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Вовед

Текстилната индустрија во Република Северна Македонија, во времето на 
Југославија, беше гарант за работни места, продуктивност, конкурентност и 
квалитет. Со распадот на Југославија, во Република Северна Македонија градовите 
што беа текстилни гиганти останаа да функционираат во текстилниот сектор, но 
работните услови и платата содејствуваа со неолибералниот суров капитализам. 
Долги години по осамостојувањето на Република Северна Македонија, работното 
место на текстилната работничка се поврзуваше и сè уште се поврзува со 
минималната плата и мизерните услови за работа. Иако Законот за минимална 
плата се промени во 2017 година1   и платата за текстилниот и кожарскиот сектор се 
зголеми до ниво на гарантирана минимална плата, 15 илјади денари, текстилната 
индустрија остана симбол на минималец и преживување. Светската криза 
предизвикана од вирусот Ковид-19 дополнително ја откри мизерната ситуација и 
максималната експлоатација на текстилните работнички во Република Северна 
Македонија. Иако текстилниот сектор беше покриен со субвенциите кои ги даваше 
владата за спасување на економијата2  сепак одредени работодавачи немаа 
разбирање за целата ситуација и се појавија на списокот на тие што не исплатиле 
плата на своите работници иако добиле државни субвенции.3 
Во сè уште присутната пандемија, профитот излезе поважен од туѓите животи. 
Дополнително влошената ситуација во текстилниот сектор во Република Северна 
Македонија очајно повикува за барање други решенија за работничките кои сакаат 
да живеат од „иглата и конецот“, но не сакаат да бидат вечни робови на профитот на 
одредени поединци. Концептите на самоорганизирање во економијата ја даваат 
шансата на создавање задруги (кооперативи) што како форми на економско 
организирање датираат од 18 век. Оваа форма на организирање функционира 
хоризонтално и дозволува целосно и рамноправно вклучување на членовите во 
активностите на задругата, оставајќи простор за креативност, а во исто време 
создава чувство на еднаквост и поврзаност.4 

  1Закон за минимална плата, Службен весник на Република Македонија, број 132/2017, https://www.slvesnik.com.mk/Is-
sues/29e386280616444b906426bc91fb7005.pdf

 2Влада на РСМ, сет економски мерки, официјална страница, https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki, 
последен пристап 15.03.2021

  3Влада на РСМ, официјална страница, список на фирми кои не исплатиле плата, https://vlada.mk/sites/default/files/do-
kumenti/neplateno_2020_11.pdf,последен пристап 16.03.2021

  4International Labour Organisation, ILO, www.ilo.com
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Од друга страна, законската рамка во Република Северна Македонија ги препознава 
задругите како форми на економско организирање и со тоа дозволува нивно 
непречено функционирање и регистрирање во Централниот регистар како правни 
лица.5
Со цел да се даде појасна слика како може да се создаде и функционира една 
текстилна задруга во Република Северна Македонија, а полесно да се користат 
туѓите искуства и лекции, за пример ќе биде земена текстилната задруга 
„Каменско“ која произлезе од истоимената текстилна фабрика во Загреб, Хрватска. 
Анализата на овој случај е преку интервју со една од основачките и вработените на 
задругата, Ѓурѓа Грозај, која ќе го објасни патот на создавање на нивната задруга и 
како до успешно функционирање на една текстилна задруга. Оваа студија на случај 
е дополнително корисна со оглед на фактот дека Хрватска е членка на Европската 
Унија и нивните искуства ќе бидат корисни во правец на создавање задруги. 

Бидејќи задругите се профитна организација чија цел е создавање работни места за 
основачите, потребна е анализа на бизнис план според кој самата задруга би 
функционирала, кои производи планира да ги изработува, каде да го набавува репро 
материјалот и како и каде да го пласира производот. 

Третиот поволен аспект со којшто може да се искористи позицијата на државата 
која како долгогодишен кандидат за членство во Европската Унија има пристап до 
одредени фондови на Унијата.  Во овој дел ќе се претстави кратка анализа на 
пристапот на Република Северна Македонија кон фондовите за поддршка на 
задругите и можно искористување на пристапот до Еразмус фондовите во облик на 
одржување обуки, часови по шиење и други услуги што можат вработените во 
задругата да ги понудат.

Крајната цел на анализата е да дадат заклучоци во врска со можностите за 
создавање текстилни задруги во   Република Северна Македонија и предлог 
решенија како тоа да се изведе. Со реализирање на првиот чекор, а тоа е создавање 
на првата текстилна задруга во Република Северна Македонија и остварување на 
нејзината цел да биде самоодржлива, но и да носи приходи за вработените од кои 
може пристојно да се живее, а не преживува како до сега, ќе се создаде простор за 
понатамошно финансиско осамостојување на текстилните работнички. 
Финансиската независност и стабилност се клучен приоритет и цел во создавање 
стабилни и функционални општества. Финансиски поддржувајќи ги жените во 
најслабо платениот сектор во Северна Македонија, ние создаваме генерации за 
зајакнување на нашето општество создавајќи услови каде што работната сила е 
чесно и добро платена.

   5Закон за задругите, Службен весник на Република Македонија, број 54/02,84/05 https://agencija.gov.mk/down-
load/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/1
3172649369Zakonzazadrugite.pdf
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1. Задруга: економска форма на иднината

1.1. Кратка историја за формирање задруги и нивно моментално 
функционирање во светот

