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СОЦИЈАЛА

Сопствениците на соци-
јални станови за кои 
актуелната Влада, вед-

наш по доаѓањето на власт, 
го укина конкурсот, де но-
ви ве протестираа пред Ми-
нистерството за транс порт и 
врски, а минис те рот Буџаку 
им ветил дека овој случај ќе 

ПРОТЕСТ
НА СОПСТВЕНИЦИТЕ
НА СОЦИЈАЛНИ
СТАНОВИ

"Никој во оваа држава не сака да помисли дека крајната 
цел треба да биде оружјето. Сите сакаме проблемот да 
биде решен со правни средства, но гневот е голем и се 
плашам дека некој ќе посегне по оружјето. Замислете, 
што ќе се случи ако се добијат две решенија за еден 
стан", вели Владо Денчов.

"Луѓето кои ги добија социјалните станови не се согласуваат 
со новите критериуми: ако конкурираат на нов конкурс 
за социјален стан, да добијат десет бода плус, бидејќи 
на тој начин - како што вели Лидија Поп Златанова - ги 
ставаат во ист кош со оние десет отсто кои становите ги 
добиле на нерегуларен начин". 

Жаклина МИТЕВСКА
Пишува:

го стави на владина седница. 
Оваа категорија граѓани твр-
ди дека нема да се откаже од 
доделените станови, за кои 
објаснуваат дека сè уште има-
ат важечки договори.

Како што е познато, по 
доаѓањето на власт, Вла да-
та на премиерот Црвен ков-

 ски го укина Конкурсот за 
до делување на околу 435 
социјални станови кој бе-
ше објавен во вре ме то на 
владеењето на вла да та на 
екс-премиерот Љуб чо Ге ор-
ги евски, со образ ложе ние 
дека десет отсто од ста но-
ви те биле доделени на не-
легален начин. Уставниот и 
Вр ховниот суд на Република 
Македонија, тогаш се про-
гла сија за ненадлежни за 
овој случај. Оштетените фор-
мираа Координативно те-
ло чија цел беше да се бо-
ри за остварување на пра-
вата на оваа категорија гра-
 ѓани. Овие луѓе од Вла  да  та 
бараа да изврши ре ви зија 
на тие десет отсто од до-
делените станови и наја вија 
разврска на случајот пред 
Меѓународниот суд. Ста ну-
ва ше збор за Проект кој го 
финансира Советот на Евро-
па и Европската банка. До 
2006 година требаше да се 
из градат 10.000 станови.

МИНИСТЕРОТ БУЏАКУ ЌЕ 
ГО СТАВИ СЛУЧАЈОТ НА 
ВЛАДИНА СЕДНИЦА

СО ОРУЖЈЕ КЕ ГО БРАНИМ  
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СУДБИНИ

Нашиот неделник мината-
та година во неколку продол-
женија се обиде да допре до 
сопствениците на овие ста-

нови и да ги пре  несе нив-
ните животни при казни. 
Дел од нашите со го вор ни ци 
добивањето на стан го ис  ко-
ментираа како ос тва ру ва ње 
на своите со ниш  та. Но, от ка-

ко Владата им го одзеде ова 
право на сопс твеност, нив-
ниот сон беше ур нат.

- "Добивањето на станот 
за нас беше вистински шок. 
Првпат ни се случи да пла-
чеме од радост. Единс тве но 
само скептик беше малата 
ќерка која рече: 'Луѓе, ај да 
не се радуваме, нам убави 
работи не ни се случуваат'", 
изјави тогаш Марика Попов-
ска, една од оние на коишто 
Владата им ги одзеде ста но-
вите.

- "Условите за живот под 
кирија се никакви. Секо гаш 
кога врне покривот про-
кис нува. Ќерката, која има 
шеснаесет години, од де вет-
годишна возраст е под пос-
тојан лекарски надзор, за-
тоа што едниот бубрег не 
й  е доволно развиен и не 
функ ционира. Често сме по 
болници. Огласот бе ше един-
 с твена можност да дој де  ме 
до покрив над гла вата", објас-
ни тогаш госпоѓа Убав ка 
Стојановска.

Не знаеме дали поплаките 

и критиките на овие лу ѓе 
објавени во нашиот недел-
ник стигнаа онаму каде што 
требаше, но факт е дека овие 
луѓе лесно не се откажуваат 
од она што како што самите 
велат "го заслужуваат", па ду-
ри најавуваат и пориго розни 
мер ки. 

По подолги препукувања, 
перипетии и иритирани од 
она што се случи во градот 
Гостивар, каде луѓето се все-
ле ни во становите, оваа ка те-
горија граѓани побара сред-
ба со Агрон Буџаку.

- "Од почетокот кога го по-
ведовме овој случај, до ден 
денес - како што вели Вла  до 
Денчов - еден од оние на кои 
Владата им го од зе де станот, 
се покажува ед на работа: 
дека ние сме во право и дека 
станува збор за политичка 
одлука, односно договор ме-
ѓу СДСМ и ДУИ за поделба 
на становите. Во Гостивар 
лу ѓето беа давани на суд, но 
не маше генерално судење, 
од носно судските рочишта 
беа одложувани, бидејќи се 

 Е ОНА ШТО ГО ЗАСЛУЖИВМЕ

ВЛАДО ДЕНЧОВ
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ПРОТЕСТ
НА СОПСТВЕНИЦИТЕ

НА СОЦИЈАЛНИ
СТАНОВИ

бараа аргументи од Владата. 
Но, никој од претставниците 
на Владата не доаѓаше на за-
кажаните судења. Сето тоа се 
влечеше и сè уште се влече, 
но се доцни и со изградбата 
на становите".

