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Професорката по физика Олга Сејменов од скопската 
гимназија „Јосип Броз – Тито“, за која ЦИВИЛ Медиа 

извести уште минатата година, по 23 години поминати во 
гимназијата е оставена и без работа и без пензија.
За потсетување, Сејменов во јули минатата година не 
можеше да го оствари своето, со закон гарантирано право, на 
продолжување на Договорот за вработување по навршени 
64 години возраст.
Наместо одлука за продолжување, училиштето донесе 
решение за прекин на Договорот за работа, поради 
остварување на старосна пензија, иако професорката сè 
уште немаше навршено 64 години.
Како причина за ваквиот однос кон неа, Сејменов ја наведува 
нетрпеливоста на директорката кон неа во изминатите 
години, едноставно поради тоа што не се согласувала со 
сите нејзини одлуки.
По жалбата до Училишниот одбор, Сејменов е одбиена, 
со образложение дека барањето за продолжување на 
Договорот за работа не е поднесено во законски дадениот 
рок.
Осум месеци подоцна, Сејменов не е ниту вратена на работа, 
ниту може да го оствари своето право на пензија, затоа што 
како што вели, службите на училиштето сè уште не ги средиле 
и не ги доставиле документите до ПИОМ.
„Дадов изјава за продолжување на моето вработување, 
врз основа на која требаше да добијам одлука, меѓутоа 
таа одлука до денеска не ја добив. Ниту позитивна, ниту 
негативна. Единствено што направија е тоа дека на 20 јули 
2017 година ме одјавија од работа. Сега сум ниту во пензија, 
ниту вработена“, вели Сејменов.
Таа вели дека бидејќи тие ја одјавиле по службена должност, 
требале да ги средат и документите во ПИОМ.
При проверката во ПИОМ се констатирани недостатоци кои 
треба да ги исправи службата на училиштето, но оттаму само 
молк.
„7-8 месеци јас сум без здравствена заштита и без примања. 
Јас сакав сама да го регулирам мојот статус, но не успеав 
бидејќи документацијата не е средена од страна на 
гимназијата. Ги барав и телефонски, на крајот и писмено се 

обратив, но одговор од гимназијата нема!“, вели Сејменов.
Во меѓувреме бидејќи својот проблем не можела да го реши 
преку институциите до кои се обратила, Сејменов поднела 
тужба до училиштето. Но и судската постапка е заглавена.
„За жал и таа пресуда до сега требаше да биде донесена 
според Законот за работни односи кој вели дека во рок од 6 
месеци треба да се донесе пресуда. Но и таа се одолговлекува 
и пролонгира од страна на гимназијата. Постапката сè уште 
е на самиот почеток. Сè уште не сме имале главна расправа. 
Директорката не се појави бидејќи не знаела дека ќе има 
главна расправа“, вели Сејменов.
За тоа како живее овие месеци, вели дека е благодарна на 
своите роднини, но дека тоа не е решение. Покрај поддршката 
од семејството, Сејменов има поддршка и од дел од 
колегите. ЦИВИЛ Медиа разговараше со неколкумина кои 
зад камерите изјавија дека е навистина срамота ова што и се 
случува на нивната колешка, потврдувајќи ја нетрпеливоста 
на директорката на Гимназијата кон Сејменов.
„Се надевам дека правдата ќе победи!“ вели уште една 
професорка од училиштето.
ЦИВИЛ Медиа се обиде да стапи во контакт и со директорката 
на училиштето, но таа беше недостапна за изјава.

Маја Ивановска
Камера: Дехран Муратов

Фотографија: Биљана Јордановска
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Професорка остана 
и без работа и без пензија!