Задругите како форми на економско организирање датираат уште од пред 250 
години. Кратката историја на задругите не води во 18 век во Шкотска кога во 1761 
година се формира првото друштво на ткајачи, Фенвик. Следниот век, во 1844 
година група, од 28 работници кои работеле во фабрики за памук во градот 
Рошдејл, северна Англија, ја основаат првата модерна бизнис задруга, Друштвото 
Рошдејл на рамноправни пионери.6 Присилени од лошите услови за работа и 
ниските надници, овие работници одлучуваат да ги здружат своите скромни 
ресурси и да почнат да работат независно од своите работодавачи. На почетокот 
нивната задруга работела само две вечери во неделата и продавала само брашно, 
овесна каша, шеќер и путер, но како течела продажбата почнале да работат пет дена 
во неделата. 
Од другата страна на каналот, во 1862 година во Германија се создала модерна 
задруга за давање финансиски услуги. Фридрих Вилхелм Рајфајзен и Франц 
Херман Шулц Делич (Friedrich Wilhelm Raiffeisen and Franz Hermann Schultz-Del-
itsch). Тие први ги создале кредитните унии кои давале заеми со ниски каматни 
стапки и подоцна биле основа за понатамошно создавање финасиски задруги низ 
светот.7 
 Со ширење на задругите како форми на економско здружување, нивното влијание 
се ширело низ другите сектори, но и добивало нова форма. Во Италија, во 
1970-тите години се создаваат социјални задруги како нова форма на здружување 
која се разликува од традиционалната форма на задругите. Во италијанскиот закон 
намената на социјалните задруги е да служат на „заедницата или на одредена група 
во општествена група кога е надвор од членството на кооперативата.“8   Држави кои 
донеле правни рамки за дефинирање 

   6Rochdale Society of Equitable Pioneers). (International Cooperative Alliance, https://www.ica.coop/en/cooperatives/histo-
ry-cooperative-movement, последен пат пристапено 17.03.2021

   7Ibid

   8Defourny, Ј.,Nyssens, М, (2012). Social Cooperatives: When Social 
Enterprises meet the Cooperative Tradition, Дефурни 2012, Солидарност 2016
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на работата на новиот тип задруги се Португалија (1996 и 1998), Шпанија (1999), 
Франција (2001), Полска (2006) и Грција (1999 и 2011), Јужна Кореја (2011).9 
Едно од телата во кое се здружени задругите е Меѓународната алијанса на задруги  
(ICA: International Co-operative Alliance) што функционира 125 години, тие веќе 
како нов тренд забележале создавање задруги на фриленс работници и задруги за 
иновации. Освен во земјоделието, функционираат задруги за давање финансиски 
услуги, рибарство, осигурување, домување, индустрија,  медицински услуги, 
образование и понуда на различни видови услуги. Оваа алијанса, којашто е 
основана 1895 година бележи активност на над една милијарда луѓе вработени во 
задруги и со над 3 милиони регистрирани задруги во светот.10  
Според дефиницијата на Меѓународната алијанса на задруги, задругата е: 
Самоуправно здружение на поединци доброволно здружени за решавање на 
нивните заеднички економски, општествени и културни потреби и тежнеења преку 
заедничко поседување на демократски управувано претпријатие.11 
Принципот на функционирање е конкретно објаснета од страна на Меѓународната 
алијанса на задруги: 

       •  Доброволно и отворено членство 
         • Задругите се отворени за членство за сите лица што сакаат да ги прифатат 
одговорностите на членството без родова, социјална, расна политичка или верска 
дискриминација. 
        • Демократска контрола од страна на членството 
      • Задругите се демократски организации управувани од нивните членови кои 
активно учествуваат во носењето одлуки. Мажите и жените што служат како 
избрани претставници одговараат пред членството. 
       • Во примарните задруги членовите имаат еднакви гласачки права (еден лен, 
еден глас) и задругите на другите нивоа се исто така демократски организирани.
       • Економско учество на членовите
       • Самоуправност и независност
       • Образование, обука и информирање
       • Соработка помеѓу задругите
       • Грижа за заедницата12 

  9Задруги за 21 век, Алтернативен модел за економска демократија и развој во Македонија, Солидарност, Скопје, 
2016, издавач фондација Роза Луксембург,https://www.rosalux.rs/sites/default/files/publica-
tions/Zadrugarstvo_za_21_vek_SOLIDARNOST.pdf

  10International Cooperative Alliance, https://www.ica.coop/en/cooperatives/history-cooperative-movement, последен пат 
пристапено 17.03.2021

   11Ibid

   12International Cooperative Alliance, https://coopseurope.coop/policy-topic/regulatory-framework-cooperatives, Последен 
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Од друга страна меѓународните институции што ја признаваат и поттикнуваат 
работата на задругите се и Меѓународната организација на трудот (МОТ) и 
Европската комисија. 
Во поглед на признавањето и поттикот за здружување во облик на задруги, 
Меѓународната организација на трудот (МОТ), во своите препораки за развој  
1923/2002 година, потврдува дека задругите во своите форми целосно го 
унапредуваат учеството во економскиот и општествениот развој за секој кој земал 
учество.13 Воедно, МОТ ја истакнува еманципациската моќ на задругите преку 
рамноправно учество на жените во раководниот процес и форма за вработување 
која е привлечна за младите. Во оваа препорака МОТ наведува листа на услови и 
услуги кои државата треба да им ги обезбеди на задругите за  да можат непречено 
да работат и придонесуваат во општеството како поддршка за финансии, 
инвестиции, сметководство, јавни услуги, даночни олеснувања. Исто така, ја 
дополнува препораката за задруги 127/1966. Овие препораки се имплементирани 
во Резолуцијата 56/114 на Обединетите Нации наречена „Задруги за социјален 
развој“.13 14  Самиот факт дека задругите се внесени во резолуции на МОТ и ОН 
доволно говори за нивното силно значење за рамномерен развој на општеството и 
создавање на стабилни и просперитетни економии. 
За Европската Комисија задругите се „одличен пример за претпријатие кое 
истовремено се залага за остварување на претприемачки и општествени цели, 
начин кој е взаемно унапредувачки“, а истовремено и возила за остварување на 
многу од целите на Европската
Унија, како вработување, општествена интеграција, регионален и локален развој и 
земјоделство.16 
Дополнително на поттикнувачкиот став на Европската комисија кон задругите, во 
својата комуникација со Европскиот совет и Парламентот, наведува дека 
програмите за учење како Еразмус/Сократес, Леонардо да Винчи I и II и 
програмите за долготрајно учење, ќе соработуваат со задругите и ќе овозможат 
програми за учење, учење на далечина, посебно во транснационални програми. 
Ова е од посебен интерес за македонските текстилни задруги бидејќи не само што 
можат да произведуваат туку овие задруги можат да се вклучат во едукација и обука 
на текстилни работнички.17 

