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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

НИШТО ОД ПРЕ Д ЛОГОТ ЗА ПРАВО       НА ПЕНЗИЈА СО НАПОЛНЕТИ 25 ГОДИНИ С ТА Ж, НИШТО ОД ПРЕ Д ЛОГОТ ЗА ПРАВО   
БЕ З ОГЛЕ Д НА ВОЗРАС ТАБЕ З ОГЛЕ Д НА ВОЗРАС ТА

СОБРАНИСКИ   ОТ "ПОХОД" СОБРАНИСКИ 
НЕУСПЕШЕН ЗА     НЕУСПЕШЕН ЗА   "ОТПИШАНИТЕ"

Предлог-законот на пратениците од 
ВМРО-НП, според кој сте чај ците 
би стекнале право на пен зија кога 

ќе наполнат 25 години стаж, без оглед 
на возраста, е неуставен. Вака неодамна 
конечно пресече ми ни стерот за труд, 
Љупчо Мешков, по што веќе е јасно 
дека за стечајците нема поддршка и од 
оваа владејачка гарни тура. Со тоа пад-
наа во вода заложбите на стечајците 
дека конечно ќе им се прифати бара-
њето за некое колку тол ку прифатливо 
премостување на нив ната прекината ег-
зистенција. Но, по ваквиот став на ми-
нистерот од сè тоа засега нема ништо.

Според предложените законски из-
мени од страна на оваа партија, оси гу-
рениците ќе можеа да стекнат право на 
пензија кога ќе наполнат 25 години 
стаж, без оглед на возраста, доколку ра-
ботниот однос им престанал во пе рио-
дот од 31 март 2000 година, а по по ве-
дена стечајна постапка. Навредени од 
ваквиот одговор стечајците решија по-

Со реформираниот пензиски 
систем не може да се 
остварува правото на пензија 
само врз основа на стаж, туку 
мора да се исполнува и 
условот за старост. Според 
министерот Мешков, доколку 
се прифати ваквото решение, 
постои опасност покрај 6.000 
стечајци, во иднина да се јават 
и други лица со толку години 
стаж, кои ќе бараат право на 
пензија.

Поради тоа, Здружението на 
стечајните работници најпрво 
планира да изготви Закон кој 
ќе гарантира згрижување на 
стечајците преку исплата на 
месечен паричен надоместок 
до нивно повторно 
вработување. Потоа, од 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе 
побара тој закон да го достави 
во Собранието.
Протестот на стечајните 
работници е ставен во 
мирување. 

веќе да не комуницираат со Мешков.
"Им порачуваме на пратениците да 

гласаат што побрзо и да се изјаснат по-
зитивно, а Уставниот суд потоа нека оце-
нува дали Законот е уставен", изјави сте-
чаецот Стојанов, најавувајќи дека во спро-
тивно ќе има други помасовни про тести. 

Сепак, протестот на стечајните ра-
ботници е ставен во мирување. За вол ја 
на вистината, расправа во Собранието 
имаше, и тоа неколкучасовна, во како 
по правило полупразната собраниска 
сала. Пратеникот Јани Макрадули од 
СДСМ побара едночасовна пауза за да 
се координираат пратеничките групи око-
лу тоа дали да гласаат за измените или 
да ја продолжат расправата, при што на-
стана дилема дали за овој негов предлог 
можат да се согласат помалку од 40 пра-
теници, колку имаше во са лата. Сепак, 
паузата се одржа, а се доне се одлука да 
се продолжи со рас пра вата. 

РАСПРАВА
Министерот Мешков образложи дека 

со реформираниот пензиски систем не 
може да се остварува правото на пен-
зија само врз основа на стаж, туку мора 
да се исполнува и условот за старост.

"Покрај 6.000 стечајци, во иднина ќе 
се јават и други лица со толку години 
стаж кои ќе бараат право на пензија", 
рече Мешков. 

На ваквото тврдење на министерот 
веднаш реплицираше Ва лен тина Божи-
новска од ВМРО-НП, која рече дека 
Владата не нуди мерки за решавање на 
проблемот на стечајците, потсетувајќи 
дека, според Уставот, Ма кедонија е со-
ци јална држава. Ваквата реакција на 
Божиновска беше поддр жана од Роза 
Топузовска-Каревска од ЛДП, која по-
сочи дека оваа партија го поддржува 
Законот. 

