
туции, а на нив останува колку ќе 
бидат прифатени и искористени за 
надградба на системот за доследно 
почитување на човековите права.
 Кои се најчестите поплаки од 
претходните изборни циклуси 
адресирани до Канцеларијата на 
Народниот правобранител?
- Искуствата на Народниот пра-
вобранител од претходните избор-
ни циклуси покажуваат дека најго-
лемиот дел од поплаките на денот 
на изборите се однесуваат на пропу-
стите во Избирачкиот список, потоа 
за неправилности во работењето 
на избирачките одбори - гласно чи-
тање на името и презимето на изби-
рачот, недоволна информираност 
на гласачите за промена на местото 
за гласање, како и за нивните права 
како избирачи, неставање печат на 
избирачките ливчиња или мастило 

на сите избирачи и сл.
Исто така, не е мал бројот на попла-
ките за нееднаков третман од стра-
на на Државната изборна комисија 
(ДИК) на лица од категориите „бол-
ни и немоќни“, со хендикеп и затво-
рениците. 
Беа нотирани и случаи кога поради 
неодговорен однос на одредени ра-
ководни лица во јавни претприја-
тија, установи или на други при-
ватни субјекти, се оневозможува 
остварувањето на правото на глас на 
лицата што на денот на гласањето 
беа работно ангажирани, и тоа за це-
лиот временски период на гласање.
На изминатите избори проблем 
создаваа изводите од Избирачките 
списоци за претседателските и пар-
ламентарните избори од причина 
што голем број граѓани ги имаше 
на едниот список, но ги немаше на 
другиот.
Народниот правобранител кон-
статираше дека ваквата состојба е 
недозволена и претставува повреда 
на уставно гарантираното право на 
глас, бидејќи ДИК не успеала нав-
реме и квалитетно да ги ажурира 
податоците на Избирачкиот список, 
ниту пак, согласно со законската 
обврска навремено и целосно да ги 
информира граѓаните за таквата 
состојба и континуирано да презе-
ма дејства за запишување, допол-
нување и бришење во Избирачкиот 
список, меѓу другото и со непосред-
но проверување. 
 Колку граѓаните знаат дека им 
е гарантирано правото на тајноста 
на гласањето и дали добивате по-
плаки во врска со повредување на 
тоа право?
- Секој има право да се изјасни за 
својата опција без притоа да трпи 
никакви последици. Граѓаните се 
тие што одлучуваат и никој не смее 
да одлучува во нивно име, преку 
разни форми на притисоци, уцени 
и закани. 

апелирам 
до сите 
функционери  
да не се 
осмелуваат 
да вршат 
притисоци врз 
вработените

Граѓаните, вработените во јав-
ната администрација и сите 
други вработени лица да не 

молчат, да бидат активни и да ги 
пријавуваат сите прекршувања 
на избирачкото право, порачува 
народниот правобранител Иџет 
Мемети во пресрет на претстојните 
избори.
Секој има право да се изјасни за 
својата опција, без притоа да трпи 
никакви последици. Граѓаните се 
тие што одлучуваат и никој не смее 
во нивно име да одлучува, преку 
разни форми на притисоци, уцени 
и закани, вели Мемети во интервју 
за „Ние одлучуваме“. 
 Како се подготвува Народниот 
правобранител за претстојните 
избори?
- Избирачкото право претставува 
фундамент за демократско опште-
ство и преземањето какви било 
дејства за попречување и оневоз-
можување, значи нарушување на 
слободата на избор на граѓанинот и 
кршење на Уставот и меѓународни-
те документи.
Со цел заштита на ова фундамен-
тално право на граѓаните, Народ-
ниот правобранител пред изборите, 
за време на изборната кампања, на 
денот на изборите и по изборите, 
континуирано го следи овој процес. 
Во таа насока, како и во пресрет на 
сите досегашни избори, моја обвр-
ска е да ги информирам и потсетам 
граѓаните за важноста на избирач-
кото право и начинот на негово 
остварување и заштита, а институ-
циите и сите други да ги предупре-
дам за обврската и одговорноста од 
создавање реални услови за овоз-
можување и почитување на изби-
рачкото право на граѓаните, како 
и правилата за фер и демократски 
избори.
Истовремено, во пресрет на кам-
пањата за изборите, упатувам апел 
до сите чинители во изборниот 
процес за неопходната потреба од 
водење сметка за најдобриот ин-
терес на детето, воздржување од 
нивно инволвирање во изборните 
кампањи, при што медиумите 
особено треба да водат сметка да 
не прикажуваат снимки, спотови 
од кампањи и слично каде што се 

ИЏЕТ МЕМЕТИ, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

Граѓаните без страв да 
пријавуваат прекршувања  
на избирачките права
Навремено и ефикасно ќе 
интервенираме во сите 
случаи на пријавување 
повреди на избирачкото 
право, а тоа го очекувам 
и од сите други 
надлежни органи, вели 
правобранителот Мемети.

вклучени деца, со цел тиe да бидат 
заштитени од политички и од идео-
лошки манипулации.
Исто така, потсетувам дека медиу-
мите имаат клучна улога во зашти-
тата на избирачкото право, па отту-
ка, од особена важност е начинот 
на кој тие ги пренесуваат информа-
циите. Од тие причини, повикувам 
на објективно, избалансирано и 
доследно информирање, придр-
жувајќи се кон етичкиот кодекс за 
информирање. 
Народниот правобранител веќе не-
колку години наназад воспоставува 
и бесплатна телефонска линија, на 
која граѓаните може да пријават 
каква било повреда на избирачкото 
право и да добијат совет и правна 
помош. Оваа телефонска линија, од 
започнувањето на изборната кам-
пања, функционира секој работен 
ден, во периодот од 8.00 до 16.00 ча-
сот, а по пријавите на граѓаните се 
постапува веднаш, по примениот 
повик или снимената порака. 
 Конкретно, кои се ингеренциите 
и во кои рамки треба да се движат 
активностите на омбудсманот на 
денот на изборите?
- Согласно со овластувањата од За-
конот за Народниот правобранител, 
навремено и ефикасно ќе интерве-
нираме во сите случаи на пријаву-
вање повреди на избирачкото пра-
во, а истото го очекувам и од сите 
други надлежни органи. 
Со цел да им се помогне во оства-
рувањето и заштитата на нивните 
избирачки права, да добијат совет и 
соодветна правна помош, на денот 
на гласањето, покрај бесплатната 
телефонска линија за граѓаните се-
когаш се отворени сите седум кан-
целарии на Народниот правобра-
нител во Скопје, Битола, Кичево, 
Куманово, Струмица, Тетово и во 
Штип.
Во оваа пригода би сакал да истак-
нам дека е многу тешко да се штити 

Само со остварување на избирач-
кото право на еднаков начин на 
општи, непосредни и слободни из-
бори се добива неспорен и реален 
легитимитет.
За квалитетно спроведување на 
изборниот процес особено е важна 
професионалноста на изборните 
органи и тајноста на гласањето што 
претставува уставна категорија би-
дејќи за нејзино прекршување кри-
вично се одговара.
Според Народниот правобранител, 
значајно е граѓаните да бидат свес-
ни за своето избирачко право, како 
тоа да го искористат и како да се 
заштитат во случаи кога им е нару-
шено или повредено.
Притисоците и злоупотребите во из-
борниот процес се кривични дела и 
треба да бидат пријавени и санкцио-
нирани како и сите други кривични 
дела. 
Во овој контекст и за претстојните 
избори, ги повикувам без исклучок 
сите чинители на изборниот процес 
да ги почитуваат и да ги спроведу-
ваат правилата, со цел на граѓаните 
да им овозможат избирачкото пра-
во да го остварат на слободни из-
бори со тајно гласање, без никакви 
уцени, притисоци и заплашувања. 
Упатувам апел граѓаните, врабо-
тените во јавната администрација 
и сите други вработени лица да не 
молчат, да бидат активни и да ги 
пријавуваат сите прекршувања на 
избирачкото право, затоа што на тој 
начин ќе придонесат за демокра-
тичноста на изборниот процес во 
целина. 
Исто така, во оваа пригода би сакал 
да упатам апел до сите оние што се 
на раководни функции во институ-
циите и до другите лица во јавната 
администрација да се однесуваат 
одговорно и да не се осмелат на  
каков било начин да вршат запла-
шување и притисоци врз вработе-
ните.

Во изминатата година беа 
примени најголем број попла-
ки од граѓани откога постои 
институцијата и загрижувач-
ка беше појавата на масовно 
прекршување на правата пре-
ку незаконското следење на 
комуникациите.

