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за непушење во објекти од 
јавен карактер (како и да му 
е точниот назив). И како по 
некое непишано правило, кај 
нас секое чудо трае три де-
на, па така изгледа дека и 
овој Закон веќе не важи, заш-
то дефинитивно на прсти се 
бројат локалите каде пуше-
њето навистина е забрането, 
односно каде има соодветна 
оддалеченост од просторот 
за пушачи од оној за непу-
шачи. Се предвидуваше и 
заб рана за пушење на улица, 
но се чини и ова не функ-
ционира. Колку се виновни 
властите во несанкцио ни ра-
ње то на оние кои го прекршу-
ваат Законот, толку повеќе 
се виновни сите оние кои и 
покрај забраната, не можат 
да му одолеат на предиз ви-
кот да запалат цигара и таму 
каде што тоа е забрането. 
Ова не е единствено непочи-
тување на законите. Треба ли 
да го спомнам и непочиту ва-
њето на правилата во соо-
браќајот? Еве неколку при-
мери, возењето без сигур но-
сен ремен или, пак, упра ву-
вање на возилото под дејс-
тво на алкохол, па непо чи-
тување на сообраќајните зна-
ци, пешачките премини или 
поминувањето на црвено 
светло, паркирањето по трев-
ници и тротоари, возењето и 
во еднонасочни улици, се 
само дел од непрописните 
начини на однесување на 
нашите возачи. Дали и за 
овој наш однос се виновни 
властите? А што е со фрла-
њето отпадоци по улици или 
од некоја висококатница, на-
место на местата предвидени 
за тоа, како што се корпи за 
отпадоци и контејнери? Поз-
нати ли ви се изјавите од 
типот "не ми можат ништо... 
ќе свртам еден телефонски 
број и работата ќе биде за-
вршена" или "знаеш ли ти кој 
сум јас?" или, пак, "татко ми 
ќе подмачка и сè ќе се за-

борави веќе утре" итн. Очи-
гледно дека свеста и совеста 
кај голем дел од моите и ва-
ши сограѓани сè уште не ни 
дозволува да размислуваме 
и да се однесуваме цивили-
зирано и европски. Напро-
тив, се однесуваме како вис-
тински Балканци, познати по 
снаодливоста, односно умеш-
носта во непочитувањето на 
сопствените закони. Но, има 
уште примери, кои сакам да 
ги истакнам, а познати ни се 
на сите нас, зашто се наш 
модус вивенди. Сигурен сум 
дека на прсти се бројат фир-
мите кои ги прикажуваат 
своите вистински финан сис-
ки резултати, само за да го 
прикријат вистинскиот при-
ход и да не платат данок, 
како и фирмите кои реално 
го прикажуваат вистинскиот 
број вработени или, пак, из-
носот на исплатени плати за, 
исто така, да ги одбегнат да-
вачките кон државата. Ако 
на ова се надоврзат и ко руп-
тивни елементи кои се свој-
ствени особено за поединци 
вработени во јавната адми-
нистрација, јавните претпри-
јатија, но и во приватниот 
сектор, при што ниедна нор-
мална работа не може нор-
мално да се заврши ако не се 
"подмачка"; или неплаќањето 
на сметките за комуналии, 
имајќи предвид дека цели 
населени места (особено во 
Западниот дел на Маке до ни-
ја) не плаќаат струја и вода, и 
сл.; се поставува прашањето 
кој е виновен за тоа - влас-
тите или самите ние граѓа-
ните, кои наоѓаме разни на-
чини да ги правиме работите 
спротивно од она што го на-
лагаат законите, само за да 
завршиме некоја работа по-
лесно и поедноставно? Се чи-
ни дека е најлесно да се 
обвинуваат другите ако рабо-
тите не ни одат како што 
посакуваме, но вистината ве-
ли дека крајно време е да се 

свртиме и кон самите себе и 
да станеме посовесни кон за-
едничките животни вред нос-
ти, но и посвесни за тоа дека 
сепак од нас сè зависи. Нè 
има 2 милиона жители, па за-
мислете што би било кога 
секој еден би помислил "ех, 
што може една хартија да на-
руши ако ја фрлам среде 
улица?" Можеби една хартија 
не е проблем, но проблем ќе 
биде ако сите 2 милиона гра-
ѓани фрлат по еден лист. 
Истото важи и за непла ќа-
њето на сметките за кому-
налии, за неплаќањето на да-
ноците, па и за неплаќањето 
на патарините и на пар кин-
зите (кај последниве, за жал, 
сè уште важи принципот "по-
ла-пола")... А тоа се случува 
секојдневно, па затоа имаме 
валкани улици, затоа јавните 
претпријатија се во загуба, 
затоа нема да имаме инвес-
тиции во изградба на мо дер-
на инфраструктура. А сè е 
толку едноставно! Треба си-
те, а не само политичарите, 
да се потрудиме и искрено 
да се вложиме Македонија 
да ја направиме земја во која 
секој граѓанин совесно си ги 
плаќа долговите кон држа-
вата, кон добавувачите на 
струја, вода..., земја во која 
нема да има работници "на 
црно", за кои не се плаќаат 
придонеси и даноци, земја 
во која на пешакот секогаш 
ќе му се даде предност кога 
преминува на пешачки пре-
мин, земја во која ќе научиме 
дека кантите за отпадоци, а 
не улиците се места каде се 
складира сметот, земја во 
која не ќе мора да го "по-
честите" некој за да ви ја за-
врши работата. Навистина 
би сакал да ја видам Ма ке-
донија во тоа светло. Но, 
прашањето колку и дали са-
каме да го сториме тоа или, 
пак, се навикнавме да пос-
тоиме и да се снаоѓаме во 
сопствениот хаос!?

Ф
акт е дека рабо-
тите во државава 
не се одвиваат та-
ка како што по са-
кува мнозин ство-

то граѓани. Општата апатија 
и безнадежност преовла ду-
ваат во однос на вербата и 
на позитивниот став кон ид-
нината. Едноставно, чувство-
то е дека сите овие 15 години 
независност и самостојност 
на Македонија, граѓаните беа 
и се манипулирани од по ли-
ти чарите, а особено од сите 
оние кои досега ја практи-
куваа власта. Можеби може 
да се издвојат само неколку 
исклучоци, но тоа не е до-
волно за да се смени вкуп-
ниот впечаток. И, како по оби -
чај, за сè е виновна Владата 
или градоначалниците, кои 
речиси ништо или многу мал-
ку прават за своите граѓани. 
Но, во овој текст би сакал да 
ги погледнам работите од 
еден друг рекурс, односно 
да ја анализирам улогата на 
нас обичните граѓани во пог-
лед на нашето однесување 
во секојдневниот живот и во 
поглед на тоа како ние (не) 
придонесуваме за развојот 
на нашата држава. Или како 
што рекол американскиот 
прет    седател Кенеди, треба 
да се прашаме што ние мо-
жеме да направиме за држа-
вата, а не што државата може 
да стори за нас!? Оттука, не-
ка биде ова една кратка ана-
лиза на македонскиот начин 
на живот или веќе прифа-
тениот латински израз - мо-
дус вивенди. Како што ве ќе 
наведов, нам најлесно ни е 
да ги критикуваме властите 
за работите кои не чинат, без 
да се свртиме и кон самите 
себе и да бидеме самокри-
тични во поглед на нефунк-
ционирањето на нештата во 
нашето секојдневие. А при-
мери има многу, па би тргнал 
од најсвежиот. Пред извесно 
време беше донесен Законот 


