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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
ПОКРЕНУВАЊЕ  ИНИЦИЈАТИВА  ПОКРЕНУВАЊЕ  ИНИЦИЈАТИВА  
ЗА  ПОНИШТУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  ЗА  ПОНИШТУВАЊЕ  НА  ЗАКОНОТ  

ЗА  ПРАТЕНИЦИЗА  ПРАТЕНИЦИ
Бараме Законот за пра те-

ници да се поништи, бидејќи 
е спротивен на Законот за 
пензиско и инвалидско оси-
гурување на Република Ма-
кедонија и на уставните на-
чела на Уставот на Република 
Македонија, односно да не-
ма привилегирани граѓани. 
Му забележуваме на претсе-
да телот на државата, Бранко 
Црвенковски, кој првиот пат 
одби да го потпише Законот 
кога му беше понуден, а сега 
го потпишал, од што заклу-
чуваме дека така договорно 
е изведено за да добие пое-
ни пред граѓаните на Маке-
донија, а во исто време прет-
ставува дволичност пред ма-
ке донскиот народ. А претсе-
дателот на Собранието, Љуп-
чо Јордановски, пак, има из-
вршено диктатура на законо-
давниот дом на штета на на-
родот.

Да дадеме коментар за За-
конот за пратеници во однос 
на пензионирањето на пра те-
ниците, со кој тие се здо би-
ваат со привилегии, од што 
се заклучува дека се создава 
посебна пратеничка каста во 
Република Македонија, која ја 
злоупотребила својата функ -
ција при што базата, изби ра-
чите се разочарани од ваков 
вид пратеници, кои мислат 
само за себе. Исто така, тие 
претходно со Законот си ги 
зголемија за 100 отсто и пла-
тите и со тоа докажаа дека не 
им мислат добро на изби-
рачите, ниту на народот ниту 
на државата Македонија.

Поконкретно, да ги анали-
зираме членовите на Зако нот: 

Во чл. 40 ст. 1 од Законот 
за пратеници е предвидено 
да може со 25 години пен-
зиски стаж и со 55 години ста-

рост за мажите а за же ните 
25 години пензиски стаж и 53 
години старост да одат со 
пол  на пензија. 

Во чл. 40 ст. 2 од Законот 
за пратеници, ако пратеникот 
нема 25 години пензиски стаж 
правото ќе го користи кога 
ќе наврши 25 години стаж и 
55 години старост за мажи и 
53 години за жени.

Горенаведениот чл. 40 ст. 
1 и 2 од Законот за пратеници 
е спротивен на Законот за 
пен  зиско и инвалидско оси-
гурување со чл. 17, каде е 
речено старосна пензија за 
жените се стекнува со 63 го-
дини, а со 65 години за ма-
жите. Според Законот за пен-
зиско и инвалидско осигу ру-
вање ("Службен весник на 
РМ" бр. 80 од 30.12.1993), пен-
зиски стаж е 40 години за ма-
жите, а 35 години за жените. 

Од тоа се согледува дека 
пратениците се привиле ги-
рани во однос на граѓаните, 
кои ги избрале за "народни 
пратеници" и тоа со 25 го ди-
ни стаж за мажите и жените 
пратеници наспроти граѓа ни-
те кои треба да имаат 40 го-
дини стаж за мажите и 35 го-
дини стаж за жените - значи, 
тоа е според работниот стаж. 
А според возраста, Законот 
за пратеници предвидува за 
мажите 55, а за жените 53 го-
дини старост, што во спо ред-
ба со Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување за 
граѓаните, за мажите е 65 го-
дини старост, а за жените 63 
години. Привилегиите на пра -
тениците се: на стажот за ма-
жите 15 години помалку, за 
стажот на жените 10 години, 
а за старосната возраст за ма-
жите е 10 години, а за жените 
е 10 години помалку старост.