 13Resolution 1923/2002, International Labour Organisation, ILO, нhttps://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193, Последен пат пристапено на 18.03.2021

   14Cooperatives in Social Development, United Nations, digital library, https://digitallibrary.un.org/record/454944, Последен 
пат пристапено на 19.03.2021

  15Bajo, Sanchez, C, Roelants, B. “Capital and the Debt Trap: Learning from cooperatives in the Global Crisis”, Palgrave 
Macmillan, 2011

  16Cooperative working group "Fostering cooperatives' potential to generate smart 
growth & jobs" held between June 2013 to November 2014containing ideas and proposals for action https://eur-lex.europa.eu/-
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0018, Последен пат пристапено на 20.03.2021

   17Ibid
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Заклучок:

Задругите се светски признати и функционални форми на економско здружување. 
Самиот концепт на рамноправност во здружувањето и работењето на задругите, сè 
повеќе создава простор тие да се гледаат како претпријатија на иднината. 

1.2. Мондрагон, шпански задругарски гигант
 
Една од најголемите задруги која функционира повеќе од 60 години е шпанската 
задруга Мондрагон. Тоа е хоризонтално интегрирана групација од 110 задруги кои 
работат во различни индустрии, услуги, финансиски услуги, малопродажба, 
образование и истражувачки активности. Мондрагон е основана и функционира во 
Баскијскиот автономен регион (Euskadi) во северна Шпанија и вработува над 
80.000 луѓе. Во сферата на технологијата тие изработуваат делови за компјутери, 
домашен и канцелариски мебел, делови за автомобили, системи за разладување,  
алати за градежништво, медицинска опрема, кетеринг, нудат правни и финансиски 
услуги, банкарство, истражувања во нано технологии, водат ланец на 
супермаркети, банка и универзитет.18

Оваа корпорација е прв најголем работодавач во Баскијскиот регион и четврти во 
Шпанија, а надвор од државата функционира во 18 држави во Европа, Азија, 
Африка и Јужна Америка. Мондрагон е првично основан како училиште за стручно 
образование во техниката  (Eskola Politeknikoa) за млади момчиња кои ќе научат 
основи на техника и сервис, најмногу во сервисирање на постоечките машини за да 
можат да придонесат во машинската индустрија во регионот. Основана е од страна 
на католичкиот свештеник Хозе Мариа Аризмендиариета кој со овој вид 
образование видел поддршка на локалната економија. По Втората светска војна, 
Мондрагон се проширува со други задруги во секторот на производство на апарати 
за домаќинство како и секторот на мали потрошувачки задруги. Како што расте 
бројот на вработени, така растат и нивните потреби и интереси, па во 1959 година 
се создава првата задругарска банка Каха Лаборал (Caja Laboral) и фонд за 
социјално осигурување Лагун Аро (Lagun Aro) во 1966 година.19 

Раководната структура на Мондрагон е поставена на следниов начин: Управен 
совет е највисок орган на задругата, неговите членови се избрани со мандат од 
четири години и не добиваат финансиски надомест  за оваа функција. Тие го 
номинираат менаџерот и менаџерскиот тим за следните четири години. 

  18Bajo, Sanchez, C, Roelants, B. “Capital and the Debt Trap: Learning from cooperatives in the Global Crisis”, Palgrave 
Macmillan, 2011.

  19Ibid., 180
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Менаџерот има право да искаже мислење или став, но нема право на гласање во 
Управувачкиот совет. Сите големи одлуки се носат од Управувачкиот совет по 
препорака од менаџерот. Советот за ревизија кој врши внатрешна финансиска 
ревизија е составен од три члена кои се избрани од Генералното собрание. 

Советот за насоки соработува со менаџерот и негова задача е да ги координира 
раководителите на различни сектори, да дава предлози, да пишува  стратегии, 
работни планови и да предлага како извршните одлуки треба да се имплементираат. 
Социјалниот совет е одговорен за активности во рамките на социјалната заштита, 
работната хигиена, проектите за социјална заштита и исплатата плата. Кога се 
носат одлуки кои ги засегаат овие прашања, како социјална заштита и плата, 
Управниот совет мора да го консултира Социјалниот совет, додека членовите на 
Социјалниот совет се номинирани од страна на Генералното собрание со мандат од 
две години.20 

Задругите што се дел од Мондрагон се здружени во хуманистички концепт на 
функционирање, со филозофија на партиципативност и солидарност. Ова значи 
дека освен функционирањето како бизнис заедница, тие на прво место ги имаат 
човекот, хуманоста и солидарноста. Мондрагон функционира врз 10 принципи на 
задругарство, а тоа се: отворен прием, демократска организација, суверенитет на 
трудот, инструментална и подредена природа на капиталот, партиципативен 
менаџмент, солидарност на плаќањето, взаемна соработка, социјална 
трансформација, универзалност и образование. Овие принципи јасно покажуваат 
дека бизнисот и капиталот не се над човекот туку му се подредени.21 

Тоа што ја прави оваа задругарска корпорација посебна е присутноста во 
образованието. Бидејќи задругата почнала како образовна институција, во рамките 
на Мондрагон денес функционираат шест различни образовни институции и 
задругата го поддржува основното и средното образование во Баскија. 
Универзитетот Мондрагон е создаден 1997 година со спојување три различни 
училишта: Eskola Politeknikoa (инжинерство), ЕТЕО (бизнис студии) и Huhezi 
(студии за образование и хуманистички науки. Овој универзитет има околу 4000 
студенти, нуди 22 различни курсеви и обуки, 15 мастер студии и 8 специјализирани 
курсеви.22

   21Ibid.,194 

    22Ibid., 198
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Дијаграм на структурата на Мондрагон со секторите

