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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СОБРАНИЕТО ВО СТЕЧАЈ - 
ПРАТЕНИЦИТЕ НА ШТРАЈК

УС ТАВНИОТ С УД ИМ ГИ УКИНА ПРИВИЛЕГИИТЕ НА 
НАРОДНИТЕ ИЗБРАНИЦИ

Оној кој и помислува де-
ка македонските пра-
теници мислат на на-

родот, гадно се излажал, за-
што ним само парите им се на 
ум. Во услови на сè по го лема 
сиромаштија во држа вава, 
народните избраници решија 
да й се приклучат на гардата 
штрајкувачи, но не за да ги 
поддржат оние кои про те-
стираат за основните права и 
за минималната ег зистенција, 
туку ќе штрај ку ваат затоа што 
некој пра вил но постапил и 
им ги укинал зголемените 
привилегии, кои сами за себе 

Паднаа пратеничките привилегии и 
намерата на пратениците лесно да ја 
обезбедат својата иднина. Уставниот 
суд ги укина бенефициите за пред вре-
мено пензионирање и двојните днев-
ници, кои пратениците лани си ги из-
гласаа за себе. Судот смета дека пред-
времената пензија за пратениците ги 
става во привилегирана и нееднаква 
положба со другите граѓани, спротивно 
на Уставот. 

си ги из гла саа. Имаат ли тие 
барем мал ку доблест и чо-
вечност, кога се определуваат 
за вакви постапки? Се срамат 
ли од тоа што го бараат? Дали 
во оваа држава тие се некоја 
виша сила, па им се потребни 
посебни привилегии? Колку 
се реални во изјавите дека 
биле најекспонирани на по-
литичката сцена, дека многу 
работеле и носеле важни од-
луки за државата? Се скршија 
од работа, нели! Навистина 
се изморија од седењето во 
собраниските фотелји, чита-
њето весници, разговорите 
на мобилни телефони, од 
стискањето на копчето. Не-
кои дури и не доаѓаа во Со-
бранието, но примаа плата. 
Која е таа правдина во др жа-
вава? Зголемени права само 
за "празни муабети" од со-
браниска говорница. И за да 
биде апсурдот уште поголем 
се дрзнаа да кажат и дека 
Уставниот суд, кој им ги уки на 
привилегиите од За ко нот за 
пратеници, со кои им се ово з-
можуваше бенифициран стаж, 
пензии во висина од 80 отсто 
за платата и дневници од со-
браниските и за ко ми сиските 
седници, бил изма нипулиран 
и донел поли тич ка и пред из-
борна попу лис тичка одлука. 

прогла су вање на изборите 
сме ста вени во ситуација да 
бидеме стечајци. Бидејќи еле-
мен тар ната сигурност кај пра-
те ни ците се смета за при-
вилегија, ако се согласат и 
другите ко леги, ќе штрај ку-
ваме. Ја по викувам госпоѓа 
Инги ли зова, која решаваше 
не според Уставот, туку спо-
ред оној дел од јавноста кој 
манипулира со социјалниот 
карактер на пратениците, да 
дојде да ја избере ДИК".

Иако пратеникот Јани Ма-
крадули е од позицијата, ко га 
се во прашање парите се сог-

ласува со колегата од опо-
зицијата: "Потегот на Устав-
ниот суд е популистички. По-
пулизмот и политиката вле-
гоа и во Уставниот суд. Во За-
конот за пензиско и инва-
лидско осигурување постои 
член кој вели дека сите из-
брани функционери одат во 
пензија со посебен закон. 
Уставниот суд треба да ја це-
ни уставноста на законот, не е 
повикан да ја цени соци јал-
ната ситуација во државава". 

И спикерот Љупчо Јор да-
новски е солидарен. Ќе ја 
почитува одлуката на Устав-
ниот суд, иако лично имал 
забелешка, бидејќи на прате-
ниците не им било дозволено 
да ги кажат своите аргументи: 
"Одлуката на Уставниот суд 
отвора големо академско, тео-
ретско и експертско пра шање 
во која насока се дви жи др-
жавата - кон парла мен тар на 
демократија или во друга на-
сока. Уставниот суд треба да 
биде далеку од политиката и 
популизмот. Ако треба да гра-
диме општес тво на ед нак ви 
стомаци, знаеме како за врши 
тоа".

Ако пратениците не најдат 
начин преку некој друг закон 
да ја изманипулираат јав нос-
та, и ако не се работи за 
предизборен маркетинг, то-
гаш одлуката на Уставниот 
суд е за поздравување.

Дури и да е та ка, сепак ова е 
една од рет ки те одлуки, кои 
ги донел Ус тавниот суд, а е во 
корист на народот. Но, на ши-
ве со бра ниски господа не мис-
лат за народот. За стечајците, за 
за губарите, за обичните см рт -
ници нема ништо пози тив но, 
тие можат да "шетаат" по ули-
ци и да гладуваат, а за пра-
тениците, со Законот кој сами 
го изгласаа (првиот пат не по-
мина кај претсе дате лот Трај-
ковски, па повторно се рас-
праваше за него), и се од не-
суваше и на претходните пар-
ламентарни состави, бе ше 
предвидено  да се пен зио ни-
раат со 25 години стаж и 55 

години старост за мажи, 52 г. 
за жени и со две години ми нати 
во парламентарните клупи. 

Некои пратеници дури ре-
коа и дека ќе бараат уки ну-
вање на привилегиите на ше-
фот на државата, бидејќи сега 
тој се одделувал од гра ѓа ните. 

Господинот Слободан Ча-
шуле одлуката не го пого ду-
вала лично, бидејќи пензија 
ќе земал по друга основа, но 
се солидаризирал со другите 
колеги, за што изјави: 

"Денес ќе прогласиме ге-
нерален шт рајк во Собра ние-
то поради немање услови за 
работа и затоа што сметаме 
дека сме деградирани, а со 