Парламентарците ја злоу по-
требиле функцијата "наро ден 
пратеник", со донесен ан ти-
уставен закон и спротивен 
на Законот за пензиско и ин-
валидско осигурување. Пра-
тениците ги скриле своите 
желби кога се кандидирале 
за лично да профитираат на 
сметка на избирачите, а за 
што претходно си го донесоа 
Законот за незаслужените пла-
ти, кои со него ги зголемија 
за 100 отсто, а сега приг ра-
бија уште една бенефиција за 
себе со Законот за пра тени-
ци, со скратен работен стаж 
и со скратена возраст. На-
место да ги застапуваат инте-
ресите на избирачите тие до-
несуваат закони во своја про-
тивправна материјална ко-
рист. Ние избирачите сме из-
мамени во искреноста на 
пра  тениците да ги заста пу-
ваат интересите на маке дон-
скиот народ (се мисли и на 
малцинствата). Бескру пулоз-
но за себе изгласаа високи 
плати и бенифицирани пен-
зии. Парламентарците се сме-
таат родени и незаменливи 
политичари, со високо мис-
лење за себе, а се ком про-
митираат со својата несо вес-
на работа, непостапувајќи спо-
ред Уставот и донесените за-
кони, а од Европа, па и од 
цел свет, постојано сме кри-
тикувани заради неструч нос-
та во донесените закони од 
страна на Собранието на РМ. 
Забележително е дека е зло-
употребена функцијата на 
пратениците, кои треба да ја 
делат судбината на народот, 
а наспроти тоа тие ја ко рис-
тат за свои бенефиции. Во да-
дениот момент "народните 
пратеници во Собранието на 
РМ" се срам за државата "Ре-

публика Македонија", кои не 
заслужуваат да вршат таква 
функција, кои во случајот гла-
сале за противправни закони 
во сопствена корист, а на ште -
та на македонскиот народ 
(вклучувајќи ги и мал цин ства-
та). Отворено и без срам вр-
шат дестабилизација на еко-
номијата во Македонија, а со 
истите ги загрозуваат пра ва-
та и слободите, потоа ус тав-
ното правило ЕДНАКВОСТ НА 
СИТЕ ГРАЃАНИ ПРЕД ЗА КО-
НОТ. Овие закони се не пра-
ведни и туѓи на нашето зако-
нодавство. Со својата не скром-
ност се компро мити раат пра-
тениците кои гласаа во своја 
корист за Законот за пра-
теници како Закон ЛЕКС 
СПЕЦИЈАЛИС, со кој сами си 
одредија привилегии, освен 
оние кои неколкумина беа 
смели и гласаа против вак-
виот КРИМИНАЛЕН ЗАКОН за 
нееднаквост на граѓаните во 
Република Македонија.

Високото мнение за сво-
јата "парламентарна работа" 
ги претвори парламен тар ци-
те во вообразени и неза мен-
ливи за РМ, врз основа на 
што високо ја ценат својата 
работа, за што донесуваат 
прописи за себе со бене фи-
циите со кои ја ограбуваат 
државната каса без да раз-
мислуваат за последиците де-
ка стануваат антидржавјани 
и антинародни пратеници, 
особено создаваат голема 
нееднаквост со незаслу жени-
те привилегии на штета на 
законодавството, економско 
и морално штетно за нашето 
општество. Срамно пратени-
ците да градат среќа за смет-
ка на несреќните граѓани - 
невработени 400.000 лица и 
економски уништени пен зио-
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ПИСМА ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

При средба со еден при-
јател кој туристички ја по се-
ти државата во која јас при-
времено живеам, Њу Џерси, 
летото минатата година, по-
крај долгите разговори со не-
го за случувањата во нашата 
тат ковина Република Маке-
до нија, истовремено ми да-
де едно списание со богат 
мате ријал. Во него беше об-
јавено интервју за Паско Куз-
ман, ар хеолог и до нео дамна 
ди рек тор на Заводот за спо-
меници на културата и на 
Народен му  зеј - Охрид. Да не 
го про читав ништо немаше 
да знам за неговата кратка 
голгота, за него и за неговата 

