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евра...
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Во најсиромашната земја во Европа, во година во која светот влезе 
во тешко согледлива глобална економска криза, нашата влада реши да 
потроши неколку десетици милиони евра само за шминкање (некои би 
рекле: не шминкање туку дервишки радикален пирсинг, до искрвавување) 
на центарот на Скопје.

Од тие повеќе десетици милиони евра наменети за црква, 
театар, музеј со восочни фигури итн., околу десет милиони 
евра се издвоени само за неколкуте споменици, меѓу кои 
се издвојува оној на Александар Македонски, за кој се 
планирани 4,5 милиони евра.

Без да навлегуваме во политичките димензии на лудилото на 
власта, решивме во брошурава да им објасниме на граѓаните 
(низ конструктивни, а понекогаш и шеговити примери) што 
навистина значат десет милиони евра; а особено колку 
многу значат во една во секој поглед екстремно запуштена 
земја со многу сиромашен народ и со инфраструктура (пат, 
железница, канализација, болници, школи, урбанизам итн.) 
којашто многу европски земји ја надминале уште во 19-иот 
век.

Еден од поводите за брошурава е и новиот 
гра до началник на скопската општина Центар, 
Владимир Тодоровиќ, кој неодамна арогантно 
изјави дека Република Македонија не е во 
криза и дека десет милиони евра и не се некои 
големи пари.
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10.000.000

здравствоздравство

пломбираат забите 

на сите 200.000 деца 
во Македонија. (Децата 
во нашата земја имаат 

најрасипани заби во Европа - седум по 
дете. Во ЕУ просекот на расипани заби 
по дете е: 1.)

Во врвните детски болници 
во САД една ризична и 
нерутинска операција, 
вклучително постоперативната 
нега и болнички престој, во 
просек чини околу 100.000 
евра. За 10 милиони евра 
100 македонски деца кои 
чекаат на операција што не 
се извршува во Македонија 
можат да се оперираат 
и лекуваат во некој од 
најсофистицираните центри во 
САД. Тоа значи потенцијално 
100 спасени детски 
животи!

Со 10.000.000 евра можат да се 
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Околу 500 човечки 
животи можат да се спасат 

со трансплантација 
на бубрег во скопскиот 
Клинички центар.

Може да се плати 

и годишна 
дијализа за 
сите бубрежно 
болни во Македонија.

Залиха од 75.000  
месечни дози на 
цитостатици за болните од рак.

Најмалку 100 луѓе можат да 
се спасат со плаќање во странство 

на најтешките хируршки 
операции (вклучувајќи ги тука и 
пресадувањата на бубрези, срце, црн дроб 
итн.), кои не се изведуваат во Македонија.
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10.000.000

За 10 милиони евра во 
Македонија можат да се изградат 40 
центри за терапија со коњи 
или хипотерапија (Hyppotherapy,  

Equine therapy). Терапијата со коњи е 
востановена метода за рехабилитација, 
развој и едукација на деца со широк 
опсег на пречки во развојот. Тука спаѓаат 
аутизмот, Дауновиот синдром, церебралната 
парализа, пречки во слухот, говорот и видот, 
астма, синдромот на хиперактивност, ампутации, 
кардиоваскуларните пореметувања, и други 
поретки (развојни) потешкотии. За 10 
милиони евра 10.000 деца со посебни 
потреби на возраст од 2 -14 години 
ќе можат да добијат континуирана 
бесплатна хипотерапија еднаш 
неделно во текот на следните 
десет години. Секој центар ќе биде опремен 
со два специјално обучени тераписки коња, 
штала, тераписка опрема, двајца обучени 
хипотерапевти, како и пристап до медицински 
тим од лекар специјалист, дефектолог и 
физиотерапевт.

Во рамките на широкиот 
концепт на функционална 
попреченост кај децата, 
според Светската 
здравствена организација 
во Македонија се 
идентификувани 10% од 
детската популација од 2 
до 14 години со најмалку 
една попреченост во 
развојот. Оваа широка 
дефиниција укажува на 
бројка од речиси 30.000 
деца во таа возрасна 
категорија на кои им е 
потребен посебен фокус 
во нивната едукација 
и развој. Околу 10.000 
од тие деца влегуваат во 
најризичната категорија на 
деца со изразени посебни 
потреби.
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На Евровизија да 
подмитиме 20 земји со по 
пола милионче - и конечно 
да победиме на Евросонг!