Мисијата на универзитетот е насочена кон развивање на сеопфатно образование во 
кое се применува техничкото и научното знаење за максимална примена во 
професионалниот живот заедно со задругарската работа. Истражувачката работа на 
овој универзитет е фокусирана кон истражувања кои комбинираат бизнис иновации 
и академски тренинг, со цел да дојдат до методи и знаења кои потоа можат да се 
применат во пракса. 
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Главната цел на Мондрагон корпорацијата е да создава одржливи работни места и 
да не дозволува работниците да останат без работа. Ако се случи работник/чка да 
не е компетентен/на да извршува задачи на своето работно место, менаџментот 
наоѓа нова работа за него/неа во друга задруга. Дури и ако работникот/чката не 
може да најде работа подолг временски перид, тој/таа не е оставен без финансиска 
поддршка која ја добива од фондот за социјално осигурување Лагун Аро (Lagun 
Aro). Платите во задругите кои се дел од Мондрагон се договорени на ниво на 
просечни плати кои се исплаќаат во дадените сектори наспроти менаџерски плати. 
Односот помеѓу минималната исплатена плата во дадена задруга наспроти 
менаџерската плата се движи од 3 наспроти 1 до 9 наспроти 1, но просечната 
разлика е 5 наспроти 1. Тоа значи дека менаџер на една задруга која функционира 
во рамки на Мондрагон не смее да има повеќе од 5 пати поголема плата од 
минималната исплатена плата во таа задруга. Од друга страна, профитот се 
реинвестира на начин на кој 10% одат во образование, култура и социјална заштита 
и 3% (од тие 10%) се за солидарен фонд. Поанатамошната распределба оди на 
следнов начин:, 45% се за резервниот фонд, додека останатите 45% се нарекуваат 
„задругарски поврат“. Овој поврат пропорционално се распределува на 
вработените во сооднос со нивните работни часови и индексот за компензација. 
Исплатата на вишокот се врши откако вработените ќе се пензионираат или ќе ја 
напуштат задругата. Овој пристап овозможил стабилност на капиталот на 
задругата и е карактеристичен за Мондрагон.23
 
Од своето основање Мондрагон поминал низ неколку промени во зависност од 
локалните и глобалните економски промени почнувајќи од проширување на своите 
дејности од образование кон производство на резервни делови за машини за 
домаќинство (1943-1979), преку влезот на Шпанија во Европската Унија во 1981 
година, кое се одразило на корпорацијата поради конкурентноста на пазарот. 
Следна била глобалната економска криза во 2008 година која корпорацијата ја 
пребродила далеку подобро од корпорациите со типичен бизнис капиталистички 
модел.24

Заклучок:
Мондрагон не е единствената корпорација во светот која е составена од задруги, но 
нејзината вредност и успешност се мерат во  80 илјади вработени, и 33 милијарди 
долари пазарна вредност, долготрајност и висок степен на отпорност кон 
економски кризи. Самиот хуман елемент во нивното функционирање каде најважен 
е работникот и отворање на нови работни места ги ставаат на позиција на модел кој 
треба да се ископира. 

   23Ibid., 200

   24Ibid., 203
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2. Анализа на македонскиот Закон за задруги, хрватскиот Закон 
за кооперативи и ЕУ законодавство

Анализата на македонската, хрватската и европската законска рамка за регулирање 
на работата е со цел да се лоцираат заедничките точки, но и промени кои треба да 
се направат во македонската законска рамка. Хрватскиот Закон за задруги е земен 
за пример дополнително поради фактот што Хрватска е бивша југословенска 
држава која го делеше истиот простор со Република Северна Македонија во 
текстилниот сектор, членка е на Европската Унија и нејзината законска рамка може 
да се земе за пример за дополнителни промени во македонскиот закон. 

2.1. Македонска правна рамка

Правната рамка во Република Северна Македонија работата на задругите ја 
регулира преку Закон за задругите донесен во 2002 година и неговата измена во 
2005 година. Интересен е фактот дека во член 2 забрането е оформување задруги во 
областите на банкарството и осигурувањето, а задруга можат да оформат најмалку 
три физички или правни лица. 25 

Според член 4, задругите може да се основаат како задруги со ограничена и 
неограничена одговорност на членовите. Разликата е во тоа што кога задругата има 
неограничена одговорност „задругата одговара за своите обврски со целиот свој 
имот, а во случај на ликвидација или стечај на задругата нејзините членови 
супсидијарно одговараат за обврските на задругата, притоа нивната одговорност е 
неограничена и солидарна“. Во случај на задруга со ограничена одговорност, 
задругата одговара за своите обврски со целиот свој имот. Со Статутот на задругата 
со ограничена одговорност може да се пропише дека во случај на ликвидација или 
стечај на задругата, членовите ќе бидат супсидијарно и солидарно одговорни да 
уплатат некој дополнителен износ, што вообичаено ќе биде изразен како 
повеќекратен износ на вредноста на нивните удели во друштвото.

Членот 6 ја одредува содржината на Статутот каде јасно е наведено дека уделот на 
членовите во задругата може да биде финансиски и нефинансиски, поточно освен 
пари, основачите можат да придонесат во задругата со движен, недвижен имот или 
права. Дополнително, Статутот е основниот документ кој ја регулира работата на 
задругата, 

   25Закон за задругите, Службен весник на Република Македонија, број 54/02, 84/2005, https://agencija.gov.mk/down-
load/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/1
3172649369Zakonzazadrugite.pdf
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учеството на членовите заедно и со исклучувањето на членовите од задругата и 
задругите можат да основаат подружници (член 9).
Во понатамошните членови од законот е регулирано правото на еднаквост на 
членовите во задругата. Во член 23 е наведено дека секој член има право на доказ 
на својот удел во задругата, додека сите имаат право на увид во сметките и 
годишните извештаи, додека членовите 29 и 30 јасно наведуваат дека членовите 
имаат право на учество во добивката и пресметката во распределбата, сгласно 
правилата за трговски друштва. Овие членови јасно ја покажуваат рамноправноста 
на членовите во задругата. 