Во овој контекст, би ја спо-
менал и полициската бру-
талност при вршење на поли-
циските работи, бегалската 
криза, лошиот затворски 
систем, притисоците врз сред-
ношколците, противзаконска-
та наплата на радиодифузната 
такса и ретроактивното уки-
нување на правата од социјал-
ната заштита.

Оттука неспорно е дека 
во Македонија има потреба 
уште многу да се работи за 
почитување, остварување и 
заштита на човековите слобо-
ди и права, вели правобрани-
телот Мемети.

Минатата година 
рекордна според 
примените 
поплаки 
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МАКЕДОНИЈА И НАТАМУ ЕВРОПСКИ ШАМПИОН СПОРЕД ПРОЦЕНТОТ НА НЕВРАБОТЕНИ

Во Македонија се случува сво-
евиден парадокс - иако бројот 
на невработените е огромен, 

процентуално, најголем во регио-
нот и во Европа, бројот на тие што 
бараат работа - се намалува!? Голем 
дел не се пријавуваат во Агенцијата 
за вработување и дозволуваат да 
бидат „избришани“, зашто воопшто 
не веруваат дека на тој начин ќе 
дојдат до вработување. Други, пак, 
кренале раце од каква било потрага 
по вработување во земјава и само 
бараат начин да заминат во стран-
ство. 

- Се пријавував со години, но 
не се пријавувам повеќе. А зошто 

Посебно се неповолни 
показателите за  
степенот на 
невработеност кај 
младите луѓе до 
29 години, возраст 
непосредно по 
оформувањето 
на образованието. 
Невработеноста 
на овие години 
претставува една од 
главните причини 
за заминување на 
младите луѓе во 
странство. 

да се пријавувам? Ниту некогаш 
ме викнале ниту очекувам да ме 
викнат. Јас сум дипломиран ма-
шински инженер, но ниеден ден не 
сум бил вработен по струката, иако 
сум работел по неколку месеци на 
диво или на проекти - вели Горан 
Х. од Прилеп, кој дипломирал на 
скопскиот универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“. 

Тој вели дека на прсти се бројат 
инженерите во Прилеп што се вра-
ботиле. 

- Се знае кој е главен услов. Се 
јавував на некои огласи од инду-
стриските зони, одев на тестирања, 
но пак ништо - тие места се резер-
вирани за луѓе со дебели врски, 
партиски или пријателски. Најдов 
преку интернет некои конкурси во 
странство и сега интензивно учам 
германски, зашто тоа задолжител-
но се бара. Не е лесно, не знам што 
ќе направам, поминаа 15 години 
откако дипломирав, науката оди 
напред, а јас немам никаков стаж 
по струката - раскажува 39-годиш-
ниот Горан, неоженет и досега без 
ниедно редовно вработување. Вели 
дека „подработувал“ на диво, како 
таксист, бармен или наемник, но 
како што вели, „да не беа моите ро-
дители пензионери, не знам што ќе 
правев“. 

Неговиот пример не е осамен. 
Дури 45 отсто од невработените 
наместо работа, бараат партиска 
врска за да се вработат, покажува 

една анкета на УНДП. Само 12 отсто 
од тие што бараат работа, тоа го пра-
ват на класичниот начин, читајќи 
огласи и пребарувајќи на интернет. 
Само 11 отсто користат приватни 
агенции за посредување при вра-
ботување. Половина од невработе-
ните чекаат работа повеќе од пет 
години, а потоа се откажуваат. 

- Некое време активно барам 
работа по огласи и во агенциите 
за вработување, ама без никаков 
ефект. Барам соодветно по струка 
и несоодветно, со средно образова-
ние, ама ништо. Моите колешки од 
факултет што имаа врски си се вра-
ботија во банки, ревизорски куќи 
и во други атрактивни компании. 
Тие што имаат пристап до лица 
од партијата на власт, си влегоа во 
општините, си земаат по 25.000 

денари и цел ден се на Фејсбук. 
Така, во наша Македонија само тој 
систем на вработување е ефикасен, 
а тешко на ваквите како мене. Во 
оваа земја е исклучок да се врабо-
тиш без врски. Веќе губам надеж, 
за џабе студирав, за џабе толку труд 
- вели Гордана М., дипломирана 
економистка од Скопје. 

Македонија е земја апсолутен 
европски рекордер според бројот 
на невработени по глава на жител. 
Според податоците на Државниот 
завод за статистика, во второто три-
месечје од 2016 година бројот на не-
вработени изнесувал дури 227.720 
лица или 24 отсто од активното 
население.

Агенцијата за вработување, пак, 
во својата евиденција на крајот 
на септември годинава изброја 
103.646 активно невработени лица 
или вкупно 201.651 невработени 
лица. 

Иако располагаат со различни 
податоци, Заводот за статистика и 
Агенцијата за вработување сепак 
во изминатите шест години реги-
стрираа ист тренд - вработеноста 
се зголемува, а невработеноста се 
намалува. Но, она што и натаму 
обесхрабрува е големата неврабо-
теност на младите луѓе. На крајот 
од септември, годинава според 
податоците на Агенцијата за врабо-
тување 49,2 отсто од невработените 
се на возраст од 15 до 24 години. Ви-
соки проценти покажува и невра-

Ќе се вработиш ако 
така каже партијата

во второто 
тримесечје 
од 2016 
година 
бројот на 
невработени 
изнесувал 
дури 227.720

Проблем над 
проблемите
Во многу анкети за стандардот 
и за испитување на јавното 
мислење, испитаниците без 
конкуренција ја наведуваат 
невработеноста како најго-
лем, главен проблем со кој се 
соочува земјата. Навистина, 
стапката на невработеност во 
Македонија е неспоредливо 
повисока од сите европски 
земји, без разлика дали се 
членки на ЕУ или не. Толкавата 
невработеност е во голема 
врска и со нарушениот пазар 
на трудот и третманот на 
вработените - кога понудата на 
работни места е мала, паѓаат 
и платите, а вработените при-
фаќаат понеповолни услови 
и трпат кршења на нивните 
работнички права, токму затоа 
што тешко се доаѓа до пристој-
но вработување. 

Од друга страна, проблемот 
има и политичка димензија. 
Стеснетиот избор за вработу-
вање го засилува клиентелиз-
мот кај граѓаните. Партиите се 
јавуваат во улога на агенции за 
вработување, а државата како 
најголем работодавач. Парти-
ите тоа масовно го злоупотре-
буваат и ги „држат“ своите 
клиенти во подредена, зависна 
положба: ги водат под принуда 
на митинзи, ги прозиваат по 
име на собири и на состаноци, 
им бараат списоци со сигур-
ни гласачи... Доколку не се 
исполнителни кон партијата, 
секогаш како Дамоклов меч 
над нивните глави виси отво-
рена или премолчана закана 
за работното место. Таа закана 
не би звучела толку страшно 
доколку состојбата со невра-
ботеноста во Македонија не би 
била толку драматична.  
А таа е и тоа како  
драматична. 

ПАРТИСКАТА 
КНИШКА ДА НЕ БИДЕ 
ГЛАВЕН АДУТ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ

6

Гледано според возраста, нај-
голема стапка на невработени 
има кај младите од 15 до 25 го-
дини, која изнесува 49,2 отсто и 
е за 3,1 отсто повисока од исти-
от период лани. Податоците на 
Агенцијата говорат и дека 1.895 
лица се невработени на возраст 
од 15 до 19 години, 9.679 лица се 
на возраст од 20 до 24 години и 
12.578 лица се на возраст од 25 
до 29 години.

Според образовната струк-
тура, вкупно 43.372 лица се 
без образование. Со завршено 
средно образование се 30.865 
лица, а дури 12.693 лица се со 
високо образование.

Најголем број, вкупно 20.711 
од невработените, чекаат до 
две години за вработување, а 
10.432 лица чекаат работа по-
долго од осум години.

Половина од невра-
ботените помлади 
од 25 години 



ноември 2016 | www.nieodlucuvame.mk 7НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ ПАРТИСКАТА КНИШКА ДА НЕ БИДЕ ГЛАВЕН АДУТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Приватни вработу
вања „потхранети“  
со државни пари

Она што загрижува е пода-
токот дека дури 89 отсто 
од новоотворените работ-

ни места во земјава се отворени 
со државна помош, што пра-
ви притисок кон Пензискиот 
фонд и ја зголемува зависноста 
од Буџетот.

Преку законски измени, со 
таргетирани категории граѓа-
ни, Владата во изминатите го-
дини промовираше различни 
мерки преку кои со државна 
помош го стимулираше отво-
рањето нови работни места. 
Оперативниот план за вработу-
вање годинава тежи 11,5 милио-
ни евра и треба да опфати 13.500 
луѓе со мерките за поддршка за 
самовработување, субвенцио-
нирање на вработување лица со 
социјален ризик, како и млади 
невработени лица до 29 години.