"Законот кој сега се предлага еднаш 
веќе доби поддршка од претходниот 
парламентарен состав. Тогаш доби под-
дршка и од ВМРО-ДПМНЕ и од сегаш-
ната координаторка на партијата, Сил-
вана Бонева, па сега очекувам таа да ги 
убеди своите колеги да го под др жат 
Законот", рече Топузовска-Карев ска. 

Според Ристана Лалчевска од ЛП, за 
проблемот на стечајците треба да се 
најде вистинското решение, но пра ша-
ње е дали овој Закон е таквото решение. 
Лалчевска истакна дека се сомнева оти 
претседателот на државата ќе го пот-
пише законот поради неговата неус тав-
ност. Спомната од Топузовска Карев ска, 
Силвана Бонева посочи дека нема пра-
теник кој не сака да им помогне на сте-
чајците со работен стаж од 25 години, 
но забележа дека пред ложениот текст 
не може да про функ ционира, бидејќи е 
во судир со Ус тавот и промовира прин-
цип на не ед наквост. Според Владо Буч-

ДЕФИНИТИВНОТО "НЕ" ЗА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ДЕФИНИТИВНОТО "НЕ" ЗА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА 
СТЕЧАЈЦИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛА, ЉУПЧО СТЕЧАЈЦИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛА, ЉУПЧО 
МЕШКОВ, ЛЕСНО МОЖЕ ПОВТОРНО ДА ЈА ПРЕДИЗВИКА МЕШКОВ, ЛЕСНО МОЖЕ ПОВТОРНО ДА ЈА ПРЕДИЗВИКА 
ЛАВИНАТА ПРОТЕСТИ НА СТЕЧАЈНИТЕ РАБОТНИЦИ ЛАВИНАТА ПРОТЕСТИ НА СТЕЧАЈНИТЕ РАБОТНИЦИ 
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НИШТО ОД ПРЕ Д ЛОГОТ ЗА ПРАВО       НА ПЕНЗИЈА СО НАПОЛНЕТИ 25 ГОДИНИ С ТА Ж,  НА ПЕНЗИЈА СО НАПОЛНЕТИ 25 ГОДИНИ С ТА Ж, 
БЕ З ОГЛЕ Д НА ВОЗРАС ТА

СОБРАНИСКИ   ОТ "ПОХОД" ОТ "ПОХОД" 
НЕУСПЕШЕН ЗА     ""ОТПИШАНИТЕОТПИШАНИТЕ""

ковски од СДСМ, при гласањето за за-
конот во претходниот парламентарен 
состав вла дејачката партија имала до-
блест да им даде право на пратениците 
да гласаат согласно сопствената волја, 
контра ста вот на тогашната Влада. 

"Мислам дека тоа денес ќе го на пра-
ват и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ", 
изјави Бучковски. 

Поддршка за Законот вети и Оливер 
Спасовски од социјалдемократите. За 
него воопшто не се издржани аргу мен-
тите засновани на прашања и прет по-
ставки дека претседателот Бранко Цр-
вен ковски нема да го потпише за конот 
и Уставниот суд ќе го прогласи за не-
уставен.

ЈАЛОВИ СРЕДБИ
Раководството на Здружението на 

стечајните работници со повеќе од 25 
години работен стаж во Владата имаше 
средба со вицепремиерот Зоран Став-
рески и со министрите за труд и соци-

ДЕФИНИРАЊЕ
"Со овој Закон сакавме точно да ја де-

финираме категоријата стечајци, а не 
да ги поистоветиме со останатите вра-
ботени. Стечајците се луѓе кои вложу-
вале во оваа држава, тие се во поо дми-
нати години и државата треба соци-
јално да ги заштити и да им обезбеди 
егзистенција. Во таа група има луѓе од 
различни етникуми, пол и возраст. Сме-
там дека овој Закон ќе го реши нивниот 
проблем", истакна Јаневска. 

Според неа, Законот може да про-
функционира иако неговото евентуално 
донесување би ја искомплицирало ра-
бо тата на Вла дата. 

"Тврдам дека понуденото во текс тот 
може да профункционира и да биде во 
корист не само на оваа, туку и на се која 
друга влада за решавање на вак виот 
проблем. Сите се согласивме дека сте-
чајците се жртви на транзицијата и дека 
било која влада или собрание се дол ж ни 
заеднички да им помогнат. Во спро тив-

јална политика и за економија Љупчо 
Мешков и Вера Рафајловска. Но, пов-
торно од средбата не произлезе ништо 
конкретно што би значело регулирање 
на нивниот статус. 

"По протестот пред Собранието се 
упативме во Владата ка де разговаравме 
за нашето барање, но не беше понудено 
ново решение, ниту беше ветено нешто 
конкретно", изјави претседателот на 
Здру  жението, Стојан Стојанов, по сред-
бата во Владата. 