Да се купат бар 50 трокатни автобуси. Двокатни 
се тотално демоде. Тоа, се разбира, ќе значи 
дека и улиците ќе треба да ги насочуваме во 
висина, што ќе биде футуристички исчекор што 
го има само по SF филмови („Петтиот елемент”, 
и слично).

На Зајчев рид 
да се изгради 
четириесетметарска 
железна 
полумесечина и со 
жичара да се 
поврзе со крстот 
на Водно.
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10.000.000

враБотУваЊе,
СоЦиЈала
враБотУваЊе, 

СоЦиЈала

Вработување на 
2000 луѓе, т.е. покривање 
на едногодишните бруто трошоци 
за солидни плати и придонеси (5000 
евра по човек на годишно ниво).

Изградба на 500 
социјални 
станови и 
вдомување на 

2000 станбено 
загрозени луѓе.
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Платена годишна 
минимална плата и 

придонеси за 7.000 
луѓе, т.е., посредно, 
ако земеме предвид дека 
минимално платените имаат 
и семејства, грижа за 
барем 20.000 граѓани на 
Република Македонија.

Се решаваат проблемите 
на сите млекари ем 
стечајци, ем бранители.

Социјална помош за (30 евра 
добива едно семејство) 
33 илјади семејства.
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10.000.000

Три вакви исти соларни централи како онаа што јa 
отворија во Софија минатата година:

Фотонапонски парк со инсталирана моќност 
од 1 MWp (еден мегават пик), т.е. соларна 
централа. Станува збор за најголем проект од 

таков вид во Југоисточна Европа. Централата е рас про стрена на по вр-
шина од 45 декари и е конструкција од 13.365 соларни модули и 159 ин-
ве ртори. Производството на еле ктрична струја од соларната централа се 
очекува да биде нај малку 1.250 MWh/MWp годишно. Со него ќе 
се намали емисијата на јагленороден диоксид за 900 тони во текот на годината, 
кои беа продукт на традиционалното производство на струја. Инве сти ци јата во 
соларниот парк е близу четири милиони евра.

По информациите на нет, соларни панели и болјер доволно голем за да про-
изведуваат топла вода за 4 члено семејство во МК чини 700 евра. 
Удре те математика колку семејства повеќе нема да имаат потреба да палат 
бојлер, трошат струја, а со тоа загадуваат околина - плус ќе штедат, многу повеќе 
по 2015 кога струјата во МК повеќе нема да биде субвенционирана. Интересно, 
во Европа, Германија и Австрија користат највеќе соларна енергија, а имаат 20 
пати помалку сончеви денови од нас. За 10 милиона шушкави може да се 
ин сталира со ларен систем на 14.000 покриви.

еКолоГиЈаеКолоГиЈа
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Да се отворат барем 50 нови 
археолошки копови, па да 
ја преименуваме земјата во 
Кртечина!

25 000 секса на тераса или друг јавен простор.

30 милиони 
кондоми (за борбата 
против абортусот).

200 000 пљукања на улица.

Да се вложат 
во стварно 
јака кампања 
за укинување  
на абортус.
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10.000.000

50 долгорочни 
(четиригодишни) проекти, 
секој тежок по 200.000 
евра, за најдобрите невладини организации. 

Проектите ќе се добијат на конкурс, се разбира, 
а меѓу оценувачите мора да има и странци, 
заради овдешниве исповрзаности. Со такви 
сериозни долгорочни грантови не само што 

драматично ќе се засили целиот НВО 
сектор (најголемите годишни грантови од 
државата за одредени здруженија во моментов 
изнесуваат неколку илјади евра), туку и работно 
ќе се ангажираат стотици луѓе. 
Области за работење: култура, здравство, 
образование, спорт, екологија, 
медиумски јавен сервис, малцински 
прашања, хуманитарни активности, 
човечки права, демократија итн. 