Меѓу мерките што досега се 
спроведуваа се и обуките кај 
познати работодавачи, обуки за 
стекнување напредни ИТ-веш-
тини, како и за занимања што 
се дефицитарни на пазарот.

Наспроти овие податоци, во 
кои е вклучена и проекцијата 
за годинава, досега со мерката 
се вработиле 11.261 лице. Про-
ектот „Македонија вработува“, 
пак, треба да вработи 150.000 
лица. 

Познавачите велат дека Вла-
дата спроведува популистички 
мерки, кои даваат ефект само 
на кратки патеки, а на подолг 
рок се бескорисни.  

Искуството на синдикатите 
во врска со спроведувањето на 
мерките за вработување е дека 
многу малку луѓе остануваат 
да работат по престанувањето 

на субвенциите.
- Се случува лицето вработе-

но со субвенции воопшто да не 
се јавува на работното место, 
бидејќи работодавачот нема 
потреба од работник туку од 
парите и воопшто не го ангажи-
ра додека тече субвенцијата, а 
потоа нема никаква шанса да 
го вработи - вели секретарот 
на Синдикатот на индустрија, 
енергетика и металство, Маре 
Анчевска.

Неодамна, Комората на Севе-
розападна Македонија побара 
од Владата да се воздржи од 
нереални ветувања што реално 
не може да ги исполни, меѓу 
другото и од субвенциите и не-
реалните вработувања.

Владата предвидува и мерки 
за самовработување, но иску-
ствата на некои од невработе-
ните што ја користеле мерката, 
исто така е горко.

- Бидејќи подолг период че-
кав вработување, се одлучив 
да користам една од мерките 
за самовработување. Сè тргна 
добро, подготвив бизнис-план, 
беше прифатен, зедов пари 
и почнав бизнис. Но по една 
година дојдоа проблемите, 
почнаа инспектори, па бараат 
ова па тоа, па казни што не мо-
жев да ги платам и решив да 
го затворам бизнисот. Сега не 
знам како ќе ги вратам парите 
земени за отворање на фирма-
та. Кога бев невработен, барем 
немав олкави долгови. Само да 
ја затворам фирмата, малку ми 
се 500 евра - вели Ѓорѓи М. од 
Свети Николе. 

Владата спроведува 
популистички мерки, 
кои даваат ефект само 
на кратки патеки - 
малку луѓе остануваат 
да работат во фирмите 
по престанокот на 
субвенциите, велат 
упатените.

89 отсто од 
новоотворените 
работни места 
добиваат 
субвенции од 
државата

Владата пресмета дека лани 
странските инвеститори врабо-
тиле 6.700 работници. Иако беа 
најавени како фабрики со висо-
ка технологија, 90 отсто од фа-
бриките што работат во зоните се 
трудоинтензивни и главно црпат 
веќе обучен кадар од домашните 
компании за малку повисоки 

плати. 
- Домашните компании плаќа-

ат придонеси, го обучуваат ка-
дарот и потоа остануваат без 
него, а странските компании 
не плаќаат придонеси и токму 
затоа можат да понудат за 1.500 
денари повисоки плати, со што 
ги привлекуваат работниците. 

За да се надмине ваквата состој-
ба, бараме Владата да го услови 
ослободувањето од придонеси 
за странските компании со вра-
ботување лица од списокот на 
Агенцијата за вработување - вели 
Ангел Димитров, претседател на 
Здружението на текстилната ин-
дустрија.

ботеноста на младото население 
од 24 до 29 години, што говори дека 
најголем проблем со наоѓањето ра-
бота имаат токму младите луѓе.

Стапката на невработеност на 
населението од 29 до 49 години 
возраст, според податоците на ДЗС 
објавени во септември, изнесува 
23,6 отсто.

Токму ваквата стапка на неврабо-
теност е една од клучните причини 
зошто младото работоспособно на-
селение решението за егзистенција 
го бара во напуштањето на Македо-
нија, оценува истражувањето на-
правено од тим на „Фајненс тинк“ 
во анализата со наслов „Субвенцио-
нирано вработување на невработе-

ни млади лица до 29 години преку 
ослободување од придонеси“. 

„Посебно се неповолни показате-
лите за степенот на невработеност 
кај младите луѓе до 29 години (ста-
нува збор за возраст непосредно 
по оформувањето на формалното 
образование). Невработеноста на 
овие години претставува една од 
главните причини за заминување 
на младите луѓе во странство. Мо-
тивот е јасен - се бара вработување. 
Вработувањето на младите луѓе 
во татковината ќе го намали трен-
дот на иселување, но исто така ќе 
влијае позитивно и на повеќе сег-
менти од општествено-економски-
от живот во државата“, се нотира во 

Стимулирајќи ја вработеноста во зоните, 
Владата ги уништува домашните текстилци 

анализата. 
Истражувањето покажува дека 

во период од шест години (од 2009 
до 2015 година) заедно со вториот 
квартал од 2016 година е регистри-
рано намалување на стапката на 
невработеност кај сите возрасни 
категории луѓе. Сепак, кај првата 
категорија луѓе од 15 до 24 години 
се забележува одреден раст на не-
вработеноста, регистриран лани.

Во последниот извештај и Свет-
ска банка го констатира истото - 
дека сè помал е бројот на граѓани 
што бараат работа. Или се отселе-
ни или се откажеле дека ќе најдат 
воопшто работа, велат од Светска 
банка. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Македонија и Босна во „мртва трка“
Според податоците на Светска банка од јуни годинава,  
невработеноста во регионот е следната: 

МАКЕДОНИЈА

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ГРЦИЈА

СРБИЈА

ЦРНА ГОРА

ХРВАТСКА

27,9%

27,9%

26,3%

22,2%

19,1%

16,7%
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Ле а на Тачи, му зи чарка

Сме там де ка тре ба да се депо-
ли ти зи ра ат ог ро мен број инс ти-
ту ции - да до би е ме вис тин ски 
не за вис но суд ство и ме ди уми, 
па от та му да тр гне и сѐ ос та нато. 
Има ме вис тин ска пот ре ба од ре-
фор ми во об ра зо ва ни е то - ка ко 
она во учи лиш тата, та ка и она кое 
ка ко прог ра ма им се сер ви ра на 
на ши те гра ѓа ни низ ме ди у мите.  
Мно гу ед нос та вен при мер, пред-
ме ти те ка ко фи зичко, му зич ко и 
ли ков но не тре ба да се тре ти ра ат 
ка ко по мал ку важ ни би деј ќи ток-
му тие се оние што по на та му ќе 
по могнат во из град ба та на здра ви 
кул тур ни ин ди ви дуи, кои ќе ја до-
не сат оваа зем ја на по доб ро место.  
Би са ка ла мал ку по ве ќе да се ин-
вес ти ра во зем јо дел ството, би деј ќи 

го сме там за вис тин ски пер спек-
тив на гран ка кај нас. Би са ка ла да 
го ви дам Ке јот на Вар дар ко неч но 
про о ден од еден до друг крај. Би 
са ка ла МНО ГУ по ве ќе ве ло си пед-
ски па теки, на мес то мес то за ав-
то мо били. Би са ка ла ко неч но да 
го спа си ме Водно. Би са ка ла да ги 
згри жи ме улич ни те жи вот ни и да 
се вне сат мно гу по ри го роз ни каз-
ни за не од го вор ни те соп стве ници. 
Би са ка ла да се ре шат проб ле ми те 
со не дос тап ност на ле ко ви - за си те 
па ци енти, а осо бе но за за бо ле ни те 
од рет ки бо лести. На крај, би са ка-
ла да се ре ши проб ле мот со ЗАМП 
и со држав ни те инс ти ту ции - и би 
са ка ла ова здру же ние ко неч но да 
поч не да ра бо ти на ни во што го зас-
лу жу ва ат на ши те му зи чари.

Би са ка ла да го ви дам 
Ке јот на Вар дар про о ден

Крис ти на Пет ров ски-Ар на у дова, му зи чарка

Нет рпе ли во ја оче ку вам ид на та 
влада, би деј ќи ми е единстве на 
на деж де ка ќе се по ја ви не кој што 
ќе ја вра ти вер ба та во лу ѓето, во 
прав дата, во прав на та држава, 
де ка ќе дој дат лу ѓе што не ма да 
униш ту ва ат сè и се кого, што не е 
во сог лас ност со нив ни те ста вови. 
Де ка ќе до жи ве е ме дос то инствен 
жи вот, не кој што не ма да ги вла-
дее и по се ду ва ме ди у ми те - ќе 
не ма ат за да ча да ги ма ни пу ли ра ат 
и да ги ла жат лу ѓе то де ка жи ве е ме 
во Швајца ри ја или во Швед ска, а 
не во бес прав на држава. 