ИЗДАНИЕ ПОСВЕТЕНО НА СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА
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Таткото на злоставуваната штитеничка: 
Ако остане во Дом повторно ќе забремени
„Девојчето вчера на телефон ми се јави и ми вели 

тато ќе умрам“, вели за ЦИВИЛ Медиа таткото на 13 
годишната штитеничка која извршила абортус откако била 
жртва на сексуално злоставување.
„Ми се јави синоќа на телефон, ми вика ‘тато имам болки’. 
Крвари девојчето. Не знам што да кажам.
Социјалните работници кои се грижат за неа треба да ми го 
вратат девојчето. Да ми го донесат во „Чичино Село“ сакам! 
И да не се случуваат повеќе овие работи. Таа ако остане во 
„Ранка Милановиќ“, повторно ќе забремени, секаков народ 
има таму“, вели Шефкет Ибраим, таткото на девојчето.
Тој додава дека ќерката им била одземена кога имала 5 
години заради питачење.
„Кога излеговме од затвор со жената, требаше да ми го 
вратат родителското право, а не да чекаат да забремени“, 
вели тој.
Ибраим вели дека заедно со својата сопруга биле во затвор 
затоа што питачеле со својата ќерка. Тој раскажува дека 
на почетокот неговата ќерка била згрижена во семејство 
кое ја однело во Струга, каде за прв пат била жртва на 
сексуално насилство. Кога се вратила оттаму тој се обратил 
до социјалното од каде добил насоки да ја однесе во Судска 
медицина.
„Кога ја однесов во Судска медицина ми побараа 500 евра да 
платам приватно за да ја прегледаат“, вели Ибраим.

По тој настан девојчето било префрлено од семејството во 
домот „25 Мај“, а подоцна во домот „Ранка Милановиќ“.
Во последниот дом било утврдено дека девојчето е бремено.
„Како може да го однесат девојчето на чистење, без јас да 
знам, ниту ми дозволија да бидам со неа“, вели таткото 
Ибраим, пришто истакна – „Чичино село е добро. Зошто не 
ја донесат тука да живее како другите деца? Да живее ќерка 
ми со мене! Јас сакам веднаш да ми ја вратат ќерка ми! 
Немаме држава ние! Катастрофа!“, гневен е Ибраим.
Тој додаде дека син му живее со него во „Чичино Село“.

Дехран Муратов
Камера, фотографија и монтажа: Маја Ивановска

„Почитувате закон“ за да не смените 
режимски мобинг директори, а плата кога?!

пишува: Фросина Митрушева

Ако подобро размислам, тоа и не е така лошо. Инаку можеби 
ќе падневме во искушение да се растрошиме викендов 

по моловите кои нудат големи попусти и после… Ја снемало 
платата за два дена. Е па, ќе ја снема.
И, ете така, си седам и размислувам да му напишам едно 
писмо на благодарност на градоначалникот Шилегов што 
мисли на нас просветарите и ни помага да ги победиме нашите 
расипнички страсти и да се спасиме месецов што следува од 
беда. Така ни помогна и претходниот месец, и тој пред него, и 
пред тој…

Денес е 16.02. немам ништо значајно да издвојам како настан на денот. она што го обележа денешниот 
просветарски ден во скопје е настан кој што не се случи.  И денес нема јануарска плата за вработените во 
средните училишта во скопје. значи, најрано ќе бидеме исплатени во понеделник на 19.02. уште еден очаен 
викенд
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И така, размислувајќи за убавите зборови со кои ќе му се 
заблагодарам на градоначалникот, почна да ми текнува 
на каматите кои ќе ми ги наплатат банките за минусите на 
картици, ЕВН за задоцнетото плаќање на струјата, БЕГ за 
парното, ВИП за телефонот и интернетот, водовод за водата. 
Затоа што сите тие сметки треба да се платат до 15 во месецот 
и на 16 веќе се пресметува месечна камата за задоцнето 
плаќање. А на нас никој не ни плаќа камати за доцнењето на 
платите.
Е тука веќе завршив со благодарноста и поминувам на 
лутина и бес. И друго писмо ми излетува по тастатурата:
Почитуван (ух, ова тешко ми излетува) градоначалник на 
град Скопје, Петре Шилегов.
Не знам дали сте информирани (а веројатно сте, затоа што вие 
ги потпишувате документите) дека во средните училишта во 
Скопје вработените немаат добиено плата за месец јануари. 
Како градоначалник и правник мора да знаете дека, според 
Законот за плати, платата за претходниот месец мора да биде 
исплатена до 15-ти во тековниот месец. Ние, просветните 
работници, неисплаќањето на платите во законскиот рок 
го нарекуваме доцнење на платите, но вие како правник 
треба да знаете дека тоа е погрешна терминологија и дека се 

