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БЛОКАДИ ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ЕСМ  ДИСТРИБУЦИЈА 

МАКЕДОНИЈА

ВЛАСТА ГЛУВА ЗА 
НАРОДНИОТ ГЛАС  

Народот одлучи да продолжи со јасното и 
гласното укажување на власта дека се противи 
на одлуката за продажба на највредното "еко-
номско" парче кое ни остана - ЕСМ Ди стри бу ци-
ја. Цела седмица централното градско подрач-
је во метрополата беше блокирано. Иако ма-
лубројни, граѓаните сепак се спротивставија 
на опасноста која нè очекува - поскапа елек-
трична енергија, отпуштања на вработени и 
повторно иста песна како со Телеком!

За некој месец, кога ќе дојде новиот газда, 
веќе ќе биде доцна да се реагира. Затоа Здру-
жението "Глас за светлина" одлучи преку ма-
совни протести и блокади на сообраќајниците 
да им воочи на "оние" кои ги донесуваат вак-
вите круцијални одлуки да се предомислат и 
да ја запрат приватизацијата, бидејќи таа до-
сега не успеа да ја убеди јавноста во испра в-
носта на овој потег! 

Здружението "Глас за св ет-
лина" почна со на ја ве-
ните блокади на со об-

раќајниците во Скопје. Цел -
та е премиерот Владо Буч -

ковски да ја запре при ва-
тизацијата на ЕСМ Дис три-
буција.

Портпаролот на Здру же-
нието, Марина Христовска, 

 ИЗРАЗ НА НЕЗАДОВОЛСТВО ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ  ИЗРАЗ НА НЕЗАДОВОЛСТВО ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ 

ДАЛИ ВЛАСТА ЌЕ ОСТАНЕ ГЛУВА И СЛЕПА ЗА ГЛАСОТ НА НАРОДОТ?ДАЛИ ВЛАСТА ЌЕ ОСТАНЕ ГЛУВА И СЛЕПА ЗА ГЛАСОТ НА НАРОДОТ?
 РЕВОЛТОТ БЕШЕ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПИШАНИТЕ ПАРОЛИ И  РЕВОЛТОТ БЕШЕ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПИШАНИТЕ ПАРОЛИ И 
ТРАНСПАРЕНТИТРАНСПАРЕНТИ
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како дополнителни причини 
поради кои треба да се сп ре-
чи приватизацијата на ЕСМ 
ги посочи и зголемувањето 
на цената на електричната 
енергија и отпуштањето вра-
ботени.

Изјавата на премиерот 
Буч ковски дека нема да се 
зголеми цената на струјата, 
Христова ја оцени како по ли-
тички маркетинг во из борна 
година. 

"Ние и натаму ќе про дол-
жиме да вршиме притисок 
врз Владата и нејзините прет-

ставници, ќе ги блокираме 
патиштата и ќе договориме 
следни чекори кои би ги пре-
земале за да ја стопираме 
оваа приватизација", изјавија 
од Здружението "Глас за св ет-
лина".

Освен граѓаните, против 
продажбата се дел од екс-
пертите и опозицијата. Вла-
дата досега не успеа да ја 
убеди македонската јавност 
зошто ЕСМ Дистрибуција мо-
ра да се продава.

Четирите компании - ита-
лијанското ЕНЕЛ, чешкиот 
ЧЕЗ, германската РВЕ и ав-
стрис кото ЕВН веќе ја ске ни-
раат компанијата, по што тре-
ба да ги достават своите по-
нуди. Новиот сопственик тре-
ба да биде познат во март.

Стоимир Давидовски:

"Гласот на народот никогаш не допира до ушите на вла-
дејачките структури, затоа што секогаш се важни изборите, 
а потоа го ограбува која како ќе стигне. Тоа се гледа и во 
Собранието, кога требаше да им се зголемат платите, 
многу добро знаеја до што ќе дојде. Си ги покачија без да 
размислуваат или да се повикаат на гласот на народот. Но, 
сè е тоа привидно. Народот како народ, секогаш бара пра в-
дина, а правдината во ова време и на ова место, тешко да 
се постигне. Битката е изгубена уште со доаѓањето на оваа 
владејачка гарнитура". 

Во врска со блокадите на повеќе раскрсници и патни 
правци во Скопје, Министерството за внатрешни работи 
укажува дека ваквиот начин на изразување протест од 
повеќе причини може да биде небезбеден за жителите на 
главниот град.

"Министерството за внатрешни работи ги почитува 
граѓанските права на изразување протест, меѓутоа ука-
жува дека токму организаторите на блокадите им ги по-
пречуваат правата на останатите граѓани со тоа што им ја 
ограничуваат слободата на движење. Според член 4 од 
Законот за јавни собири, организаторот на протестот е 
должен на граѓаните да им овозможи нормално одвивање 
на сообраќајот, снабдување со лекови, храна, гориво и 
слични неопходни потреби, а исто така, да го обезбеди и 
јавниот ред и мир и да организира редарска служба", се 
наведува во соопштението од МВР.

Министерството предупредува дека секојдневното 
петчасовно блокирање на сообраќајот во главниот град 
може да предизвика несакани последици.

"Поради поставените блокади се создава сообраќаен 
метеж на клучните раскрсници во градот, така што во 
услови на екстремно ниски температури, голем број гра-
ѓани се оневозможени да ги извршуваат своите секој днев-
ни обврски, на дел од нив загрозено им е здравјето и ос т-
варувањето егзистенција", се додава во соопштението.

Од МВР соопштуваат дека припадниците на Минис-
терството ја следат состојбата на начин што го регулираат 
сообраќајот и се грижат за јавниот ред и мир и најавуваат 
дека за евентуалните последици кои би настанале при 
поставувањето блокади на сообраќајниците, согласно За-
конот за јавни собири, ќе се преземат мерки против орга-
низаторите на протестите.

Ванчо Тасев:

"Власта секогаш е глува, особено оваа власт. Воопшто 
не се осврнува кон народот, кон својот народ, туку е 'за-
бревтана' во криминални влијанија и распродажба на сè 
што е државно и народно. Потоа, што ќе й  е на таква власт 
држава кога веќе ќе нема со што да владее".

ГРАЃАНИТЕ ЈА БЛОКИРАА МЕТРОПОЛАТАГРАЃАНИТЕ ЈА БЛОКИРАА МЕТРОПОЛАТА
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