Се на де вам де ка но ва та власт ќе 
има ин те рес да го ре ши проб ле мот 
со за га де ни от воз дух и со униш ту-
ва ње то на ма ке дон ска та му зика. 
Тоа е она на кое се на де вам. А на-
деж та по след на умира.

Ме ди у ми те да не ла жат де ка 
жи ве е ме во Швед ска Јас не сум си гу рен што ќе се слу чи по 11 де кем-

ври или ут рото, вед наш по са мо то гла сање. Мно гу-
па ти бев убе ден де ка мно гу неш та ќе се слу чат или 
на ро дот ќе гла са по и наку, но се слу чи спро тив но-
то. Очиг лед но зат во ре носта, не ин фор ми ра нос та и  
не е ду ци ра нос та го пра ви сво е то - лу ѓе то гла-
са ат за име или за пар тија, а не за лич ност. Се-
пак, си те по ли ти ча ри се из ле зе ни или се дел 
од нас, а јас не сум си гу рен кол ку гра ѓа ни те на 
на ша ва зем ја се под гот ве ни за ме ну ва ње на-
вики, за вра ќа ње нор мал ни од но си ме ѓу себе. 
Збо ро ви те чест, мо рал, се одам на без на чајни. 
Ту ка ја гле дам суш ти на та - по че то кот и кра-
јот на сè. Ко га ќе се об ѕр нам око лу себе, бо-
ја та е при лич но сива, не го гле дам сонце-
то, кое е ка рак те рис ти ка на на ши от на род. 
Нај мно гу ме за се га не хи ги е ната, ѓуб ре то што 
го сре ќа вам се кој днев но на пла ни ни те и во  
до ли ните, во град и во село. Ве ро јат но тоа 
го има и во лу ѓето, прет ру па ни сме со не-
чис то тија. Ин сти ту ци и те мо ра да поч нат да 
фун кци о ни ра ат нор мално, да не ма ме пот-
ре ба за врски за ба нални, обич ни ра боти. 
На у ка та и про фе си о нал ци те да ра ко во дат со 
држа вата, она ка ка ко што е во ви со ко раз ви е ни те 
држави.

Сер геј Ан дре ев ски, ли ко вен умет ник

Зем ја та е нат ру па на со ѓубре, а и лу ѓе то 

Сце на ри ја та и цр те жи те на Френк 
Ми ле ро ви от „Град на гре вот“ во кој 
вла дее ма фи јата, е нај блис ку до тоа 
ка ко јас ја по и мам на ша та држава, 
де нес. За тоа од ид на та вла да нај нап-
ред ќе оче ку вам да се „за колне“ де ка 
не ма да ла же и да краде. За раз ли ка 
од прет ход ната, ко ја ра бо те ше са мо 
за свој џеб, од ид на та оче ку вам ко-
неч но да се ста ви во фун кци ја на 
на ро дот и за по че ток да го обе ли 
об ра зот на по и мот по ли ти чар и да 
ја вра ти до вер ба та кај гра ѓа ни нот.  
Са кам да ви дам ек спер ти и про фе-
си о нал ци во сво ја та об ласт, жед ни 
да ѝ да дат на држа ва та но ва тра ек-
то ри ја на дви жење. Оче ку вам но ва 
енер ги ја и све жина, ко ја ќе се бо ри 
и за ла га за концеп тот на раз лич ност 
и ќе се стре ми да из гра ди сов ре ме-
но оп штес тво. Мо ра да има и се ри-
оз но об мис ле на еко ном ска стра те-
гија, ко ја за ско ро вре ме ќе тре ба да 
ја заз дра ви бол на та еко но мија, да 
поч не да ги вра ќа ог ром ни те дол-
го ви и да ја убие си ро маш ти јата.  
За тоа, јас на ви вам за ос вес те на вла-
да, ко ја ќе се бо ри за доб ро то на се кој 
еден гра ѓа нин, вршеј ќи си ја ра бо та-
та се ри озно, по све те но и про фе си о-
нално. Крај но вре ме е да ви ди ме и 
да по ве ру ва ме де ка на вис ти на има 
лу ѓе што не ма да ја ко рис тат по зи-
ци ја та за лич ни пот реби, ту ку вис-
тин ски ќе се гри жат за раз во јот на 
оваа држа ва и неј зи ни от на род.

Не ла Ви то ше виќ, 
ре жи серка

Оче ку вам  
но ва  
енерги ја  
и све жи на
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Оче ку вам прво и пред сè - по воз рас ни луѓе. Ко
га збо ру вам по воз расни, мис лам на по воз рас ни 
во би о лошка, пси хо лош ка и емо тив на смисла, 
не об ре ме не ти со лаж на су ета, лу ѓе што би ле и се 
за до вол ни од се беси, ре а ли зи рани. Ми нис три, за-
ме ници-ми нис три, пра те ни ци што има ат при јат-
ни спо ме ни од сво ја та мла дост и би ле сло бод но 
пуш та ни на вра та во дис ко тека, ко га из ле гу ва ле 
со сво и те дру га ри или дру гарки. На ја дени, на пи-
е ни и ерот ски за до во ле ни уш те од до ма од сво и те 
пар тнери. Оче ку вам ко га не кој фун кци о нер ќе 
би де пра вед но и ос но ва но осом ни чен или уло вен 
во как ва би ло то тал но не е тич ка или кри ми нал-
на деј ност, да не че ка во оп што да би де по ста ве на 
мож нос та за не го во раз ре шу ва ње или смена, ами 
са ми от да си под не се не от по вик ли ва ос тавка.  
Оче ку вам Ма ке до ни ја да прес та не да се од не-
сува, пред сè кон неј зи ни те млади, ка ко ма то-
ри ца што го ја де сво јот нај здрав и на ју бав по род. 
Оче ку вам ин тен зив но да се ра бо ти на слу ча јот 
за по че ток - да прес та не све тот да ни се смее за 
на ша та ин вес ти цис ка де ка денци ја и да се по-
ми ри ме со фак тот де ка се пак сме 2016 го дина. 
И за крај би са кал да не се но сат стран ски ин вес-
ти ции, да не се гра ди ништо, да не се ве ру ва во 
чуда, да не се ве ту ва ниш то – са мо да не се краде.  
И ба рем не кол ку го дини, без раз ли ка ко ја и да е 
влада, да се оби де ка ко хро ни чен пу шач или но-
то рен ал ко хо ли чар, да се ре ха би ли ти ра од сво јот 
по рок. Знам де ка са мо од на ши те да ноци, од на-
ши от БДП, ќе тр гне ме на мно гу по доб ро и си те ќе 
има ме мно гу по веќе.

КАКВА САКАМ ДА ЈА ВИДАМ МОЈАТА МАКЕДОНИЈА

Са шо Та сев ски, ак тер и ре жи сер

Оп штес тво то да се ос ло бо ди 
од пар тис ки те де мони

Зем ја та е нат ру па на со ѓубре, а и лу ѓе то 

Су леј ман Ру шити, ак тер и ре жи сер

Од но ва та влада, по из бо рите, оче ку вам да се ос вр не кон ре ал ни те ху ма-
ни вред ности. Вла да што не ги сме та и тре ти ра гра ѓа ни те ка ко неп ри ја те ли 
на држа ва та ту ку ка ко неј зи ни вла де тели. Са кам власт што не ма да вла дее 
со зап ла шу ва ње на гра ѓа ни те ту ку ќе се пла ши од нив. Оче ку вам од но ва та 
власт да из гра ди прав на и пра вед на држава. Прав да та е клу чот, ако са ка те и 
ма гич ни от збор за жи вот со диг ни тет на гра ѓа ните. Са мо не се лек тив на прав-
да овоз мо жу ва раз вој на оп штес твото. Не мис лам са мо на не за вис но то суд-
ство, тоа се под раз бира, ту ку мис лам на соз да ва ње дух во си те јав ни инс ти-
ту ции, во кои и вра бо те ни те и гра ѓа ни те ќе се чув ству ва ат ед нак во вредни. 
Со прав да и пра вед ност се овоз мо жу ва да се ис так нат ин ди ви ду ал ни те вред-
нос ти без пред ра су ди од ет ничка, вер ска, расна, иде о лош ка или как ва би ло 
при пад ност. Сме там де ка дос та вре ме е ук ра де но од жи во тот на гра ѓа ни те на 
оваа држава, па за тоа е пот реб но што поб ргу да се соз да де по ли тич ка гар ни ту-
ра на ко ја ќе ѝ би де јас но де ка не мо же да се жи вее сре ќен жи вот со нес реќ ни 
гра ѓани. Се на де вам де ка оп штес тво то ќе смог не си ли и ќе се ос вес ту ва за не-
го ва та сила. Си ла што мо же да соз да ва сре ќен жи вот. Се на де вам де ка мно гу 
бр гу ќе дис ку ти ра ме за умет нич ки те вред нос ти на фун кци о нал ни те те ат ри 
во се кој град, за фун кци о нал ни ки но са ли во се кој град, за чис та жи вот на сре-
дина, за одоб ру ва ње на жи во тот на мар ги нал ни те гру пи итн. Овие вред нос ти 
про из ле гу ва ат ка ко ре зул тат на прав на држа ва и пра вед но оп штес тво!