ЗА  АРХЕОЛОГОТ  ПАСКО  КУЗМАН  ЗА  АРХЕОЛОГОТ  ПАСКО  КУЗМАН  
ОД  ОХРИДОД  ОХРИД

нери со ниски пензии, а сè 
тоа поради неспособноста 
да создадат вработување и 
да обезбедат редовни плати, 
вработените да бидат при ја-
вени во институциите за да 
им тече работен стаж. Кога 
бродот тоне капетанот оста-
нува и тоне со својот брод, а 
Вие не сакате да ја делите 
судбината со народот кој го 
доведовте до питачки стап, 
без разлика на Вашата пар-
тиска припадност со про даж-
ба на македонското богат-
ство за ниска цена, затоа што 

Вие не сте го создале. Од ус-
пешната македонска еконо-
мија направивте пустош. Ду-
ри 8 отсто од пензиите им ги 
земавте на пензионерите, за 
Вие како пратеници да имате 
високи плати.

И предвремената пензија 
на пратениците, според чл. 
41 од Законот за пратеници, 
е привилегирано, како и чл. 
42 вв со чл. 41 од овој Закон е 
бенифициран во споредба со 
другите вработени, кои одат 
во пензија според  Законот 
за пензиско и инвалидско 

оси  гурување. Исто така, при-
вилегирани се и семејствата 
на покојните пратеници и 
тоа што се зема основицата 
на покојниот пратеник, која 
е многу висока поради по-
себниот Закон за зголему ва-
ње на платите на прате ни-
ците за 100 отсто од платите 
кои претходно ги примале.

Уште една привилегија по 
чл. 44 од Законот за пра те-
ници е тоа што пензијата им 
се зголемува со порастот на 
платите на пратениците во 
Собранието. Особено ќе го 

истакнеме чл. 47 од Законот 
за пратеници кој предвидува 
право на сите пратеници уш-
те од првиот плуралистички 
состав на Собранието.

Ние бараме да се поништи 
Законот за пратеници доне-
сен од Собранието на Репуб-
лика Македонија на 27 сеп-
тември 2005 година, објавен 
во "Службен весник на РМ" 
бр. 84 од 3 октомври 2005 
година.

               Група граѓани од 
Македонија

бес пре корна и многу значајна 
актив ност како раководител на 
оваа културна установа, и тоа 
не само јас туку и маке дон-
ската јавност во дијаспората.

Го прочитав интервјуто, 
по  веќе би рекол репортажа, 
не за туку против археологот 
Паско Кузман, од страна на 
некои челници во Охрид, кои 
или не сакаат да ги афир ми-
раат неговите вредности или, 
пак, не се разбираат од ар-
хеолошкото богатство зако-
пано длабоко во земјата низ 
целиот простор во бисерот 
на Балканот - непов тор ли ви-
от Охрид, со целиот негов 
природен раскош и убавина, 

со историските факти како 
доказ за македонскиот иден-
титет, за македонското битие, 
за неговото опстојување од 
некогаш за секогаш и можеби 
од партиски интереси.

Ние во дијаспората, во 
Аме  рика, Канада, Австралија, 
Европа, па и во Азија и во 
Африка, никако не сме за до-
волни од информациите за 
Македонија, зашто единс тве-
ното списание кое овде доа-
ѓа од метрополата е "Маке-
донско сонце", повремено 
весникот "Македонија" од 
Германија и во Њу Џерси 
"Македонски глас", а тие не 
можат да ги опфатат и да ги 

пласираат сите случувања во 
татковината и од светот, иако 
во Република Македонија си-
гурно има повеќе од 30 пе-
чатени медиуми.