работи за кршење на законот. Така, го прекршувате законот 
овој месец, го прекршивте претходниот, и тој пред него и тој 
пред… Не е важно дали се работи за десет, пет или два дена. 
Нема мали и поголеми кршења на законот, а законот за 
исплата на плати е јасен. До 15-ти.
Минативе денови, професорите од Скопје очајнички побараа 
од вас како градоначалник смени на заседнатите во фотелји 
режимски мобинг директори. Многу јасно одговоривте дека 
не можете да им удоволите на барањата, затоа што немате за 
тоа законски можности. Одговор за почит. Но, не е кршење 
на закон ако се санкционираат лица кои спроведуваат 
дискриминација и мобинг врз вработените. Напротив, тоа е 
владеење на правото и почитување на законот.
Затоа, што се однесува и до платите, очекувам од Вас да 
бидете доследни на самиот себе во почитување на законите 
и на барањето на професорите да ги добиваат платите 
според закон,  до 15-ти во месецот, од следниот месец да 
одговорите позитивно.
Бидете поздравени до наредната плата која треба да ја 
исплатите до 15.03. Може и порано, на пример, на први, 
втори, трети… Нема да ви се налутиме. Петнаесет дати имате 
на располагање за да го испочитувате законот.

Кога власта го крши законот…
Од јануари 2013 година до денеска или, поточно, 

во изминатите 5 години, платите на просветните 
работници само четири пати се исплатени во законски 
предвидениот рок, односно до 15-ти во месецот!
Март 2013 (локални избори), април и мај 2014 
(парламентарни избори) и мај 2017 се месеците 
кога платите на вработените во образованието се 
исплатени во законски дадениот рок. Сите останати 
плати се исплатени со доцнење, што претставува 
кршење на Законот за исплата на платите од 
државата.
Доцнењето со исплата на платите на просветните 
работници не е практика само на минатата, туку и 
на сегашната власт. На пример, во Скопје, новата 

локална власт исплатила 4 плати од кои ниту една не е 
во законски дадениот рок. И петтата се уште доцни.
Покрај платите на вработените во образованието, до 
ЦИВИЛ Медиа постојано стигнуваат информации за 
доцнење на социјална помош, додаток за трето дете, 
туѓа нега и детски додаток.
И денеска, на 15 март 2018 година, последниот ден од 
законски предвидениот рок, од февруарските плати 
абер нема!
Се поставува прашањето, како да очекуваме 
почитување на законите кои ги кршат и оние кои 
најстрого треба да ги почитуваат, како и да ги 
санкционираат прекршителите?

М. Ивановска
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ЦИВИЛ – Центар за слобода е непрофитно и невладино 
граѓанско здружение, кое работи за човековите права, 

мирот и контролата на оружје, основано на 25 ноември, 
1999. Неформално, ЦИВИЛ е активен од 1996. 

Организацијата спроведува изборен мониторинг од 2008 
година, воведувајќи нови, високо ефективни методологии 
на набљудување и граѓанска едукација за гласачкото 
право. 

Мисијата на ЦИВИЛ е: активно промовирање и одбрана 
на човековите права и слободи; одржлив мир и придонес 
кон процесите на помирување;  креирање планови за 
ефективна контрола на оружје;  социјална правда и 
слобода на говор. 

ЦИВИЛ е активен на регионално и меѓународно ниво 
и има спроведено над 100 проекти, вклучувајќи и бројни 
кампањи за јакнење на јавната свест на национално ниво, 
масовни јавни настани, итн. Организацијата ужива голема 
видливост и доверба од сите заедници во земјата.