Членот 31 наведува дека постои обврска да се создаваат резерви од остварената 
добивка и да се внесуваат во резервниот фонд со цел да се покриваат загуби или да 
се преземаат мерки за понатамошно функцонирање на задругата. Минималниот 
износ кој треба да се внесе во резервниот фонд е една дваесетина од добивката, 
додека не достигне една петтина од капиталот на задругата. 
Законот за задруги ја потенцира одговорноста на задругарите кон задругата. 
Членовите 64 и 65 ја регулираат одговорноста на задругарите кон задругата, 
доверителите и членовите. Секој е должен да сноси одговорност ако е направена 
штета, без разлика дали е со умисла или од небрежност. Членот 67 наведува дека 
три или повеќе задруги можат да основаат задружен сојуз и да го организираат во 
форма на задруга.  Останатите членови од Законот за задруги ја регулираат 
работата на задругите до моментот на стечај и поднесување на еднаква одговорност 
на сите задругари. Законските одредби за трговски друштва од македонската 
правна рамка подеднакво важат и за задругите.

Заклучок:
Хоризонталното и рамноправно организирање во задругата, со отсуство на секаков 
вид дискриминација, создава  фунцкионирање каде одговорноста и интересот е 
рамоправно поделен помеѓу членовите. Сите имаат интерес и желба да успеат. 
Сепак, еден од недостатоците во македонската правна рамка е забраната за 
создавање задруги во банкарскиот сектор и секторот за осигурување и отсуството 
на поддршка од страна на надлежните министерства за развој на текстилните 
задруги.  
2.2. Хрватска правна рамка
Законот за задруги во Хрватска прв пат е донесен во 2011 година и претрпел четири 
измени. Членот 3 наведува дека задругата ќе функционира под име „фирма - 
задруга“ (твртка- задруга) и мора да има назнака дека се работи за задруга. 
Одредбите од хрватскиот Закон за трговски друштва подеднакво се применуваат и 
врз задругите.26 

   26Zakon o zadrugama, Narodne Novine, 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19, https://www.zakon.hr/z/458/Zakon-o-zadru-
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За разлика од македонскиот закон, хрватскиот предвидува дека задруга можат да 
основаат минимум седум лица. Исто така, хрватскиот закон не ја ограничува 
дејноста на задругата како во македонскиот закон, што значи дека може да се 
основа задруга и во банкарскиот сектор и во секторот осигурување. Законот 
пропишува основање тела на задругата, поточно собрание, надзорен одбор и 
управител (член 16), исто како и во македонскиот закон, член 36.
Влогот што го носат задругарите како почетен капитал не може да биде помал од 
1000 куни, но ако влогот не е во форма на пари туку во предмети или права, тогаш 
вредноста на влогот ја одредува судски вештак. (член 31). 

Раководните тела на задругата и нивното делување во хрватскиот закон се 
регулирани на ист начин како и во македонскиот закон. Во македонскиот закон 
постои обврска на создавање резервен фонд, додека во хрватскиот закон е наведено 
дека од добивката 20% се издвојуваат за развој на задругата, а 5 % за таканаречена 
причува, додека таа сума не го достигне нивото на вкупниот износ на влогот на 
членовите (член 37). Во член 39 наведено е дека ниеден член на задругата, без 
согласност од Собранието, не може да се бави со дејност која е иста со дејноста на 
задругата ниту да основа задруги кои се со иста дејност како првичната задруга. 
Ова е регулирано со цел да се спречи конкуренција на задругата. 

Работата на задругата е подетално регулирана во хрватската правна рамка отколку 
во македонскиот закон. Причините за престанок на работа на една задруга во 
Хрватска се детално наведени во законот (член 43-47), додека во македонскиот 
закон се наведени четири причини (член 61): согласно со статутот, со одлука на 
Собранието, ако бројот на членовите дополнително се намали под минимумот од 
три и во сите други случаи предвидени со закон. Ова е општо дефинирање на 
причините за престанок на работата на задругите што остава простор за 
дополнителни промени на македонскиот закон. Дополнително на ова, во членот 50 
во хрватскиот закон, наведени се одговорностите на Министерството за економија 
кон задругите како следење на работата на задругите, давање совети и стручна 
помош на задругите, поттикнува соработка помеѓу задругите. Овој вид соработка 
помеѓу надлежното Министерство и задругите го нема во македонскиот закон. 
Подеталното регулирање на работата на одредени задруги во хрватскиот закон  е 
наведено во членовите 57-69 во кои се објаснува кои се основните полиња на 
делување на задруги кои се со одредени посебности. Тоа се: земјоделски, 
работнички, рибарски, станбени, градежни, социјални, потрошувачки, секундарни 
задруги. 
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Заклучок:
Хрватскиот Закон за задруги поконкретно и појасно ја регулира работата на 
задругите. Иако процедурата на основање и водење задруги е скоро иста како и во 
македонската правна рамка, не постои ограничување на дејноста на задругите и 
дополнително ја наведува и одговорноста на Министерството за економија кон 
задругите. Исто така, во македонската правна рамка недостасува регулација на 
можната појава на конкуренција меѓу задругите. За можни понатамошни промени 
на македонската регулатива за основање и работа на задруги препорачливо е да се 
земе предвид хрватскиот Закон за задруги. 

2.3. Правна рамка за задруги на Европската Унија

Регулатива за работа на задругите постои скоро во сите земји членки на ЕУ. Во 
рамки на Договорот за функционирање на Европската Унија со член 54 се 
препознава таканаречен плуралитет во формите на претприемништво. 
Дополнително на ова Европската комисија во 2003 година усвои Регулатива за  
статутот на Друштвото на европски кооперативи (Statute for the European Coopera-
tive Society, 1435/2003) која го регулира работењето на задругите кои сакаат да ја 
прошират работата надвор од границите на своите матични земји.27 
Оваа регулатива се базира не само на столбовите на Европската Унија за слободно 
движење на капитал и услуги туку и на резолуциите за задругите во Европската 
заедница од 1983, придонесот на задругите во регионалниот развој 1987 година, за 
улогата на жената во задругите и локалните иницијативи за вработување 1989 
година и улогата на задругите во порастот на вработување на жените 1988 година. 
Ова дополнително е доказ колку се корисни задругите во зголемување на 
вработувањето на жените.28  
Како и во анализата на претходните правни рамки, задругата е дефинирана како 
економски здруженија кои имаат различен начин на функционирање од другите 
здруженија. Нивниот принцип на работа се базира врз демократска структура и 
надзор и поделбата на добивката е на правичен начин распределена (член 7). Освен 
што регулативата ја уредува работата на задругите на ниво на ЕУ: еден човек, еден 
глас, постои рамноправно учество во работата на задругата, а членови можат да 
бидат и добавувачи, работници, основачи. Дополнително на ова, регулативата 
уредува и еден друг момент кој го нема во македонското законодавство. Тоа е дека 
каматите на позајмиците и на основниот капитал треба да бидат ограничени (член 
10). Исто како и во претходно анализираните закони, работата на задругите се 