Са кам власт што ќе се 
пла ши од гра ѓа ните

Дар ко Ле шо ски, поет

Пот реб ни ни се по ли ти ча ри на ја дени,  
на пи е ни и ерот ски за до во лени

Ние ка ко на род и по е динци има ме го лем 
проб лем со са ми те себе, со на ши от тврд, ма лог-
ра ѓан ски и не де мок рат ски мен  та ли тет. Де мок-
ра ти ја та и мо рал на та од го вор ност се сос тој ба 
на свеста, а не про из вод на за ко ни и ре форми.  
За тоа, сè до де ка не поч не ме се оп фат но пре ис-
пи ту вање, ко лек тив но и по е ди неч но на на ши-
от внат ре шен свет и све тог лед, по зи тив ни про-
ме ни не ма да се слу чат. Жи ве е ње то ов де мо же 
са мо да ни би де по ве ќе или по мал ку под нос-
ливо, но не и спо кој но и си гурно. А за тоа да се 
случи, ќе ни тре ба ат де кади, не ме сеци, оти мен-
та ли те тот не омек ну ва пре ку ноќ и од ништо.  

Значи, мо ра прво оп штес тво то да се ос ло бо-
ди од пар ти за ци ја та и од си те де мо ни што 
пар ти и те ги соз да ва ат за да ста не гра ѓан ско.  
Да се ос ло бо ди и од тој нив ни не чо ве чен при-
ти сок, заш то пар ти ја та ста на единствен мо дус 
ви вен ди за оп ста нок на по е ди не цот. А со нив, 
пра вед носта, прав да та и при род на та ло јал на 
кон ку ренција. Ре зул тат на тие окол нос ти ќе би
де еден по и на ков, по од го во рен и по мо ти ви ран 
по е ди нец и на род. А со та ков на род мно гу по-
лес но се гра ди ста бил но и од го вор но оп штес-
тво, со ви со ка по ли тич ка и со ци јал на кул тура.
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ТРИ МЕСЕЦИ ПО КАТАСТРОФАЛНАТА ПОПЛАВА ВО СКОПСКО

Се повлекоа и водата и 
камерите, останаа калта  
и горчината во душите

Огромни наноси од кал, натру-
пани камења, купишта шут, 
куќи со јасни траги од вода 

по фасадите, тежок мирис на влага 
и ниви со огромни локви од вода, е 
состојбата во повеќе скопски села, 
три месеци по катастрофалната 
поплава од 5 август, во која животот 
го загубија 22 граѓани, а едно 16-ме-
сечно девојче сè уште се води како 
исчезнато.

За помош на семејствата чии до-

За помош на семејствата 
чии домови се 
поплавени, со ребаланс 
на Буџетот беа наменети 
36 милиони евра, но 
досега се исплатени 
само 8 милиони евра! 
Но, и во исплатите се 
„кријат“ многу тајни, 
за кои полугласно 
зборуваат жителите од 
поплавените подрачја. 
Сепак, тие се среќни што 
извлекле жива глава, 
па велат дека за пaри 
некако ќе се снајдат. За 
жал, никогаш нема да се 
надоместат жртвите што 
водата безмилосно ги 
зеде.

мови се поплавени, со ребаланс на 
Буџетот беа наменети 36 милиони 
евра, но досега се исплатени само 8 
милиони евра! 

Жителите од поплавените под-
рачја полугласно зборуваат за раз-
лични случки со исплатите. Тие твр-
дат дека во Стајковци се поплавени 
околу 300 куќи, но за отштета, на ли-
стата се 400. Според нив, газдите на 
овие куќи на „чуден начин“ прија-
виле штети. Исто така, жители од 
Стајковци зборуваат и дека при дел-
бата на парите постоеле партиски 
врски. Потоа се зборува за некаква 
донација од Австралија, која целос-
но отишла за една куќа, а биле мно-
гу пари. Исто така, кружи приказна 
и за некоја куќа што не била толку 
оштетена, а сепак, на нејзино место, 
со буџетски пари се прави нова.

Во меѓувреме, жителите од по-
плавените подрачја се снаоѓаат кој 
како знае и умее, за што е можно по-
веќе да се вратат во нормалниот жи-
вот. Сепак, наидовме и на напуште-
ни куќи, кои се толку руинирани 
или, пак, влажни што семејствата 
не можат да се вратат во нив.

Драги Стојковски од населбата 
Ченто добил отштета од 900 евра од 
државата, но како што вели, со тоа 
не може да се покрие ништо од на-
правената штета.

- Ниту државата нешто ми дала, 
ниту па јас очекувам од неа. Сè 
што сум направил, сум направил 
со овие 10 прста. Ќе направам пак - 

вели Стојковски.
Тој објаснува дека кога надошла 

водата, во подрумските простории 
и во сутеренот, стигнала до два ме-
тра и таму буквално сè пливало и 
сè е оштетено. Во сутеренот има 
просторија, каде што неговиот син 
се занимава со клима-уреди.

- Во поплавата отидоа три кли-
ма-уреди што син ми требаше да 
ги монтира. Само тоа е штета по-
голема од 900 евра. Во тој дел ни се 

наоѓаа и двете машини за перење 
алишта. Имав и материјал за рено-
вирање, стиропор. Сè отиде...

Стојковски има работилница и во 
Стајковци, веднаш до обиколница-
та. Таму настрадал покривот, а тој 
сам си го сменил, односно воопшто 
и не пријавил дека му е нанесена 
штета.

Неговиот пријател од Стајковци 
не сакаше да зборува со име и со 
презиме, рече дека најважно му е 

Катастрофа за 
освестување
Силното невреме на 5 спроти 
6 август годинава ја стаписа 
Македонија. За неколку часови 
неколку скопски села и населби 
беа опустошени. Повеќе од 20 
мртви, илјадници уништени до-
мови, автомобили, удавена сто-
ка, збришани ниви, пластеници, 
улици... На илјадници семејства 
одеднаш им беше неопходна 
секаква помош - храна, облека, 
покуќнина, пумпи, багери, 
лопати, работници, храна за 
стоката, сè...  
На државата, на граѓаните и на 
фирмите им требаа денови, ако 
не и недели да се организираат. 
Политичарите побрзаа да де-
монстрираат солидарност и тоа 
да ѝ го прикажат на јавноста. 
Конфузијата и хаосот во првите 
денови беа сеприсутни. Не се 
знаеше кој што треба да прави, 
а луѓето не можеа да добијат 
повеќе од леб, вода и основни 
намирници. Но полека состојба-
та се стави под контрола.  
Останаа неодговорени пра-
шањата дали невремето беше 
толку големо колку што била 
голема негрижата пред тоа - 
од начинот на кој е изградена 
обиколницата, до затнатите 
одводни канали, соголените 
ридовите од дивата сеча...
Три месеци по катастрофата, 
екипа на „Ние одлучуваме“ 
се увери дека проблемите во 
поплавените подрачја ни одда-
леку не се завршени. Заврши 
само јавната дебата за тоа што 
треба да се прави во иднина за 
да не се повтори таква  
катастрофа.

ДРЖАВАТА 
ПОТФРЛИ И ПРЕД 
И ПО ДОЖДОТ

10

што ја спасил сопругата.
- Две куќи ми се поплавија, 

една каде што живееме јас и 
сопругата, а другата, каде што 
живее синот со семејството. Еве 
сега носам песок за да ја попол-
нам дупката пред мојата куќа. Не 
можам нормално да влегувам и 
да излегувам, но имав многу за 
работа внатре и не стигнав да ра-
ботам пред влезот. Државата засе-
га ми нема дадено ни денар. Но, 
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кога ќе се сетам што можеше да ми 
се случи... Со сопругата бевме над-
вор и одеднаш слушнавме страшна 
бучава. А кога се свртевме, водата 
веќе нè влечеше. Јас се фатив за 
ограда и цврсто ја стегнав сопругата 
за рака. Но таа, сепак се отпушти. Не 
знам ни сам како ја спасив - вели на-
шиот соговорник.