- "Претпоставувам - до да-
ва Денчов - дека на про ек тан-
тите тоа не им одговара. Но, 
тоа нас не нè засега. За нас 
најважна е одлуката на Вла-
дата. Но, на ниедна средба 
до сега претставниците на 
Вла дата не можеа да дадат 
ар гументи за одлуката затоа 
што очигледно дека немаат".

- "Тоа е политичка одлука, 
многу наивна, арогантна. Вла-
 дата направи нешто пара док-
 сално, од една страна са ка 
да одиме во Европа, но со 
овој потег, односно по ниш-
тување на Конкурсот, нас 
не нè сака никој. Мислам де-
ка Владата не може да доне-
су ва одлуки со извршно деј-
с  тво на решение. Буџаку од 
нас ја побара целата до ку-
ментација, она што го во ди 
адвокатката Љубица Ру бен 
и претходно она што ние 
го имавме доставено до Вр-
хов ниот и Уставниот суд. Тој 
на ја ви дека ќе се вра ти це-
ла та процедура и во исто-
вре ме вети стопирање на 
распределбата на станови во 
Гос тивар. Тој исто така вети 
де ка случајот ќе би де пос та-
вен на владина седни ца", ве-
ли Денчов.

ОДБРАНА

Иако Владата најави нов 
кон курс, засега таков кон-
курс беше објавен са мо во 
Гос тивар. Нашите сого вор ни-
ци велат дека на тој конкурс 
не конкурирале луѓето кои 
претходно ги добија стано-
ви те. Тие коментираат дека 
ако веќе е стопирана целата 
процедура сигурно дека на 
тие кандидати нема да им 
се издадат решенија. Во Гос-
ти вар наместо 42 како што 
беа во првиот конкурс, се-
га се конкурирало за 40 ста-
на, односно два помалку. Об-
јас нувањето на Владата, ка-
ко што вели Владо Денчов 
за овие два стана, било де ка 
тие се наоѓаат на зем јиш те 
кое е предмет на денаци она-
ли за ција.

- "За овој случај треба 
да одлучи Советот на Евро-
па, Европската банка, а не 
Вла дата. Тоа се апсурдни си-
туации. Владата ба ра начини 
како да ја иском пли ци ра си-
туацијата, да ја раз бие струк-
 турата на луѓето и нај лес   но да 
ја оствари целта", об јаснува 
Денчов.

Решенијата на овие луѓе 
за доделените станови не 
се поништени и според нив-
ни те објаснувања, нема ни-
каква правна основа за по-
ништување. Овие луѓе под-
готвуваат и тужба до Страз-
бур, но ќе ја активираат кога 
правните дејства ќе бидат за-
вршени, независно дали ста-
нува збор за позитивна или 
негативна одлука. 

- "Никој во оваа држава 
не сака да помисли дека 
крај ната цел треба да биде 
оружјето. Но, како што зна-
еме, некој зеде оружје. Оние 
кои требаше да бидат су-
  дени за криминални де ла, 
се га ни кажуваат што е де-
мократија и правна др жа-
ва. Во последните 13 го ди-
ни се врши геноцид врз ма-
ке донскиот народ, но  лу ѓе-
то сфатија дека ако некој 
им удрил шлаканица по ед-
ни от образ, тие нема да го 
свртат другиот. Сите сакаме 
проблемот да биде решен со 
правни средства, но гневот 
е голем и се плашам дека не-
кој ќе посегне по оружјето. За-
мислете што ќе се случи ако 
се добијат две решенија за 
еден стан", објаснува Денчов, 

кој е оптимист дека случајот 
ќе биде решен во најкратко 
време и очекува оваа пролет 
да биде пролет на убави неш-
та. 

Лидија Поп Златанова, ис то 
така добитник на стан, на кој 
Владата подоцна й   го одзе-
де, вели дека луѓето кои ги 
до   бија социјалните станови 
не се согласуваат со новите 
кри  терими: ако конкурираат 
на нов конкурс за социјален 
стан, да добијат десет бода 
плус, бидејќи на тој начин ка-
ко што вели и самата "нè ста-
ва ат во ист кош" со оние де-
сет отсто кои становите ги 
добиле на нерегуларен на-
чин.

-  "Како што знаете дого-
ворите не ни се поништени. 
Нив може да ги поништи само 
Министерството за транспорт 
и врски. Нашите барања ние 
писмено ги доставивме до 
Министерството. Минис те-
рот Агрон Буџаку вети дека 
на шите барања ќе ги изнесе 
на седница на Владата и дека 
во Гостивар нема да врши 
распределба на становите 
на евентуалните нови до-
бит ници", објаснува Поп Зла-
танова.

ЛИДИЈА ПОП ЗЛАТАНОВА