  27Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32003R1435

 28Resolution on Cooperatives in the European Community https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-
tion/29099c91-ced5-41e2-a5c1-3938b28b8d21/language-en
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регулира преку Статут на задругата во која се наведуваат и телата кои ќе ја 
управуваат работата на задругата.29 

Во понатамошните членови, регулативата наведува дека надзорните тела на 
задругата се управувачко и надзорно тело заедно со Собранието и работата на овие 
тела се определува во рамките на Статутот. (членови 35 -47) Од друга страна 
дозволено е спојување со други задруги и преобликување на задругата, но без 
промена на претходно регистрираното седиште на задругата, ниту пак менување на 
основната дејност на задругата. Седиштето не може да се префрли во друга земја 
членка (член 35). Сепак ова е променето со Директивата 2003/72 која е 
дополнување на регулативата и со неа се дополнува Статутот на Европските 
задруги во однос на учеството на вработените.30 

Управувачкото тело е одговорно за водење на работата на задругата и членовите на 
управното тело се именувани и отповикани од страна на надзорното тело. Ниеден 
член на задругата не може истовремено да биде член во надзорното и управното 
тело (член 37). Надзорното тело само ја надгледува работата на управувачкото тело, 
но не може да преземе активности во нивно име, додека бројот на членовите во 
двете тела се утврдуваат преку Статутот. 

Собранието, од друга страна, одлучува по основ на оваа регулатива или во рамките 
на Законот за задруги од државата во која е регистрирана задругата. 
Распределбата на добивката се одредува со Статутот и се определува законска 
резерва во која се внесува добивката пред да се распредели. (член 65). Исто така, со 
Статутот може да се определи и исплата на дивиденда. Законската резерва не смее 
да биде помала од 15% од годишната добивка од која се покриени загубите. 
Со член 67 се распределува добивката на следниов начин: добивката се 
распределува откако од неа ќе се одземе процентот на законската резерва, 
исплатената дивиденда и исплатата на сите загуби и ќе се додаде пренесената 
добивка и сите резерви. 

Иако регулативата ги покрива процедурите на основање и водење задруга, сепак не 
ги покрива правните подрачја на оданочување, заштита на интелектуална 
сопственост, пазарно натпреварување или стечај, додека за задругите важат 
правилата за водење трговски друштва. Вака широко поставена регулатива остава
простор секоја држава членка различно да ги регулира даноците, заштитата на 
патентите, конкуренцијата и затворањето на задругите.  

 29Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32003R1435

  30Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard 
to the involvement of employees, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0072
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Позицијата на Европската Унија кон задругите е дека тие не треба да останат 
реликт од 18 век. Во економијата на Унијата задругите претставуваат значителен 
дел од економската машина и значаен придонесувач во стабилноста на работните 
места. Во рамки на задругите во ЕУ функционираат над 300.000 задруги кои 
генерираат 2.3 милиони работни места. Во Холандија 83% од земјоделското 
производство доаѓа од задругите, додека во банкарските услуги во Франција се 50% 
задруги, а во Кипар 37%. Во системот за снабдување храна во Финска, 35% од 
храната доаѓа од задруги, додека во Шпанија 21% од понудата на медицински 
услуги доаѓа од задруги. Сепак, развивањето на задругите останува во доменот на 
принципот на конкуренција помеѓу земјите членки и е регулирано согласност 
правилата за водење на трговските друштва.31 

Заклучок: 

Функционирањето на задругите во ЕУ се базира и на четирите принципи на самата 
Унија, слобода на движење на работници, услуги, капитал и роба. Со самиот факт 
дека задругите можат да се основаат со спојување задруги од различни земји, 
седиштето на една задруга може да мигрира во друга земја, нема ограничување на 
секторот во кој може задругата да дава услуги, е доволен доказ дека задругите се 
рамноправни учесници на пазарот на труд, услуги, роба и капитал. Од друга страна, 
задругите се препознати како економски форми на здружување кои придонесуваат 
во зголемување на вработувањето на жените и нивното економско зајакнување. 

3.Анализа на случај: од текстилен гигант до кооператива 
„Каменско“ Загреб (интервју со раководителката Ѓурѓа Грозај)

Историјатот на текстилната фабрика „Каменско“ од Загреб почнува во Втората 
светска војна кога во 1943 година во Каменско, Лика, е основана првата 
партизанска кројачница. По војната во 1949 година кројачницата прераснува во 
текстилен и моден гигант кој функционирал во центарот на Загреб. „Каменско“ не 
само што била текстилна фабрика туку била, во вистинска смисла, Европска куќа 
на модата со свои дизајнери и модни линии. За жал, по транзициониот период од 
социјализам во неолиберален капитализам, на политичките партии и градежната 
мафија во независна Хрватска, им било поважно да се затвори фабриката и да се 
окупира атрактивната локација во центарот на Загреб отколку да бидат задржани 
работните места на 500 вработени. Голготата на работничките почнала во 2010 
година кога решиле да штрајкуваат бидејќи седум месеци не добиле плата. Под 

  31Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe, https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0018
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притисок дека ќе ја изгубат работата додека штрајкуваат, комплетно игнорирани од 
жолтиот синдикат и владата, жените на „Каменско“ започнуваат штрајк со глад во 
ноември 2010 година.32  Но, власта била комплетно глува и дозволува фабриката да 
биде затворена. Упорни во борбата за преживување, жените на „Каменско“ под 
водство на Ѓурѓа Грозај, основаат текстилна задруга. За потребите на ова 
истражување, направено е интервју со госпоѓата Грозај која детално ја објаснува 
голготата низ која поминале и начинот на кој успеале да основаат задруга и таа 
успешно да функционира. 