Главната улица во Стајковци е 
целосно раскопана и се подготвува 
за асфалтирање. Споредните улици, 
пак, се калливи и на нив згаснаа по-
веќе животи.

Горан Петрински живее на сто-
тина метри од местото каде што 
загинаа мајка и дете, кои водата 
ги влечеше од обиколницата, а беа 
пронајдени меѓу две куќи. Во бли-
зина беше пронајдена и мртва жена, 
која се држела за ограда.

Куќата на Петрински сè уште има 
траги од влага. Влезната врата е сме-
нета, а од куќата се слуша џагорот 
на децата.

- За среќа, сите сме живи и здрави. 
За почеток, од државата ги добив 
оние авансни 30.000 денари. Дојдоа 
и направија процена. Колку што 
видов, реално запишаа. Очекувам 
сите постепено да бидеме обесште-
тени - оптимистички вели Петрин-
ски.

Горан за време на поплавата бил 
на гробишта. И таму водата силно 
надошла и не можел со часови да 
се врати дома. Децата му биле на 
гости, а за среќа, во тој дел од селото, 
немало поплава. Но сопругата Бран-
кица била сама дома.

- Се обидов да ја отворам вратата, 
но тешко ми одеше. Водата беше 

толку надојдена и правеше при-
тисок, што одвај некако успеав да 
излезам. Сопругот ми кажа дека се 
јавил соседот, кој беше на одмор во 
Грција и му кажал дека мајка му е 
сама дома. Таа жена е многу болна. 
Имаше 12 операции. Се концентри-
рав на тоа да ја спасам. Одев бавно, 
вода имаше насекаде. Некако се 
задржував меѓу куќите и стигнав 
до нејзината. Таа стоеше на ниската 
тераса и викаше за помош. Не знам 
ни сама како ѝ помогнав да се преф-
рли преку терасата и како успеав да 
ја довлечкам до пред мојата врата, 
кога таа одвај оди. Жената викала 
на терасата повеќе од еден час - вели 
Бранкица.

Горан нè однесе во куќата на спа-
сената жена. Беше морничаво да 

Од дома излеговме само  
со алиштата на нас

Уништените ниви и  
удавената стока послед-
ни за обесштетување

Во семејната куќа каде што 
живее Милка Овнарска во 
Стајковци, живеат две семејства. 
Тие заедно, за оштетената куќа и 
за покуќнината добиле од држа-
вата вкупно 280.000 денари. Но 
затоа, колегите на Овнарска и на 
нејзиниот сопруг им овозможи-
ле да застанат на нозе.

- Во семејната куќа ни беше 
уништено буквално сè - две куј-
ни, две спални, детските соби, 
сè од техника, бањите, па дури 
и облеката. Водата надојде одед-
наш и почна да го исполнува 
нашиот дом. Ги качив децата на 
прозорец и за среќа во близина 
имаше една скала и така се сим-
наа. Кога излеговме надвор, со 
себе ги имавме само алиштата 

на себе. Сè ни остана во вода! Јас 
само се молев на Бога да не се 
урне куќата - вели Овнарска.

Кога отишла на работа, Овнар-
ска ја дочекала колешка со плик 
во рацете. Ѝ рекла дека собрале 
пари, кој колку може.

- Ми се насолзија очите. Тоа 
е чувство што не можам да ви 
го опишам. Јас работам во „Кат-
лановска бања“. И од фирмата 
многу ми помогнаа. Сопругот 
ми работи во „Жито леб“, од 
каде што стигна огромна по-
мош. Ми помагаа и роднините 
и пријателите - кој со килим, кој 
со фрижидер, кој што можеше 
да даде. Многу сме им благодар-
ни! - вели Овнарска.

Многумина велат дека од 
Стајковци стигнува најубавиот 
пипер „каверџик“, а некои се-
мејства живеат од добитокот. 
Но, поплавата за голем дел од 
нивите и добитокот беше ка-
тастрофална. Отштетата, пак, 
прво во скромен дел, почна со 
домаќинствата. Нивите и стока-
та останаа во втор план, а во воз-
духот остана да виси прашањето 
- како во меѓувреме да преживе-
ат семејствата чиј бизнис „умре“.

Крај обиколницата, дел од 
нивите речиси и да не можат 
да се вратат во функција. Тие 
се прекриени со камења што 
ги потрупале. Има и делови од 
асфалтот што се откинал и што 

водата го однела во плодната 
земја. Може да се забележат и 
многу уништени пластеници, 
чии сопственици сè уште не ни 
успеале да ги кренат.

На еден жител од Стајковци, 
пак, бизнисот со стока речиси 
му е целосно уништен. Водата 
му однела 35 свињи и 5 крави. 
Но, и за другите немал храна, па 
морал да ги продаде по мини-
мална цена.

Земјоделците од Стајковци, 
на кои земјата и стоката им се 
единствен бизнис, велат дека 
поплавата ги оставила на ми-
лост и немилост. Тие апелираат 
до државата да им помогне за да 
не станат социјални случаи.

се влезе. Таму каде што се спојуваа 
надворешните ѕидови со подот, 
имаше отвори. Водата од сите стра-
ни буквално влегувала во домот. Од 
фасадата, од прозорците... Во оваа 
куќа веќе не може да се живее. Таа 
не може ни да се поправи. Небез-
бедна е. Би требало да се урне и да 
се изгради нова. Спасената жена во 
моментов се наоѓа во дом за стари 
лица.

Хуманост на дело за време на 
поплавите покажаа многу граѓани, 
но и фирми. Тие ја претркаа др-
жавната грижа и беа првите што на 
граѓаните од поплавените подрачја 
им подадоа рака. Се донираше вода, 
спакувана храна, топли оброци и 
облека. За жал, како што вели еден 
од координаторите за делење по-
мош, донациите секогаш не стигну-
ваа во прави раце.

- Тие чиишто куќи не беа попла-
вени, први трчаа по донации и зе-
маа по неколкупати. Тие, пак, што 
имаа поплавени куќи, беа зафатени 
со работа и додека да појдат по неш-
то храна, се случуваше таа да биде 
потрошена. Поради тоа донациите 
се делеа од куќа на куќа - вели на-
шиот соговорник.

Жителите од поплавените под-
рачја велат дека сега се плашат и 
кога ќе заврне најмал дожд. Она 
што го доживеале, велат дека не 
може да се опише. Што се однесува 
до материјалната штета, многуми-
на коментираат дека е добро што 
е предизборен период, па Владата 
најверојатно ќе се сети на нив за да 
може колку-толку да се закрпат.

Тие чиишто 
куќи не беа 
поплавени, 
први трчаа 
по донации 
и земаа по 
неколкупати. 
Тие, пак, што 
имаа поплавени 
куќи, беа 
зафатени  
со работа
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ОТКУПОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НАТАМУ НАЈГОЛЕМ ПРОБЛЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Она што не го уништи стихијата, го 
изеде стихијната владина политика
Најкатастрофално 
поминуваат лозарите. 
Поради измените 
на Законот за вино, 
откупувачите не смееја 
да откупуваат грозје 
за повеќе винарии 
туку само за една со 
која имаат склучено 
договор. Од друга 
страна и винариите 
поради залихи на вино 
од претходната година 
најавија намален 
откуп.

Македонските земјоделци 
минуваат тежок период. 
Една по друга година се 

нижеа елементарни непогоди, ра-
ниот мраз ги уништи овошките, ле-
тото фатија обилни поплави и град 
во Пелагонија и во Скопско. Но на 
маките што им ги приреди мајката 
природа, се надоврза и државната 
негрижа или неспособност да ги ре-
гулира односите меѓу производи-
телите, откупувачите и преработу-
вачите. Проблемот со несигурниот 
откуп ги измачува земјоделците со 
години.     

Семејството Бендевски од при-
лепското село Канатларци е едно 
од многуте чии земјоделски насади 
ги погоди град. Од штетите уште не 
можат да се оправат. 

- Пиперот речиси целосно беше 
уништен, а таман требаше да поч-
неме со бербата. Тутунот исто така. 
Плачев кога го гледав тој пустош. 
Колку само пари вложивме и кол-
ку работа дадовме, а сè ни пропад-
на – раскажува низ солзи Кате Бен-
девска.

Ништо подобро не поминаа ни 
земјоделците од Битолско. Тоа што 
успееја да спасат нешто од попла-
вите и од невремето со град, потоа 

маки мачеа да го продадат. 
- Околу 30 тона бостан ми остана 

на нивата, немаше на кого да го про-
дадам. Ниту трговци доаѓаа, ниту 
некој од власта се заинтересира да 
ни помогне. Се молевме по пријате-
ли кој има некоја врска со трговци 
да продадеме нешто. Катастрофал-
на година, не знам како ќе прежи-
вееме - вели Гоце Талевски од село 
Егри, Битолско.