нвонво
Да се отворат барем 50 нови 
археолошки копови, па да 
ја преименуваме земјата во 
Кртечина!
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дребулии За 
    владиЦите

дребулии За владиЦите

јахта: Princess V70  
цена: 1.380.000 евра возен парк, десет коли за 

смешни 3 милиони евра: 
три комада Maybach 62 S 

(вкупно околу милион евра).

3 парчиња Rolls-Royce 
Phantom (ко што вози Бекам)

4 комада Ferrari »F430 
spider« (секој по 250.000 евра)

Да се набават 48.076 мобилни фискални каси 
за поповите што пеат на свадби и погреби.

Да се изработат 200.000 мантии од сатен за поповите во Македонија 

да сјаат од скромност.

Да се набават 43.478 
фискални каси за 
црквите во оваа 
библиска земја.

(7 комада, за секој по една)
или:
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10.000.000

Спектакуларен 
откуп за потребите за 
Музејот на современа 
уметност во Скопје. 
Пет милиони евра 
за македонски 
автори; пет милиона 

за надоаѓачките странски ѕвезди 
(на еден дел од нив делата ќе им станат 
баснословно скапи за десет или дваесет 
години, што значи дека вложувањето во 
современи уметнички дела долгорочно 
може да се покаже и како финансиски 
вносна стратегија).

Ако просечната цена на едно дело 
изнесува 10.000 евра, ќе можат 
да се набават 1000 дела. Да не 
зборуваме што ќе значи финансиската 
инекција од пет милиони евра за 
кариерите и животите на стотици 
македонски уметници.

КУлтУраКУлтУра
Половина од сумата 
за заштита на старите 
градски јадра

Според Паско 
Кузман, 
директор 
на Управата 
за заштита 

на културното наследство, 
непрегледен е списокот на стари 
цркви кои треба да се заштитат 
од пропаѓање. Пропаѓаат 
и старите градски јадра во 
сите македонски градови. 
За заштита на градската 
архитектура во Република 
Македонија (заштита на 
градските јадра и чаршии 
во Охрид, Кратово, Крушево, 
Битола, Прилеп и Скопје), 
според Кузман, потребни се 
околу 20 милиони евра.
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20 супер 
опремени (аудио, 
видео, со библиотеки, 
кина, концертни 
простори итн.) 
културни простори низ 
целата земја.

Тригодишно 
финансирање на 
сите театри во Република 
Македонија. Пари ќе има и за 
плати за сите вработени и 
башка за десетици претстави 
годишно.

десет 
долгометражни 

играни филмови.

Да се купат најмалку 
150 најсовремени 
дигитални ТВ камери 
од типот Панасоник Р2.

За младите филмаџии
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10.000.000

Тригодишно 
стипендирање 

со по 20.000 денари 
месечно на околу 

1000 најталентирани 
млади креативци 

(писатели, уметници, музичари, 
истражувачи, научници итн.)

Комплетно 
школување на околу 
200 инженери или 
научници.

30 фул 
(шестгодишни) 
стпендии за Јејл, 
Колумбија или Харвард.

околу 100 
докторати 
на најдобрите 
светски 
универзитети 
за нашите најдобри 
дипломци.

СтиПендии, СтиПендии, ШКолУваЊе

ШКолУваЊе
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Барем пет нови џиновски 
крстови, налик на водњанскиот, 
можат да се изградат во сите 
краишта на Македонија.

Од Фаберже 
да се нарачаат 
илјаду луксузни 
јајца со ликот 
на Тоше, за 
протоколарни 
потреби на 
државниот врв.

Да се направи ново етно-
генетско истражување,  
ама објективно!!!

Со 10 миљона може да се платат 
66.666 абортуси на млади Македонки.