Со криминални активности од страна на раководството, фабриката Камеско е 
донесена до ликвидација. Сведоштвото на госпоѓата Грозај го кажува следново: 
„Ние ги пријавувавме финансиските криминали на сопствениците на „Каменско“ 
и баравме да ни ги исплатат чесно заработените пари. Поради корумпираноста, 
реакцијата на институциите беше: -А зошто толку барате да ви се исплатат 
платите?  Министерот за финансии ни носеше капути на поправка бесплатно, 
додека жените беа гладни, без плата и со извршители на вратот.“ 
Бидејќи власта останала глува на нивните повици за помош во време кога жена 
била премиер, Јадранка Косор од која најмногу очекувале како жена, тие решиле да 
стапат во штрајк. Повикувајќи ја премиерката да истапи во нивна заштита, тие 
направиле брош од тул и филц кој станал популарен во јавноста бидејќи ги 
имитирал брошевите на премиерката кои таа често ги носела и менувала. Нивниот 
штрајк кој траел 2 месеци и бил медиумски покриен, не ги спасил од губење на 
работата. „Немавме за кафе, ни за вода, а не можевме да се состануваме во некоја 
кафана. Се состанувавме во паркот и моравме да се среќаваме барем еднаш 
неделно за да не полудиме.“
Скоро 500 вработени останале на улица и добивале финансиска помош од државата 
за да преживеат само една година, бидејќи премиерката Косор во јануари 2011 
година протуркала законска рамка која го намалува временскиот период за 
финасиска поддршка од државата. Некои работнички одлучиле да одат во пензија 
за бедни 900 куни (120 евра) по 40 години работен стаж. „Можете да замислите 
колку бевме понижени. Тогаш им реков на жените дека нешто мора да направиме 
и одлучивме да направиме задруга. Ние немавме ништо, ни липа. Кога пишувавме 
молби до градот дека ни треба простор затоа што сакавме да отвориме задруга, 
никако не можевме да дојдеме на ред да ни одговорат.“  
Побарале средба со градоначалникот на Загреб, Милан Бандиќ, за да побараат да 
им се додели простор за задругата, не го добиле. Благодарејќи на ангажираноста на 
новинарот Лупиќ од Радио Сљеме кој почнал на секоја пропуштена средба да го 
прозива градоначалникот во живо во неговата канцеларија, нивната борба добила 
поголема 

  32Milat, A., Pobuna radnica Kamenskog i kako se oduprijeti kapitalizmu (II.), Slobodnifilozofski.com, http://slobodnifilozofs-
ki.com/2012/09/andrea-milat-pobuna-radnica-kamenskog-i_28.html, Последен пат пристапено 24.03.2021
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видливост. На еден од традиционалните базари за Божиќ, тие направиле 
ракотворби и понудиле колачиња кои се продале за еден час. Пак поради 
ангажираноста на новинарот Лупиќ кој уште еднаш го повикал градоначалникот да 
види што се случува на базарот, тој веднаш дошол на базарот и изненадено рекол: 
„Мене ми е срам, тоа не дошло до мене, јас не знаев, вие жени навистина сте 
заслужиле да имате приоритет.“. 
Иако формално им бил доделен простор кој бил руиниран, тие уште три месеци не 
успеале да влезат во тој простор поради бавната администрација и 
незаинтересираноста на власта за нив. Кога на крај добиле клучеви од просторот, 
викнале новинари да го сликаат „отворањето“ со цел да се види колку руиниран 
простор добиле кој, за жал, морале сами да го оспособат за функционирање. 
Отворањето било токму на 1 Мај, Денот на трудот на кое дошол и градоначалникот 
Бандиќ и бил соочен со руинираноста на просторот. 
Благодарејќи на донации од 13 машини за шиење и 300 метри материјал тие биле во 
состојба да започнат со работа, но им се случила поплава во просторот и 
материјалот бил уништен. Уште еднаш, со помош на новинарите, добиле нови 
донации во материјал и успеале да организираат своја модна ревија. Ревијата 
вклучувала модели за жени од 18 до 65 години на која манекенки биле жени од 
различни старосни категории и професии. Ревијата била насловена „Еднакво 
убави“ каде што целна група биле сите жени од сите старосни категории со цел да 
се прикаже убавината на жената во секоја професија и старосно доба, дека жените 
не се убави и способни само кога се млади, туку со секоја возраст имаат свои 
квалитети. „На нашата писта ќе бидат и мажи и жени и секој ќе има право на 
своите 10 минути во кои самиот себеси ќе си каже: па јас тоа го можам. И јас 
тоа го доживеав. Тоа беше спектакл, носеа  новинарки, адвокатки, научнички, 
домаќинки. Секоја година правиме по две-три ревии за да им докажеме на сите кои 
говореа дека сме стари и не вредиме. Жената има вредност во секое животно 
доба. Ние имаме искуство сме подигнале деца.Тие самите ги носеа материјалите 
на ревијата, мораме да докажеме дека сме различни, дека не сме досадни“.
Преку својата задруга, освен модни линии, тие даваат часови по шиење на сите 
заинтересирани, а своите идни вработени ги обучувале за комплетни шивачки, а не 
само верижен систем на работа како што имале во фабриките, да работат само еден 
ист вид шиење, дали тоа е ракав или сошивање копчиња. Исто така први на 
списокот за вработување биле жени во тешка социјална и финансиска состојба, 
како и жени жртви на семејно насилство. 
„Првиот услов кога го покренавме производстово беше: жени не ми доаѓајте во грч, 
опуштете се. Ако си имала лоша ноќ, свари си кафе, одмори се“. 
Во поглед на набавките на репро материјали, принципот на работа е директен 
однос со клиентот кој сам го носи материјалот со цел да се избегнат недоразбирања 
и погрешен материјал. Нарачката се прима и на e-mail, се прави пресметка за 
трошоци за работна рака и материјал. Дополнителен принцип на работа е дека 
клиентот не може да го подигне производот сè додека не ја плати целосната сума
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„Еднаш дојде едно момче од Пантовчак (резиденција на претседателот) и кажа 
дека претседателката (Грабар Китаровиќ) е презадоволна од сошиениот 
материјал ама донесе само пенкала и тефтерчиња. Колешката го врати и рече да 
донесе пари, па дури потоа може да ги остави тефтерите.“

Меѓународната соработка е развиена со фирми од Австралија, Штутгарт 
(Германија), Њујорк (САД). Сепак, одредени нарачки мора да се одбијат, посебно 
ако се работи за производи од кожа, бидејќи сè уште не располагаат со машина за 
шиење кожа. 

