Изјава на министерката за одбрана Радмила Шекеринска по повод донесеното
законско решение за решавање на станбеното прашање за сите припадници на
Армијата, оние кои живеат во станови од поранешниот фонд на ЈНА
Прес конференција – 27.09.2021 - Скопје

Добар ден на сите,
Навистина ми е драго што денеска можам да соопштам дека уште еден проблем кој
егзистира повеќе од 2 децении успеавме конечно да го решиме со одлична соработка
помеѓу владата, различните министерства и собранието на Република Северна
Македонија. Тоа е прашањето за сопственоста и користењето на становите од
поранешниот фонд на ЈНА. Навистина станува збор за многу, многу старо прашање. На
15 јули, пред околу 2 месеци, Собранието го донесе Законот за продажба на станови од
поранешниот фонд на ЈНА, со што како резултат на соработката и на пратеничките
групи во собранието го решивме проблемот кој што практично се провлекува од
заминувањето на поранешната ЈНА од нашата територија. Деновиве сакам да ве
информирам дека ги завршивме сите чекори кои согласно законот беа неопходни да се
спроведува оваа законска регулатива. Ја оформивме комисијата во министерството за
транспорт и врски каде што членуваат претставници од повеќе институции,
Министерството за транспорт и врски, Министерството за одбрана и Акционерското
друштво за изградба и стопанисување со станбениот простор и со деловниот простор од
значење за Републиката и со формирањето на комисијата практично може граѓаните да
ги искористат своите права согласно овој закон. Тоа значи дека се целосно сите услови
за да семејствата на припадниците на Армијата кои веќе живеат во овие станови речиси
3 децении, без решена сопственост, без извесност што ќе се случи со нивниот стан, дали
ќе може да го задржат или некој ќе им го бара назад, најпосле да ги откупат становите
или да одлучат да живеат и понатаму со плаќање на закупнина. Мора да кажам дека ова
е една од темите која што ја отвори Генералштабот и многу припадници на Армијата кои
што работат во МО, уште во далечната 2018 година. Се сретнавме за прв пат и можев да
видам дека уште на тој состанок дека нашите особено сегашни вработени во МО и некои
поранешни пензионери веќе беа уморни од нереализираните ветувања дека ова
прашање ќе се реши. Еден период им било ветувано дека ќе можат да ги откупат
становите, еден период им било дека ќе добијат стан во рамките на т.н. проект , АРМ мој
вистински дом, но годините минувале а ова прашање никогаш не е решено. Јас сум
свесна дека и на првите состаноци кога реков дека навистина сметам дека ова прашање
траба да се реши дека може да се реши дека не е толку комплицирано колку што било
претставувано, свесна бев дека од другата страна има многу голема недоверба и дека

главниот впечаток е дека сме ги чуле овие зборови и претходно, па ништо не се случило.
Од тој момент натака започнавме навистина да комуницираме со сите институции кои
што се повикани, а соработувавме и со собранието на Република Северна Македонија.
бидејќи самите тие беа свесни, беа контактирани од поранешни вработени во МО дека
е фер ова прашање да го решиме на сличен начин на кој многу граѓани во нашата
држава во ’90-тите години ги откупија становите кои што беа во т.н. општествена
сопственост.
Навистина и од тој момент комуницираме со Министерството за транспорт и врски, со
т.н. ПУИК и навистина постапуваме по сите правила и го изодевме дури и потешкиот пат
заради тоа што сметавме дека мора да бидеме одлучни да го решиме проблемот и
заради таа решеност успеавме најпосле да го решиме проблемот.
Тоа значи дека во рамките на Армијата, навистина го заокружуваме решавањето на
станбеното прашање и тоа на оние кои што користеле и користат станови од
поранешната ЈНА им даваме шанса да ги купат, а ан оние пак кои немале таква шанса и
кои на некој начин чувствуваа сите овие изминати години дека биле дискриминирани
им дадовме можност секој месец да примаат т.н. закупнина со која што им помогнавме
да го решаваат станбеното прашање – или да живеат под кирија или да купат стан и да
плаќаат рати или било која друга опција што највеќе им одговара.
Тоа значи дека станбениот надоместок и овој сегашен закон и неговата имплементација
целосно ни дава за право да кажеме дека ова прашање, прашањето на станбено
обезбедување на припадниците на Армијата го решивме на задоволство на сите.
Минатата година, пред две години кога прв пат зборувавме за т.н. станбен надоместок
исто така имаше голема недоверба, се сеќавам дури и во собрание кога беше законот,
еден дел од пратениците велеа одлични дека ама нема да се реализира, сигурно е некое
предизборно ветување, тогаш беа некои други избори претходно.
Од тој момент натака испадна дека нашето ветување не било 100 процентно точно
бидејќи наместо 7.000 денари, припадниците на Армијата денеска примаат над 8.000
денари таков станбен надоместок.
Навистина како што сите тие припадници добија станбен надоместок ,сега и лицата кои
што досега ги користеа становите од фондот на поранешната ЈНА можат целосно да
бидат станбено обезбедени и навистина да бидат што би рекле ние, свои на своето.
Овој Закон овозможува одбраната, Армијата кон сите поранешни и сегашни припадници
свои да се однесува на ист начин и проблемот со домувањето на припадниците на
Армијата да кажеме дека во период од 4 години целосно успеавме да го решиме.
Затоа, денешната прес-конференција е со цел да ги повикаме сите старешини, војници,
сите лица од Министерството и од Армијата кои добиле претходно вакви станови од
станбениот фонд на поранешната ЈНА да поднесат барање за откуп на становите до
Комисијата која веќе е формирана, тоа да го направат во рок од 6 месеци од моментот

кога беше донесен Законот, штоп значи до 15 јануари кога би бил рокот и да го решат
проблемот кој очигледно а многу претходни раководства и многу претходни влади само
изгледал нерешлив, бил решлив, можело да биде решен, ама постојано се одлагал.
Со ова покажуваме и на ваков пример дека одбраната навистина се промени, дека
Армијата навистина се промени и дека тоа се промени на подобро. Грижата за сите наши
сегашни и пензионирани вработени кои не ги заборавивме во овој Закон и сегашни и
пензионирани во Армијата и во одбраната навистина е наш врвен приоритет. Не можете
да очекувате дека луѓето кои се во Армијата или во одбраната ќе бидат тука кога
државата е во криза, кога имаат потреба да ја бранат, а во меѓу периодот да заборавате
на нивните потреби.
Така што сакам навистина да се заблагодарам многу на министерот за транспорт за
врски , ова не е нивен приоритет но важен приоритет беше за одбраната, се вклучија беа
активни и за реков навистина кус период успеавме да ги завршиме сите подготовки за
да поранешните и сегашните вработени во одбранат аи во армијата најпосле го добијат
ова свое оправдано право.

