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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

ВЛАСТА НИ ПРЕД ИЗБОРИ НЕ ГИ ОСТАВА СТЕЧАЈЦИТЕ НА МИРА

ЕКОНОМИЈА

На стечајциве некако 
им тргна работата. По 
речиси 4 години на 

вл аст, деновиве, на месец 
пред избори, по којзнае кој 
пат, му се гости на премиерот 
во Владата. Наводно неде ла-
ва конечно треба да се до-
говорат колку се и да ја ка-
жат конечната одлука на вла-
диниот предлог, секое се меј-
ство на стечаец да добива 
по 4.500 денари месечно. 

Тие не ја прифатија по-
мош та по семејство, зошто 
тврдат дека парите се малку. 
Бараат да ги добиваат па ри-
те на име на физичко лице, а 
не на семејство. Откако се 
преброиле велат дека ни в ни -
от број е околу 8.000. Пр ед-
логот на премиерот беше 
услов во помошта да бидат 
вкупните месечни примања 
на семејствата на стечајците 
и тие да не надминуваат 
7.800 денари. Ваквото от фр-
лање на предлогот отвора 

Во Здружението на стечајните работ ни-
ци со повеќе од 25 години работен ст аж 
се де цид ни дека не го прифаќаат вла ди-
ниот пред лог парична помош да добиваат 
само оние стечајци чии семејни месечни 
примања се по мали од 7.800 денари. Пр ет -
седателот на Зд ружението, Стојан Сто-
јанов, на премиерот Вла до Бучковски и 
на министерот за труд и социјална по ли-
ти ка, Стевчо Јакимовски, им порача дека 
Здружението бара да нема ни какво ус ло-
вување на финансиската помош со ме сеч-
ните приходи во семејството.

Во врска со тврдењата дека списоците 
на сте чајците биле во хаотична состојба, 
ди рек торката на Агенцијата за вра боту-
вање, Јас минка Делчева тврди дека нема 
хаотични спи соци. "Има работници кои 
има ат 25 го ди ни работен стаж, но не им е 
отплатен цел", објаснува Делчева. На спи-
соците ќе се најдат само работници со из-
работен и платен 25 го дишен стаж.

дилема колкави се всушност 
примањата во семејствата 
на овие луѓе.

Министерот за труд и со-
цијална политика, Стевчо Ја-
кимовски, на неодамнеш-
ната прес-конференција ре-
че дека ја известиле Светска 
банка за новиот предлог, но 
не добиле никаков комен-
тар. Неофицијалниот став на 
Светска банка е дека и да се 
најдат пари, проблемот е 
принципиелен, бидејќи ако 
веќе се создал пензиски сис-
тем, тој не треба да се на ру-
шува со исклучоци. Со ова 
нормално, се согласува и ре-
сорниот министер за труд.

СОСТОЈБИ

Во Здружението на сте чај-
ните работници со по ве ќе 
од 25 години работен ст аж 
се децидни дека не го при-
фаќаат владиниот предлог 
парична помош да добиваат 
само оние стечајци чии се-

мејни месечни примања се 
помали од 7.800 денари. Пр ет-
седателот на Здружението, 
Стојан Стојанов, минатата 
сед мица на премиерот Вла-
до Бучковски и на минис те-
рот за труд и социјална по ли-
тика, Стевчо Јакимовски, им 
пренесе дека Здружението 
бара да се нема никакво ус-
ловување на финансиската 
помош со месечните при-
ходи во семејството, но и по 
речиси двочасовната сред-
ба преговарачите не успеаја 
да ги надминат разликите. 
"Ограничувањето од 7.800 

денари месечни примања за 
целото семејство воопшто 
не е прифатливо за чле но-
вите на Здружението. Ба ра-
ме надоместок до ново вра-
ботување, без никакви ли-
мити. Се појавува проблем 
бидејќи во вкупните семејни 
приходи ќе се земаат пред-
вид и примањата на бабите, 
дедовците, децата", велеше 
минатата седмица Стојанов 
и дополни дека на послед-
ната средба не е постигнат 
конечен договор: "Дено ви-
ве, меѓу себе во Здружението 
треба да заземеме став и во 
понеделник ќе се вратиме 
на преговори со премиерот", 
изјави тогаш. Според стечај-
ците, предлогот на Владата 
е лош бидејќи ги условува 
семејствата, младите, од нос-
но децата да не се вра боту-
ваат, со цел да не го над ми-
нат лимитот од 7.800 денари 
и да ја задржат помошта од 
државата. За ММФ и за Свет-
ска банка, кои не се согла-
суваат стечајците да доби-
ваат дополнителна помош, 
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Стојанов вели: 
"Ние немаме ништо со 

ММФ и со Светска банка. Ние 
преговараме со Владата и 
таа нека си каже како ќе ја 
затвори финансиската кон-
струкција". 

НЕВАЖЕЧКИ ДОГОВОР

А сè ќе беше поинаку до-
кол ку Владата го почитуваше 
првобитниот договор со сте-
чајците. Овој договор беше 
поблиску до првичните по-
зи ции на Владата. Односите 
меѓу стечајците и власта дра-
матично се влошија откако 
претседателот, под влијание 
на Владата, не го потпиша 

но не им е отплатен цел", об-
јаснуваше Делчева.

