ЗАДОЛЖУВАЊА
За само три месеци, во периодот
декември 2012 и јануари и февруари
2013 година

владата на рм ги задолжи
граѓаните за нови

1.148.400.000€

една милијарда сто четириесет и осум
милиони и четиристотини илјади евра.
Преку издавање државни записи и
обврзници Владата се задолжи на
внатрешниот пазар за 654,7 милиони евра,
а кај меѓународните кредитори (Светска
банка, Дојче банк и ЕБОР) за 493,7 милиони
евра.
Ова значи дека за само три месеци
Владата го задолжи секој граѓанин за
дополнителни 574,2 евра, односно секое
четворочлено семејство за нови 2300 евра.
Со новите задолжувања, вкупниот долг на
централната власт достигна износ од

3.000.000.000€

три милијарди евра

Ако се има предвид дека бруто-домашниот
производ (БДП) на РМ е 7,5 милијарди
евра, јасно е дека само долгот на Владата
(долгот на општините е непознат) изнесува
близу 40% од БДП.

НОВИ 90 ЗАКОНИ
БЕЗ ОПОЗИЦИЈА

За само два месеци, во
периодот од 24.12.2012 до
25.02.2013 година, гласачката
машинерија на Владата
сместена во Собранието на РМ
(во отсуство на опозицијата)
изгласа 90 закони, од кои само
5 закони се донесени заради усогласување
со законодавството на ЕУ. 36 закони беа
донесени во скратена постапка, од кои
2 за нови задолжувања на граѓаните на
РМ кај странски финансиски институции.
Во скратена постапка и во отсуство на
опозицијата Собранието го измени и го
дополни Деловникот на Собранието на
Република Македонија, постапка што се
коси со основните правила и принципи на
демократијата.
Меѓу 36-те закони донесени во скратена
постапка се и следниве: Законот за
здравственото осигурување, Законот за
јавните набавки, Законот за придонеси
од задолжително социјално осигурување,
Законот за државните службеници,
јавните службеници, Законот за Владата
на РМ, Законот за основното образование,
Законот за средното образование, Законот
за високото образование, Законот за
социјалната заштита, Законот за работните
односи, Законот за градење.

АЛАРМ

ВРАБОТУВАЊА

период

од 11.12.2012
до 24.02.2013

Вкупен број на вработувања

422оте5ни
враб

преку 513 огласи

на определено
време
на неопределено
време
.

2789
1436

Од 2789 вработувања на
определено време 2665 се
во основни и средни училишта

1436

2665

Од
вработувања на
во основни
и средни
неопределено
училишта
време, 323 се во
здравствените
установи, 260 во
Влада на РМ Секретаријат за
спроведување
на рамковниот
договор, 251 во
детски градинки,
социјални установи
и училишни/
студентски домови,
166 во единиците на локалната
самоуправа и локалните комунални
претпријатија, 155 во министерства,
агенции, Собрание на РМ и во
Кабинетот на Претседателот на РМ,
30 во УЈП, 93 во јавните научни
установи и на универзитетите, а 39
во театрите и другите установи од
областа на културата.

од 11.12.2012
период до 11.01.2013
до денот на распишување
на локалните избори

Вкупен број на вработувања

3979

вработени

преку 470 огласи

на определено
време
на неопределено
време
.

2574
1405

Од 2574 вработувања на
определено време 2468 се
во основни и средни училишта
(скоро сите до 31.08.2013, т.е до
завршување учебната 2012/2013 година)

Од 1405 вработувања
на неопределено
време, 415
вработувања
во органите на
централната
власт (дури 260 во
Секретаријатот за
спроведување на
рамковниот договор),
Собранието на РМ
и во Кабинет на
Претседателот на РМ;

415

во органите на
централната
власт

323 вработувања
во здравствените
установи, 233 во детски градинки и
училишни/студентски домови, 220 во
единиците на локалната самоуправа
и локалните јавни претпријатија,
93 во јавните научни установи и на
универзитетите, 39 во театрите и другите
установи од областа на културата, 30 во
УЈП и 15 вработувања во меѓуопштински
центри за социјална работа.

од 12.01.2013
период до 24.02.2013
по денот на распишување
на локалните избори
(спротивно на законската забрана
и јавното укажување од Државната
комисија за спречување корупција)

Вкупен број на вработувања

246ени

вработ

преку 43 огласи

на определено
време
на неопределено
време
.

215
31

Најголем број огласи (197) се објавени
за вработување во основните и
средните училишта и тоа: во Гостивар
(50), Кондово (25), Василево (17),
Пласница (15), с.Ињево (15), Чаир
(14) с. Лојане (11), Кавадарци (10). Од
останатите 49 вработувања најбројни се
огласите на факултетите, од кои само 23
вработувања на Градежниот факултет и
11 вработувања во Домот за стари лица
„Киро Крстески Платник“ – Прилеп.