Ако културата, јазикот, 
оби     чаите, верата, писмото се 
дел од фактите за маке дон-
ското битие, тогаш значаен 
сегмент е и археологијата со 
нејзините богати, а вредни 
наоѓалишта од далечното ми-
нато, кои се истражувале за 
да сведочат пред светот и 
особено пред соседите кои 
никогаш не биле задоволни 
од пребогатата ризница на 
оваа Македонија, од Алек-
сандар и од Филип Маке дон-
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ски, преку Самуил, до де неш-
ни дни, а археолошките фак-
ти говорат и ќе говорат за 
вистината, за Македонија, за 
Охрид, Битола, Велес, Скопје, 
Солун, Пела и за сите градови 
од севкупната Македонија до 
1913 година.

Нашата исконска Маке до-
нија со најстара европска ци-
вилизација и со грабнати 
два-три дела, бидејќи цела 
ќе биде во скорешното ев-
ропско семејство, треба на 
секаков начин сите да ја бра-
ниме, да ја сакаме, да ја чува-
ме, а оние кои со архео лош-
ките експонати докажуваат 
за нашето вековно постоење 
треба да ги поддржуваме, а 
еден од многумината е и 
охриѓанецот Паско Кузман, 
кој на недоличен начин е 
гонет, а тој е меѓу најголемите 
македонски патриоти.

Паско Кузман го познавам 

од средношколските денови 
во Охрид и секогаш кога бев-
ме во друштво ни раска жу-
ваше како еден ден ќе биде 
археолог и ќе биде од голема 
корист за нашето општество. 
Со голема амбиција во Бел-
град заврши Археологија со 
Историја на уметноста, а вед-
наш се вработи во Охрид. Со 
својот ентузијазам, голема 
вол   ја, желба и труд беше и 
раководител-директор во За-
водот на спомениците на кул-
турата и во Народен музеј - 
Охрид, град во кој неговата 
визија навистина блесна, осо-
бено за време на него вото 
директорување 2000-2003 го-
дина, кога се изгради Св. Кли-
ментовата црква на Пла ош-
ник, се реставрираше Самуи-
ловата тврдина и на неа се 
стави да се вее македонското 
знаме, се пушти во употреба 
Античкиот театар, и беа нај-

дени капитални археолошки 
наоди на нашиот идентитет. 
Но, наместо награда тој доби 
пријава од МВР до охрид-
ското Јавно обвинителство, 
божем бесправно градел и 
потрошил околу два ипол 
милиони евра. Тој вработувал 
сиромаси без парче леб - а 
вредни мајстори, оправдано 
потрошеното денес свети низ 
Охрид, зашто Плаошник де-
нес е во сите нас. Плаошник 
е нашиот лик, нашата духов-
ност. Тоа е најсветото место 
на македонскиот народ и 
иден  титет. Нелогично е да 
зборувам за тоа како во ми-
натото работеле во нашите 
културно-историски устано-
ви, зашто сме биле под туѓ 
јарем, но доволно е да спо-
редиме интервал од ослобо-
дувањето до денес. Не поз-
навам директор или работ-
ник археолог кој за 60 години 

направил барем 1 отсто во 
споредба со Паско Кузман, 
кој својата визија ја реали зи-
ра со неговиот вложен труд, 
заедно со работниците, а 
Охрид стана уште повреден 
и позначаен културен центар 
со својата далечна историска 
вредност, за што сведоци се 
Самуиловата тврдина, Пла-
ош ник, театарот, разните ис-
ко  пини, а ќе ги има уште 
многу и позначајни, а сè тоа е 
во прилог за Македонија. И 
наместо да се награди нему 
му се доставува пријава за 
нечесно работење. Тоа важи 
за секој ако е вреден и се до-
кажува, а тој веројатно е ома-
ловажен од некоја политичка 
партија со неискажани цели. 
Паско, само напред, знам де-
ка си чист како солза.

Ламбе Мартиноски,
САД