Иако на крајот од сезоната малку 
тргна пласманот со ајварската пи-
перка, градинарите од Прилепски-
от Регион се жалат дека одвај успе-
але да ги вратат вложените пари. 
Преработувачите имаа доволно ев-
тина пиперка од струмичкиот крај 
и цената на првата класа пиперка 
падна под 18 денари што за земјо-
делците беше крајно неисплатлива 
цена. Трошоците се високи, особено 
за заштитните средства и за нафта-
та.

– Лани добро поминавме со пи-

перката и годинава охрабрени, на-
садивме повеќе. Но, за жал, немаше 
интерес од страна на откупувачите 
и трговците. Голем дел од родот на 
земјоделците од Бела Црква скапу-
ваше во нивите – раскажува земјо-
делецот Менде Тошевски.

Но се чини најкатастрофално 
годинава поминуваат лозарите со 
откупот на грозјето. Проблемите 
настанаа уште на почетокот на 
бербата на црното грозје кога по-
ради измените на Законот за вино, 
откупувачите не смееја да откупу-
ваат грозје за повеќе винарии туку 
само за една со која имаат склучено 
договор. Од друга страна, и винари-
ите поради залихи на вино од прет-
ходната година најавија намален 
откуп. Се јави вишок на грозје, кое 
никој не го откупуваше поради што 
лозарите побараа помош од Влада-
та.

- Моето грозје остана необрано на 
лозјето. Нешто дадов, околу 10 тона 

во „Повардарие“ оти само тие отку-
пуваат, ама никој не знае кога ќе ги 
земеме парите. Ни за цена прашу-
вавме ни за рок за исплата, само да 
го предадеме – вели Зоран Михов 
од Сопот, Кавадаречко.

Владата излезе со решение, со кое 
на винариите што ќе откупат повеќе 
од 60 отсто од ланскиот откуп, ќе им 
се исплати субвенција од 3 денари за 
црното грозје и 2 денара за белото. 
Според лозарите, оваа мерка не го 
дава очекуваниот резултат, поради 
што тие бараат Владата да изврши 
интервентен откуп на грозјето и на 
тој начин да го стабилизира пазарот.

- Слушаме дека во други земји, 
кога има ваков проблем со вишок 
грозје, владата го откупува и го пре-
работува како дестилат, за кој нема 
проблем со пласманот. Не смее да 
нè остават вака препуштени само 
на винариите, кои се приватници и 
откупуваат колку што сакаат - реа-
гираат лозарите пред „Повардарие“.

И додека се чека некакво ре-
шение за откупот на грозјето, 
земјоделци од другите региони 
веќе алармираат за проблеми со 
пласманот и на други земјоделски 
производи. Овоштарите од Преспа, 

Бараме  
власт која 
нема да 
манипулира 
со маката на 
земјоделците

Плачот кај  
откупните  
пунктови
Земјоделската 2016 година е 
една од полошите години за 
земјоделските производители, 
oд елементарни непогоди до 
негрижа на Владата околу 
пласманот на земјоделските 
производи. Годината започна 
со измрзнување на половина 
од насадите со праски во 
Росоманско и на јаболката во 
Преспа, а од мразот имаше и 
стопроцентно измрзнување 
кај насадите со кајсии. Лошата 

година продолжи со поплавата 
и градот, кои уништија голем 
дел од насадите со пипер 
во Прилепско и со жито во 
Пелагонија. 

Но се чини најкатастрофално 
годинава поминуваат лозарите 
со откупот на грозјето. Владата 
ги субвенционира винариите, 
но тоа малку или воопшто не 
им помага на производители-
те - нивното грозје скапува на 
нивите, или со денови чекаат 
во долги колони да го прода-
дат по „дампинг“ цени. Ништо 
подобра не е состојбата и со 
откупот на јаболката, оризот, 
пиперките...

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ТРУД ПОТЦЕНЕТ
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иако со преполовен род од мината-
та година, повторно ги имаат истите 
проблеми - ниска цена и високи тро-
шоци за производство. 

Ваква ситуација се очекува и со 
оризот, чија жетва е во тек. Новата 
реколта стигнува, а тие сè уште 
имаат непродаден бел ориз и арпа 
од ланскиот род. 

Проблемот со пласманот на 
земјоделските производи и по де-
сет години власт на ВМРО-ДПМНЕ 
останува нерешен. Иако во соглас-
ност со Законот за земјоделство и 
рурален развој постојат неколку 
мерки со кои може да им се помо-
гне на земјоделците, актуелната 
власт не прави ништо од тоа, што ре-
зултира со намалување на домаш-
ното земјоделско производство и 
двојно зголемен увоз на храна од 
2006 година.

Деновиве пред Винарската 
визба „Повардарие“ има кило-
метарски колони од трактори, 
во чии приколки е набраната 
смедеревка. Откупот оди бав-
но, а нервозата и уморот кај 
лозарите се очигледни.

- Два дена сум овде. Еве, на 
ливчето ми пишува дека сум 
150-ти на ред! Кога ќе дојдам 
на ред, не знам. Ова е срамота 
што ни се случува, грозјето го 
носиме во визбата која ни го 
нема платено ланскиот род!? 
Каде е сега министерот да дој-
де и да види што се случува, а 
не само пред избори ни идат 
за гласање – револтирано вели 
лозар од село Дисан.

Ова е срамота, 
каде е сега  
министерот!

Веќе 10 години, традицио-
нално Никола Груевски 
пред избори најавува нови 

инвестиции во земјоделството 
и тоа се најчесто изградба на от-
купно-дистрибутивни центри, 
со што ќе се реши проблемот на 
земјоделците со пласманот.

Така и сега, поточно на два 
месеца пред избори, Груевски 
најави холандска инвестиција 
во висина од 10 милиони евра, 
во која спаѓа и изградба на от-
купен центар што ќе го реши 
проблемот со пласманот во јуж-
ниот регион, поточно во Дојран 
и во Богданци.

Но искуството со досегашни-
те силни најави се покажа само 
предизборен маркетинг и не 
само што не се реши пласманот 
туку дополнително ја влоши со-
стојбата бидејќи овие „странски 
инвестиции“ најчесто беа пара-
ван на луѓе блиски на власта, 
кои откупот го вршат селектив-
но, ја уриваат цената на произ-
водите, а плаќаат ако сакаат и 
кога сакаат, без некој да ги кон-
тролира или да ги санкционира.

Таков беше примерот со от-
купно-дистрибутивниот центар 
„Епл ленд“ во Преспа, во место-
то Макази. Тоа беше инвести-
ција од Дубаи, која се најавува-
ше цели 5 години додека не се 
заврши изградбата. Откупниот 
центар се отвори лани, а лента 
сечеше Груевски.

Денес, велат овоштарите од 
Ресен, таму не се знае кој е газда, 
а кој кираџија. 

- Лани откупуваа двајца совет-
ници од ВМРО-ДПМНЕ, и тоа за 
9 и 11 денари за килограм, што 
беше минимална цена. Така, на-
место да ни помогне, оваа инве-

Најмалку 9 од 
најавените десетина 
откупни центри уште 
не се направени, а 
центарот во Преспа, за 
кого Груевски сечеше 
лента, не ги оправда 
очекувањата.  

Откупнодистрибутивните центри, 
омилена предизборна манипулација

Во 2011 година владата на 
Груевски најави изградба на 
повеќе вакви откупно-дистри-
бутивни центри во различни 
региони, во зависност од ви-
дот на производството. Во Ка-
вадарци најавија изградба на 
откупен пункт што ќе се про-
стира на два хектара државно 
земјиште, а на продажба по 1 
евро од квадратен метар беа 
понудени уште 8 нови локации 

за изградба на откупно-дис-
трибутивни центри во повеќе 
населени места. 

Министерството за земјо-
делство, пак, најави изградба 
на шест откупно-дистрибутив-
ни центри за овошје и зелен-
чук. Од нив, три беа предвиде-
но да се изградат во Скопје и по 
еден во Валандово, Радовиш и 
во Гевгелија. 

Воедно и италијанската 

компанија „Итал ТВТ“ најави 
изградба на современ откуп-
но-дистрибутивен центар во 
Василево на 11 хектари градеж-
но земјиште во индустриската 
зона, вреден 15 милиони евра. 
На местото каде што беше 
предвиден откупниот центар, 
сè уште стои гола ливада, како 
што се гледа на фотографијата.

