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Народните из брани-
ци во Собранието 
на Република Маке-

донија треба да ви дат како 
е кога не кој е сит, а како е 
кога некој нема ни ту за леб. 
Немаме плата, не маме зе-
лени картончиња и не мо-
жеме да се лекуваме. Жи-
вееме многу тешко" - вака ја 
објаснија состојбата во која 
се наоѓаат работ ни ците од 
Фабриката за на менско ору-
жје "Сувенир" од Самоков, 
кои веќе некол ку дена про-
тестираат пред законо дав-
ниот дом. 

Тие бараат фабриката да 
остане под државна капа за-
тоа што, како што и самите 
велат, со нејзината продаж-
ба ќе се уништи воената 
индустрија во државава. 'Су-
венирци' се зачудени од на-
јавите дека за купувач на 
нивната фабрика се "токми" 
некој бизнисмен Албанец, 
кој преку албанските ми-
нистри во Владата при ти с-
кал да му се даде пред ност 
при нејзиното купу вање. 

'СУВЕНИРЦИ' ПР       

"Немаме каде да одиме. Пред Собранието 
ќе ги донесеме децата и фамилиите и 
целото население од Самоков и од 
Македонски Брод. 'Сувенир' е единс-
твената фабрика од која живеат и две-
те општини", потенцира Светислав 
Стојкоски.

ЕТНИЧКО ЧИСТЕ  

Пишува: 
 Жаклина МИТЕВСКА

"

Објаснувањето на Ал бан ци-
те лобисти пред ми нистрите 
во Владата било дека со 
евентуалното купу вање на 
"Сувенир" од стра на на Ал-
ба нец, ќе се за цврстело 
спро   ведувањето на Рамков-
ниот договор. Во обидот да 
бидат што поу бедливи, тие 
објаснувале дека "Г'зим Ос-
трени, како поранешен на-
чалник на ОНА и сегашен 

пратеник на ДУИ, беше гла-
вен во акцијата за собирање 
на оружјето, спроведена по 
завршувањето на конфлик-
тот, а сега, со земањето на 
на менското производство 
на оружје под своја капа, ќе 
се зголеми довербата меѓу 

"Знаевме дека се подгот-
вува продажбата на фаб ри-
ката, но не знаевме дека таа 
му е понудена на купу вач 
Албанец. Значи, во пра шање 
е албанската мафија. Со вак-
вата продажба на "Су венир" 
цел е да се уништат овие 
околни општини, за тоа што 
тие се чисто маке дон ски. Ако 
таму живееше друга наци о-
налност, фабри ката немаше 
да пропадне", потенцира 
Светислав Стој коски од 
Штрајкувачкиот одбор.

Според кажувањата на 
вработените во "Сувенир", 
фабриката добро функцио-

Македонците и Албанците". 
Министрите биле затечени 
во првобитната разработка 
на стратегијата за "Сувенир", 
но никој и не помислил де-
ка за наменската фабрика 
мо же да се заинтересира и 
обичен бизнисмен, кој сака 
да прави профит, со оглед 
на фактот што во регионот 
сè уште се на цена оружјето 
и муницијата. 
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 СКИ БРОД!?

      ОТИВ ВЛАДАТА

ЊЕ НА САМОКОВ И     

нирала дваесет години и 
тие редовно земале плата. 
Последниве две години др-
жавата намерно избегнува-
ла да им дава плати и да им 
ги плаќа придонесите, а ка-
ко што велат и самите вра-
ботени, производите не се 
купувале од нив само за да 
настане ваква ситуација. 
Тие штрајкуваат веќе некол-
ку дена и бараат средба со 
претседателот на РМ, Бран-
ко Црвенковски, но ги при-
мил само премиерот Хари 
Костов, кој им рекол дека 
фабриката ќе се ликвидира 
и дека за вработените ќе се 
изработи минимален соци-
јален пакет, но не спомнал 
колку тој ќе изнесува. 

"Одовде не си одиме. Ќе 
останеме овде, под шатори, 
тука ќе спиеме. Пред Со-
бра нието ќе ги донесеме 
децата и фамилиите и це-

лото население од Самоков 
и од Македонски Брод. 'Су-
венир' е единствената фаб-
рика од која живеат и двете 
општини. Всушност, целото 
население живее само од 
фабриката", додава Стој-
коски.

'Сувенирци' велат дека 
во фабриката се произ ве-
дувало оружје кое е во 
согласност со НАТО - стан-
дардите. Во секое време, со 
мали инвестиции може да 
се произведува такво ору ж-

је. Тие појаснуваат дека до 
пред некое време, во иста 
критична ситуација како 
"Сувенир" се наоѓала и фа-
бриката "Црвена Застава" 
од Крагуевац, но Владата на 

Србија и Црна Гора й  из-
легла во пресрет на фаб-
риката и денес од неа се из-
везува оружје. 

'Сувенирци' не се отка-
жуваат и велат дека ќе про-
должат да штрајкуваат сè 
додека не се реши нивниот 
случај. Најавуваат и пора-
дикални мерки - штрајк  со 
глад. Ќе останат пред Собра-
нието, ако треба и до Нова 
година и Божиќ. 

"Немаме каде да одиме. 
Во Скопје има наше прет-

став ни штво. Тука спиеме, ба-
раме по мош, храна. Не кои 
ни изле гоа во пресрет. Во 
Самоков нема храна, со ци-
јалната по мош е ми ни мал-
на", објаснува Стојко ски. 

 

 "АКО ТРЕБА ЌЕ ШТРАЈКУВАМЕ И СО ГЛАД", СВЕТИСЛАВ СТОЈКОСКИ