Спо ред него, Здружението најпрво 
планира да изготви закон кој ќе га ран-
тира згри жување на стечајците преку 
исплата на месечен паричен надомес-
ток до нивно повторно вработување. 
Потоа, од вла дејачката ВМРО-ДПМНЕ ќе 
побара тој закон да го достави во Со-
бранието.

"Законот прво ќе им го понудиме на 
пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, а за тоа 
наскоро ќе имаме средба со коор дина-
торите на парламентарните пратенички 
групи", рече Стојанов. Без разлика на 
сè, стечајците не можеа да прифатат 
дека Собранието повторно не го усвои 
Предлогот за донесување закон за до-
полнување на Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување, што пред ви-
дуваше  пензионирање за стечајците со 
повеќе од 25 години работен стаж. 
Пред логот го поддржаа 36 пратеници, 
против беа 53, а воздржани немаше.

но, ќе останат сериозен про блем за др-
жавата", посочи Јаневска.

Кол ку за илустрација, стечајците со 
нов Пр едлог-закон ќе бараат Агенцијата 
за вра ботување да им обезбеди по 5.000 
де нари месечно до ново вработување 
или до пензионирање. Тие прифаќаат 
секој што ќе одбие понудена работа да 
ја изгуби помошта. Според Стојан Сто-
јанов, претседател на Здружението на 
стечајните работници, разликата меѓу 
новиот и овој предлог, кој не помина 
кај пратениците, е во тоа што сега се 
бара решение со измени на законите за 
работни односи и за вработување и оси-
гурување во случај на невработеност.

"Ќе бараме да бидат згрижени од 
Аген цијата сите кои имаат повеќе од 25 
го дини работен стаж. Според наши про-
ценки станува збор за околу 6.000 ли-
ца", изјави Стојанов. Претставници на 
стечајните работници имаа средба во 
Владата со министрите за финансии, 
економија и труд, Трајко Славески, Вера 
Рафајловска и Љупчо Мешков. 

"Минис трите ни одговорија дека тре-
ба прво официјално да го доставиме ба-
рањето во вид на закон, а потоа ќе 
видиме дали е прифатлив за премиерот 
Никола Гру евски. Оттука гледаме дека 
сите др жав ни институции станаа еден 
вид залож ници на премиерот, вклу чу-
вајќи ги и министрите и Собранието", 
вели Сто јанов. 

РАЗМЕНА

"Му предложив на Мешков да 
се зачлени во нашето Здружение 
и да види како е на 60 години да 
се бара работа и кој работодавец 
ќе го прими. Ако не успее да се 
вработи, тогаш да го пре ква ли-
фикуваме во нешто друго преку 
активни мерки за вработување, 
како што нè убедува тој. Можеби 
тогаш ќе има поголеми шанси да 
најде работа", револтирано из ја-
ви стечајниот "лидер" Стојан Сто-
јанов.

"Да се замениме барем на са-
мо еден ден за да видиш како е 
да се биде стечаен работник", бе-
ше дециден Стојанов, зашто пов-
торно не поминаа предложените 
измени на Законот за пензиско и 
инвалидско осигурување. Со нив 
се предвидуваше стечајците со 
повеќе од 25 години работен 
стаж да добиваат месечен па ри-
чен надоместок до пензија или 
до повторно вработување. Тој 
вели дека стечајците вложувале 
во државата и сега очекуваат таа 
социјално да ги заштити и да им 
обезбеди егзистенција. Тие не се 
откажуваат од барањето до Вла-
дата да им се промени сегашниот 
статус на стечајни работници. 

ПОВРЕДА

Стечаен работник, учесник во 
неодамнешните протести пред 
Собранието, се здоби со повреди 
при обидот на група стечајци да 
го пробијат полицискиот кордон 
пред Собранието, каде што те че-
ше расправата за измени и до-
полнувања во Законот за пен-
зиско и инвалидско осигурување. 
Со нив се предвидува решавање 
на финансискиот статус на оваа 
категорија работници со повеќе 
од 25 години стаж до нивно пен-
зионирање. Според претседа те-
лот на Здружението на стечајни 
работници, Стојан Стојанов, по-
вредениот работник е хоспита-
лизиран, а инцидентот што се 
случил е резултат на револтот по 
дискусијата на министерот за 
труд и социјална политика, Љуп-
чо Мешков, кој рекол дека за кон-
ските решенија се со долгорочни 
негативни последици.