Во состав на ЦИВИЛ се неколку формални и 
неформални организациски единици: ЦИВИЛ Медиа, 
ЦИВИЛ Арт, Зелен ЦИВИЛ, ЦИВИЛ Млади и Цивил Фем. 

СЛОБОДНО ОПШТЕСТВО е издание на ЦИВИЛ - Центар 
за слобода. Одговорно лице: Џабир Дерала. Целосниот 
импресум на изданието е објавен на www.civilmedia.mk
Проектот Слободни медиуми за слободно општество е 
финансиран од Федералното Министерство за надворешни 
работи на Сојузна Република Германија. 
Ставовите искажани во оваа публикација се на авторките 
и авторите на текстовите и не нужно ги одразуваат 
ставовите на донаторите. 

ЦИВИЛ е во постојана потрага по нови соработнички 
и соработници кои се прогресивни, креативни, 

активни и објективни луѓе за ангажман како дописници 
во медиумските проекти, но и за мониторинг на избори, 
мониторинг на состојбата на човековите права и слободи, 
истражувања и активизам. 

Нема ограничувања по возраст, пол, стручна спрема, 
накратко – нема ограничувања по ниедна основа, а ни 
бројот на соработници не е ограничен. Трудот ќе биде 
платен врз основа на видлив резултат (на пример: објавен 
текстуален или видео извештај).

Објавените содржини од  соработниците/известувачите, 
ќе биде хонориран со 1.000 денари бруто. 

ЦИВИЛ ќе организира обуки за новинарство и 
мониторинг за кандидатите за хонорарни позиции, како и 
за своите волонтери, поддржувачи и членови. 

Во зависност од бројот на пријавените и местото на 
живеење, ќе бидат одредени градовите и термините во 
кои ќе се одржат обуките. Патните трошоци за учество на 
обуките ќе бидат покриени од ЦИВИЛ. 

За повеќе информации, обратете се во ЦИВИЛ или 
следете ги повиците на веб страницата и Фејсбук 
профилот на организацијата. Слободно пишете ни или 
јавете се.

www.facebook.com/civil.mk 
www.civil.org.mk 
02/5209176
civil@civil.org.mk

Накратко зa ЦИВИЛМожност за работен 
ангажман во ЦИВИЛ

За само половина година, медиумската платформа 
на ЦИВИЛ - Центар за слобода, објави околу 300 

текстови во кои независните интелектуалци, експерти 
и активисти ги изнесоа своите ставови и анализи за 
голем број актуелни теми во општеството. За кратко 
време, оваа медиумската платформа стана форум за 
размена на мислења, ставови и анализи. 

Најголем дел од овие содржини во истиот момент, 
кога се објавуваат на нашите веб страници, се 
преземаат од другите медиуми во земјата, а дел од нив 
се објавуваат и надвор од границите на Македонија. 

Колумните објавени во ЦИВИЛ Медиа секојдневно 
се тема на дискусија на социјалните мрежи. Накратко, 
влијанието и одгласите во јавноста ги надминаа сите 
наши и најпозитивни очекувања. 

Сечиј став е драгоцен и се третира со подеднакво 
внимание и почит. Секој што има потреба да го искаже 

својот став или да анализира одредена состојба во 
земјата, може тоа да го направи преку медиумската 
платформа која е наша, заедничка, им припаѓа на сите 
свесни и активни граѓанки и граѓани. 

За оние што сметаат дека пишувањето не им е 
најдобра страна и повеќе сакаат да проговорат 
за проблемите и темите што се важни за нашето 
општество, постои и можноста тоа да го сторат и пред 
нашите камери, во форма на изјава, разговор или 
видео-колумна. Доволно е да се обратат во ЦИВИЛ и да 
закажат термин за снимање. 

Изразете се слободно, ЦИВИЛ Медиа е наша 
заедничка медиумска платформа


