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A
лидизираните лица, зашто и 
тие заслужуваат исто што и 
сите други граѓани. 

За културата во соо бра ќа-
јот и не треба многу да се 
зборува. Едноставно, вис тин-
ска реткост се ситуациите во 
кои не се почитува некое 
правило или знак, зашто се кој 
прекршок се санкционира 
со негативни поени, по што 
следуваат сериозни казни за 
прекршителите на сообра-
ќајниот ред. Што се однесува 
до паркирањето факт е дека 
постојат доволно паркинг 
места и дека нема шанси да 
видите возило паркирано во 
тревник или на тротоар, што 
кај нас е особено изразена 
форма на сообраќајна (не)кул-
тура. 

Нешто што исклучително 
ми остава впечаток е на чи-
нот на кој се регулира сре-
дувањето на дворните места, 
а најмногу внимание на прос-
торот пред секој индиви дуа-
лен објект (куќа, зграда). Име-
но, секој сопственик на ин-
дивидуален објект е должен 
да го среди просторот кој се 
наоѓа пред него, во спро тив-
но ќе биде предупреден со 
опомена од општинските 
власти. Доколку и по тоа не 
ја изврши својата должност, 
општината ќе го направи тоа 
за него, но потоа ќе му ис-
прати сметка, која е со многу 
повисок износ од реалниот, 
а шансите таа да не се плати 
се речиси никакви. Доколку, 
пак, се случи некој случаен 
минувач да се повреди пред 
одреден индивидуален об-
јект, заради тоа што прос то-
рот не бил прописно среден, 
може слободно да го тужи и 
сопственикот на објектот и 
да бара отштета. Кај нас теш-
ко дека ќе може вакво нешто 
да се случи во блиска ид ни-
на, а најверојатно нема да би-

деме сведоци на тоа и во 
подалечната. 

Тоа што, исто така, е впе-
чатливо е начинот на кој се 
третирани клиентите, без ог-
лед дали се работи за ко-
рисник на производ или на 
услуга. Во случај да постои 
незадоволство од корис те-
ната услуга или производ, 
клиентот без посебно образ-
ложение може да ја откаже, 
односно да го врати. Кај нас 
сè уште има продавници ка-
де до касата за наплата на 
лист залепен со селотејп пи-
шува: Купените производи 
не можат да бидат заменети 
или вратени. А во случај да 
сакате да рекламирате, може 
да се случи да ве избркаат од 
продавницата, спомнувајќи 
ви ја целата фамилија во ма-
кедонски, односно во бал-
кански манир. 

А кога сме кај плаќањето 
даноци, особено оние на 
имот, можам да кажам дека 
тука законите се прецизни, 
јасни и ригорозни за сите за-
тајувачи на данок. Нема при-
ход или имот, кој може да 
остане неоданочен, зашто 
бук вално за сè се води еви-
денција. Затоа, пак, кај нас, 
никој никого не го прашува 
од каде му се парите, иако 
сите сакаме да знаеме. Ако 
некој сака да ги сврти па-
рите, без да им се знае по-
теклото, тоа најлесно може 
да го направи во Македонија. 
Ќе изнакупува станови, де-
ловни објекти, куќи и слич-
но, и никому ништо. Потоа 
ако реши да ги продаде, има 
доказ од каде му се парите, 
па не мора да се грижи дали 
некој ќе го праша за такво 
нешто. Кај нас се прашал ли 
некој дали нашите парајлии, 
кои ги приватизираа опш-
тествените претпријатија 
платиле данок на истиот тој 

имот? Замислете колку пари 
би се акумулирале во др жав-
ната каса, доколку се соберат 
пари од данок на прива ти-
зираниот имот. Но, не само 
на тој, туку и на секој друг 
имот и тоа по принципот на 
категоризација, така што по-
сиромашните граѓани би пла-
ќале помал, а побогатите по-
голем данок на имот. Па, не ли 
се бориме за социјална прав-
да? А и во Уставот (член 8) 
пишува дека темелна вред-
ност е борбата за социјална 
правда. Ако е така, треба да 
се одврзат ќесињата и секој 
да си плати според тоа кол-
кав имот има и колку пари 
заработува во текот на го-
дината. Не дека нашата Уп-
рава за приходи не ги ин фор-
мира граѓаните за оваа об-
врска, но се прашувам кол-
кумина ќе платат данок, ако 
се има предвид фактот дека 
има Х милиони денари нере-
гистрирани приходи, имајќи 
предвид колку луѓе сè уште 
работат "на црно". Ако кај 
нас е така, во САД работите 
се сосема поинакви. Дури и 
имигрантите плаќаат данок 
(секако не сите) за да немаат 
проблеми со властите. А кај 
нас најчесто данок плаќаат 
само оние кои едвај крпат 
крај со крај. 

Сигурно би можел да на-
ведам уште многу други при-
мери, но сметам дека и со 
овие можете да ја согледате 
разликата меѓу нашата и 
оваа земја, односно оваа 
една друга планета. Не сме 
ние виновни што живееме 
на бурниот Балкан, во на па-
тената Македонија. Но, ви-
новни сме за тоа што не 
правиме многу за да го по-
добриме квалитетот на жи-
вот на сите, зашто токму оние 
кои треба да го подобрат, 
веќе го имаат само за себе.

ко прет ходни-
от текст го пи-
шував во текот 
на мојот лет кон 
Со е  д и н е  т и  те 
Аме  рикански 

Држави, овој пат се јавувам 
директно од Њу Џерси или, 
како што ја насловив и ко-
лумнава, од една друга пла-
нета. Знам дека нема логика 
да правам споредба меѓу на-
шето секојдневие и ова кое 
го има во САД, но би било 
убаво да се забележат некои 
работи, за кои сметам дека е 
добро да се имаат предвид 
за да ги примениме и кај нас. 
Секако има некои нешта, кои 
би требало да ги задржиме 
како наша специфика, но се 
чини има што да научиме од 
овој свет, во кој многу ра-
 боти се поставени како под 
конец. 

Уште со самото слетување 
на аеродромот едноставно 
не можеш а да не ги за бе ле-
жиш огромните разлики, ка-
ко во организацијата на жи-
вотот, така и во начинот на 
кој се регулирани одредени 
секојдневни работи. Веднаш 
ќе забележите дека во оваа 
земја не постои ниеден јавен 
објект во кој нема посебни 
патеки за инвалидизирани 
ли ца, исто како што постојат 
и посебни паркинзи за нив, и 
тоа лоцирани најблиску до 
влезот на објектот. Не дај Бо-
же некој да се паркира на 
место кое е обележано за ин-
валиди, зашто казните се ри-
горозни. Кај нас сè уште има 
објекти, кои се многубројни, 
до кои лицата со хендикеп 
тешко можат да пријдат, но 
важно е што во последно 
време свеста по ова пра ша-
ње почна да се зголемува и 
верувам дека многу набрзо 
сите наши јавни објекти ќе 
бидат пристапни и за инва-