Да се направи град под 
вода во Охрид.
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10.000.000

100.000 Chico детски 
креветчиња – за децата од домот за 
деца без родители (или за првите 

100.000 нови „трети“ бебиња)

Да се реновираат 

сите руинирани 
училишта низ Македонија.  
(а ги има, богами, баеги)

За сите основци во Македонија 
во текот на целата година 

може да се обезбеди 
појадок од неколку 

овошки и чаша млеко. Со тоа, се 
разбира, посредно, се помагаат и земјоделците 
кои мака мачат со откупите.

деЦадеЦа
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Една епизода од врвна детска серија 
(„Наше маало“, на пример) чини 20.000 
евра. Со 10 милиони евра во текот 
на четири години можат да се 
поделат 40 грантови (по десет 
годишно, секој во просек од 100 
до 500 илјади евра), за најдобрите 
телевизиски проекти: играни, 
документарни, детски, експериментални 
(анимации, цртани филмови и слично) 
- секакви. Со тоа конечно ќе се подигне очајно 
ниското ниво на македонската ТВ продукција. 
Башка, ќе се охрабрат стотици 
талентирани и креативни луѓе 
(од писатели до актери) дека во земјава се’ уште 
постои простор за креативност и талент.

тв Продукцијатв Продукција
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10.000.000

СКоПЈеСКоПЈе

Да се заврши 
санацијата на 
Камениот мост, да се 
изгради Плоштад од 
таа страна на Вардар и со 
остатокот од парите да се дотера 
и среди Старата чаршија.

Да се обнови базенот во 
рекреативниот центар 

Сарај, да се изградат таму 
спортски сали, терени, 

мал стадион итн. Ако 
остане некој денар, да се вложи 

во со децении неупотребливото 
езеро Треска.
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Да се реновира скопската 
зоолошка градина. И да се купат 
нови животни. За десет милиона 

можат да се купат 50 слона, 100 
жирафи и 250 лавови и тигри. 

66 еколошки, најквалитетни автобуси

За десет милиони евра многу работи 
од проектот „Трамвај за 
Скопје“ можат да се завршат: 

траса, пруга, хангари, 
обука на луѓе итн.
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10.000.000

раЗно раЗно 

Македонија нема лаборатории за контрола на 
квалитетот на храната. Нема ниту јавни или државни 
лаборатории за испитување на нафта и нафтените деривати. 
Нема пречистителни станици кај еколошки 
опасните произведувачи (Окта, на пример).

Да се формира институт за поддршка 
на млади таленти од сите сфери. 
Со еден милион може да се изгради 
мала зграда за институтот и 
да се платат барем годишните 
плати за десетина вработени. 
Останите девет милиона се орочуваат 
и во најмалку следните десет 
години се делат стипендии 
и разни видови помош на 
илјадници талентирани 
Македонки и Македонци.

80% од руралните 
подрачја во Македонија 
го немаат решено 
одлагањето на ѓубрето. 
Со 10.000.000 евра тој 
проблем во голема мера 
може да се намали.
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Низ целата држава можат да 
се изградат неколку 
десетици базени, некои и 
во рамките на училиштата. 

Можат да се реконструираат или доизградат и сите (во 
моментов главно надвор од употреба) базени сместени во 
рехабилитационите центри, бањите и другите болници и 
лекувалишта низ целата земја.

По шест печени пилиња за сите 
семејства во Македонија!

Со скопско такси раат можам да се возам 
речиси 40 милиони километри! 
(најблиското растојание меѓу Земјата и 
Марс е 54 милиони километри:).

Да купите 1500 
Пунта и да ги 
подарите во разни 
хуманитарни цели.
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10.000.000

Да пратиме 1000 
најзагрозени луѓе (ко терапија 
од лудилото во земјата) да 
одат на двонеделно 
крстарење низ светот 
со јахта.

На секој полнолетен граѓанин на 
Македонија по петнаесет 
литра пиво!

По пет евра да им се 
дадат на сите граѓани, 
да си купат што сакаат.
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за Плоштад Слобода:
Никола Гелевски, 
Никола Наумовски, 
Ирена Цветковиќ, Ивана 
Драгшиќ, Дамјан Здравев

благодарност до:
Ана Ангелова, Емилија 
Георгиевска-Наневска, 
Небојша Гелевски

Скопје, јуни 2009