На списоците ќе се најдат 
само работници со изра бо-
тен и платен 25 годишен ст аж. 
И додека стечајците и Вла-
дата дебатираат, пратени-
ците го усвоија Законот за 
поттикнување на вработу-
вањето или модифициран 
Бранков закон. Тој предви ду-
ва на фирмите кои ќе вра-
ботуваат стечајци државата 
да им плаќа придонеси две 
години по ред.

"Тој закон е ист како Бр ан-
ковиот закон, само може 
средствата да ги потрошат, 
тие средства да отидат по-
пусто и оваа група луѓе по-

вторно да остане на улица, 
без никаква егзистенција", 
ко ментираше Стојанов по 
усвојувањето на Законот. 

Тие веднаш изјавија дека 
ќе побараат Црвенковски да 
не го потпише Указот за овој 
Закон, како што не го пот пи-
ша Указот и за претходниот.

БЕЗ ПОДДРШКА

До овие преговори дојде 
по низа протести на ра бот-
ниците со повеќе од 25 го-
дини стаж, кои масовно из-
легоа пред Собранието. Ве-
леа дека ако треба ќе доа ѓа-
ат пред законодавниот дом 
секој ден сè додека не го 

добијат Законот, кој треба да 
им обезбеди социјална си-
гурност.

"Не гледаме ние да ра бо-
тиме повеќе на машина. Нè 
оставија на улица, па сега ќе 
нè лажат, ќе ве вработиме. 
Кого ќе го вработат, зошто нè 
истераа помлади кога бев-
ме? Очекуваме оваа држава 
да се замисли за оваа си ро-
маштија", велеа работни ци те.

Она што е интересно за 
стечајната голгота е и фактот 
дека ниту една пратеничка 
група официјално не застана 
зад нивното барање. На со-
браниските седници никако 
не можеше да се најде место 
за решавање на најгор ли-
виот проблем на оваа соци-
јално најзагрозена катего-
рија наши граѓани. Едно став-
но, никој не побара за сте-
чајскиот закон да се рас пра-
ва на самиот почеток, па ре-
волтот кај работниците само 
се зголемуваше. Имаше ду-
ри и моменти кога дел од 
нив се обидоа насилно да 
преминат преку полицис ки-
от кордон, очајни од игно-
рантскиот однос на "народ-
ните" избраници. Вообичае-
но, како и досега, вербална 
поддршка добија само од 
опозиционите партии.

"Остануваме на нивните 
барања, да можат луѓето да 
ги решат своите егзистен-
цијални потреби", изјави Ма-
рија Којзеклиска од ВМРО-
НП.

"Тоа им го должиме на лу-
ѓето. Не попусто тие чекаат 
надвор, тие се борат едно-
став но за егзистенција“, из-
јави Лилјана Поповска од 
ДОМ.

Но, големиот и владејачки 
СДСМ остана на својот став, 
Законот не може да биде до-
несен.

"Тие остануваат на истите 
позиции и ние остануваме 
на истите позиции, така што 
тоа се случува во моментов", 
рече пред извесно време Ја-
ни Макрадули од СДСМ. 

Значи, Владата им понуди 
решение за ново врабо ту ва-
ње и ќе ги стимулира рабо-
тодавците кои ќе врабо ту-
ваат стечајци. За стечајците 
ваквата состојба е повеќе од 
јасна. Тоа е само купување 
време пред избори.  

ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА СИГУРНОСТ ОСТАНА 
НЕПОТПИШАН

На почетокот на април стечајците конечно го добија За-
конот кој социјално требаше да ги згрижува до пензија. 
То гаш за Законот гласаа и пратениците од власта и нивните 
колеги од опозицијата, по неколкумесечен притисок на 
сте чајците и талкање по владините институции. 

Законот донесен неколку месеци пред изборите до пол-
нително ќе го оптовареше Буџетот. Според анализите, 60 
милиони евра во наредните 10 години или по околу 6 ми-
лиони евра годишно.

Ресорниот министер Јакимовски уште тогаш веднаш го 
повтори владиниот став дека Законот е неприфатлив, би-
дејќи е дополнителен трошок за Буџетот. Во оваа насока 
беше и реакцијата на ММФ дека пари за оваа намена нема 
и дека неговото донесување може да ги доведе во пра ша-
ње аранжманите на Македонија со оваа институција.

Потоа претседателот Црвенковски одби да го потпише 
Законот, па така тој никогаш не стапи на сила во прво бит-
ната верзија.

Законот за социјално згри-
жување на сите стечајци.

Инаку, со денови, сте чај-
ците и претставниците на 
Заводот за вработување, по 
средбата со владиниот тим 
ги кроеја списоците, кои и 
колку работници ќе влезат 
во социјалниот пакет. Нив-
ниот претставник, Стојанов, 
тогаш реагираше дека спи-
соците кои ги има Заводот 
за вработување се ком плет-
но хаотични.

"Луѓе кои имаат лични 
фирми се водат како невра-
ботени, луѓе кои се пензио-
нирани ги водат како не вра-
ботени, починати луѓе ги во-
дат како невработени. Таа ла-
крдија е направена во За-
водот за вработување", то-
гаш истакна Стојан Стојанов, 
претставник на стечајците.

Наспроти ова, директор-
ката на Агенцијата за вра бо-
тување, Јасминка Делчева, 
тврдеше дека нема хаотични 
списоци. 

"Има работници кои има-
ат 25 години работен стаж, 
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