Откупни центри лесно се најавуваат,  
уште полесно се забораваат

Бројките се немилосрдни, земјоделството  
за десет години доживеало дебакл

  Вкупен увоз на храна во 2006 
година – 288 милиони евра

  Вкупен увоз на храна во 2016 
година  – 551 милион евра. 

Од тоа по гранки во 2016: 
  Увоз на месо и месни прера-
ботки  – 120 милиони евра 

  Увоз на млеко и млечни 
преработки  – 100 милиони 
евра 

  Увоз на концетрат за сок  –  
20 милиони евра 

  Увоз на масло за јадење  –  
20 милиони евра

Намалување на производство 
од 2006 до 2016 година

  Засадени површини под 
шеќерна репка во 2006 – 
6.000 хектари

  Засадени површини под 
шеќерна репка во 2016 –  
нула  хектари 

  Увоз на шеќер ов 2016 годи-
на  – 20 милиони евра 

  Пченица  – 20.000  хектари 
помалку 

  Лозја  – 5.000  хектари  
помалку

Годишно необработени обра-
ботливи површини  – 200.000 
хектари,  (1/3 од вкупно обработ-
ливите површини)
Намалување на сточниот фонд  
од 2006 до 2016 година

  Број на овци во 2006  –  
1,2 милиони грла 

  Број на овци во 2016  – 
700.000 грла пријавени за 
субвенции (на терен нема 
повеќе од 500 000 грла)

  Млекопроизводството  –  
30 отсто помалку

Бараме власт 
која трајно 
ќе го реши 
проблемот со 
откупот на 
земјоделските  
производи

ОТКУПНО
ДИСТРИБУТИВЕН 

ЦЕНТАР?????

стиција само ни ја сруши цената, 
која на почетокот беше 15 денари 
за килограм. Згора на тоа, сè уште 
ни должи пари, иако помина една 
година од откупот - вели овошта-
рот Лазар М. од Ресен.

И годинава е истиот проблем 
со пласманот на јаболката иако 
родот е преполовен поради из-
мрзнувањето на овошните наса-
ди. Таму сега не откупаат советни-
ци од општината, туку други луѓе 
познати како блиски на партијата 
на власт. Откупени се одвај 60.000 
тони јаболка, цената е ниска, а ис-
платата е неизвесна. 
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КОЈ МУ ДОЗВОЛИ НА КОМБИНАТОТ ТОЛКУ ВРЕМЕ ДА ЗАГАДУВА?

По силниот притисок на јавно-
ста и на невладините активи-
сти, комбинатот за фероле-

гури „Југохром“, сместен во тетов-
ското село Јегуновце, ги исклучи 
печките. Комбинатот не успеа до 
30 октомври да го испочитува по-
следниот рок даден од Владата за 
да го пушти во употреба системот 
за отпрашување на воздухот, што 
беше  неопходен услов за импле-
ментацијата на т.н. „А - Интегрира-
на еколошка дозвола“. 

Комбинатот „Југохром“, иако се 
наоѓа на 17 километри од Тетово, 
се смета за најголем загадувач на 
воздухот во овој град. Натегањата 
околу изградбата на систем што 
нема да дозволи да се загадува 
околината, траат со години, а во 
меѓувреме Тетово се задушува во 
отровни честички. На која карта 
играше „Југохром“ кога постојано 
го одложуваше почнувањето на 
процедурата и изградбата на систе-
мот за отпрашување? Постоеја ли 
некои тајни ветувања од власта за 
толеранција, или пак, „Југохром“ 
играше на картата на социјалата, 
бидејќи затворање на овој комби-
нат за феролегури, би значело оста-
вање 1.000 луѓе на улица.

За да ги запази еколошките стан-
дарди, според информациите од 
компанијата, „Југохром“ требало 
да потроши околу 10 милиони евра. 

Големите компании, кои воедно 
се сметаат за големи загадувачи, 
добија од Владата рокови до кои 
треба да добијат таканаречени „А - 
Интегрирани еколошки дозволи“. 
Првиот рок за „Југохром“ беше 
јануари 2014 година, па се пролон-
гира за 31 октомври 2014 година, 

За да ги запази 
еколошките 
стандарди пропишани 
со закон, според 
интерните пресметки, 
компанијата 
„Југохром“ требало 
да потроши околу 10 
милиони евра.

Нечисти 
игри со 
загадувачот 
„Југохром“

раководните луѓе од „Југохром“, 
ако административните процеду-
ри беа полесни, и изградбата на 
објектот ќе беше готова. Оттаму 
појаснија дека од дополнителни-
от рок од 24 месеци што го добија 
во 2014 година, дури 21 месец по-
трошија на одобрувања од повеќе 
нивоа. Притоа, Министерството 
за животна средина јасно им по-
тенцирало дека без завршена про-
цедура не смеат ништо да почнат 
да прават.

Од Министерството за животна 
средина, пак, изјавија дека за-
стојот не се случил кај нив.

- Прво треба да се добие гра-
дежна дозвола. Без таа дозвола 
беспредметно би било Мини-
стерството за животна средина 
да разгледува дали постои усо-
гласување со оперативниот план, 
со каква технологија ќе се врши 
отпрашувањето и слично - велат 
од Министерството за животна 
средина.

Министерството за транспорт 

па потоа рокот се пролонгира на 
две години, односно до 31 октомври 
2016 година. Но, поради големиот 
притисок на јавноста и поради тоа 
што ланското зимо се евидентираа 
страшни бројки околу загаденоста 
на воздухот, печките во „Југохром“ 
се изгаснаа за 31 декември, а беше 
договорено да се пуштат на 1 март, 
кога ќе помине критичниот пери-
од со загадувањето. Во тој период, 
вработените не примаа плата, туку 
паричен надоместок од Агенцијата 
за вработување во висина од 5.000 
денари месечно. 

Во меѓувреме, „Југохром“ слабо 
напредуваше околу постапката 
за изградбата на отпрашителната 
станица, а во неколку наврати доби 
опомена од Министерството за жи-
вотна средина. Така, на 31 октомври 
годинава, комбинатот беше далеку 
од целта - да го пушти во употреба 
системот за отпрашување. На терен 
може да се видат само почетни гра-
дежни работи. 

Според изјавите во медиумите на 

и врски, пак, молчи околу тоа дали 
кај нив закочила процедурата за из-
давање градежна дозвола и зошто.

Според Правилникот за постап-
ка на добивање „А - Интегрирана 
еколошка дозвола“, јасно е дека 
станува работа за долга и сериозна 
процедура, која бара време. 

Пред да истече последниот рок 
за имплементирањето на А еко-
лошката дозвола, комбинатот „Ју-
гохром“ достави барање до Владата 
за ново продолжување на рокот од 
18 месеци. Досега во јавноста Влада-
та не даде одговор дали размислува 
за продолжување на рокот, односно 
дали ова прашање ќе го стави на дне-
вен ред на некоја седница. Како што 
дознаваме од извори од „Југохром“, 
компанијата засега ги задржа сите 
вработени, токму играјќи на карта-
та дека Владата ќе попушти, откако 
во декември и во јануари ќе ѝ бидат 
презентирани дневните извештаи 
за загадувањето, кое се очекува да 
биде на високо ниво и по исклучу-
вањето на печките. 

Според Националниот план 
за заштита на воздухот 2013-
2018 година, „во 2009 година 
има намалување на емисијата 
на ТСП (вкупни суспендирани 
честички) за повеќе од 55 про-
центи, што е главно резултат 
на неработењето на комплек-
сот Југохром Фероалојс ДОО“.

Од невладината организа-
ција „Еко герила“ велат дека 
ова е многу значаен податок, 
а „Југохром“ ги проби сите ро-
кови за ставање филтри и не за-
служува веќе да му се верува. 

- Притисоците што ги пра-
виме носат резултати. Депо-
нијата е во процес на чистење, 
но нема да бидеме еуфорични, 
ќе чекаме конечни резултати. 
Сите загадувачи, било да се 
индустриски капацитети, гра-
дежни активности, депонии 
или возила, загадуваат оти не-
кој им го дозволува тоа. Како 
граѓанска организација ние 
вршиме политички притисок 
над надлежните, за да се стават 
загадувачите под контрола и 
со тоа да се почитуваат зако-
ните и Уставот - вели Аријанит 
Џафери од „Еко герила“. 

Сепак, податоците од мер-
ните станици во Тетово пока-
жаа дека и по затворањето на 
комбинатот на почетокот од 
годинава, отровните ПМ10 
честички, за кои најмногу се 
зборува во јавноста, во часов-
ни концентрации беа дури 20 
пати поголеми од пропиша-
ната средно дневна гранична 
вредност.

Без „Југохром“ 
загадувањето 
било помало  
за 55 отсто?!
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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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