За жал, не постои соработка со ЕУ фондови за поддршка на задругите. Причината 
е недостиг на кадар за подготовка на проекти, но сепак „Каменско“ вложува во 
обучување една вработена која ќе ја извршува оваа работа. Иако се регистрирани во 
рамки на хрватскиот закон за задруги, бидејќи се профитна организација како 
секоја друга задруга, плаќаат ДДВ на ниво на фирма и немаат даночни олеснувања. 
Профитот во оваа задруга се реинвестира во отворање нови работни места кои, 
исто така, ќе исплаќаат солидна плата. Сè што е донесено како инвентар од страна 
на вработените, донација, машина, заведено е во посебна книга како имот на 
задругата, инвестиција. Во задругата платата е 7-8000 куни (930 евра), имаат осум 
вработени, се исплаќаат додатоци за празници и награди и оваа плата е во рамките 
на просечна исплатена нето плата во Хрватска. Исто така оваа задруга е единствена 
во Хрватска од овој тип. За споредба, минимална нето плата во Хрватска, исплатена 
за 2021 година, е 3400 куни (453евра) која е на исто ниво со исплатена плата во 
текстилната индустрија во оваа земја.33 

„Да, овде имаат плата и затоа нема многу луѓе. Тоа е потценета струка од 
почетокот на векот. Никој не може да оди гол, сите сакаат да изгледаат убаво, а 
треба многу знаење и труд да направиш облека. Познати дизајнери им доаѓаат со 
слика од интернет за ревија, а не знаат како да го направат сами. Затоа, моите 
луѓе имаат добри плати и потоа одат во добра пензија. Сè имаат платено и 
сметам дека само задоволен работник може да работи.“ 

Ковид кризата не ги запрела овие жени да работат. Со добра организација почнале 
да шијат маски, оствариле соработка со ланецот супермаркети Меркатор, донирале 
на бездомници и вработиле уште една жена. Шансата за зголемување на 
производството ја гледаат и во соработка со студенти на факултетот за текстилна 
индустрија бидејќи студентите имаат знаења на нови техники  за изработка на 
материјал и дизајн, но немаат искуство во шиење. Имаат остварено соработка и со 
Икеа каде имаат работилница за шиење со две вработени 

  33Državni Zavod za statistiku Republike Hrvatske,https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/09-01-03_01_2012.htm, 
Последен пат пристапено 25.03.2021

23



жени. Голема помош во работата им е константната соработка со медиумите, 
бидејќи тешко дека ќе успееле без медиумска покриеност. 
Препораката на госпоѓата Грозај за сите текстилни работнички кои сакаат да 
создадат задруга е следнава: 
„Прво мора да се договорат што сакаат. Не смеат да се затворат и не смеат да 
молчат. Мора да се раздвижат бидејќи се во право. Кога човекот е во право 
никогаш не смее да ја спушти главата. Мора да се здружат и кога ќе најдат водач, 
мислам дека ќе направат многу. Секогаш можам да дадам совет кога ќе им треба. 
Не е проблем далечината, само проблем си ти. Дали тоа го сакаш или не. Нема 
половично. Ако има моментална еуфорија, нека не почнуваат. Пред се мора да 
направите добар темел, потоа се ќе биде лесно. Ние, жените, можеме многу. 
Секогаш нè потценуваат, а нема живот без нас. Мораш да земеш максимум од 
денот, денес те има, утре те нема. Како ќе знаеш дека можеш ако не си се 
обидела. Пoeнтата е да не се откажеш. Никој не заслужил да му се поклонувате.“ 

Заклучок:

Патот на работничките на фабриката „Каменско“ од фабрика гигант со име и бренд 
на меѓународно ниво до задруга со осум вработени бил неописливо мачен и трнлив.  
Тие биле намерно игнорирани од државата и оставени на градежната мафија да ја 
уништи фабриката поради атрактивната локација во центарот на Загреб. Суровата 
транзиција од социјализам во неолиберален бескрупулозен капитализам чија цел е 
само да грабне и да има профит за мал број луѓе, на улица остави 500 работнички. 
Но, тајната на нивниот успех лежи во упорноста и добрата комуникација со 
јавноста. Формирана во рамки на хрватскиот Закон за задруги, Каменско сè уште не 
користи ЕУ фондови, но затоа го продолжи квалитетот на својот некогашен бренд 
преку свои модни ревии, изработка на нарачки, поправки, свои производи во облик 
на ранци и накит. Исто така, оваа задруга нуди часови по шиење и кроење чија цена 
е пристапна за сите, а за невработените курсевите се бесплатни. Дополнителниот 
бенефит кој оваа задруга го дава во општеството е признаеност на квалитетот на 
нивните вработени преку интензивна соработка со различни  фирми во Хрватска.. 
Смисолот на егзистирањето на задругата Каменско не е само обезбедување на 
пристојна плата на вработените туку и вреднување на нивниот труд, почит, 
нормални и хумани услови за работа. Пораката од вработените на Каменско и 
нивната лидерка Ѓурѓа Грозај е да се биде упорен до крај и да не се создава задруга 
ако се нема цел да фукнционира за сите и да обезбедува пристојна плата за сите 
вработени.  
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Фотографии од задругата „Каменско“

          Извор: TRIS Portal-Šibenik, www.tris.com.hr 

Извор: приватна архива



Извор: приватна архива

4. Искористување на ЕУ фондови и Еразмус за проширување на 
дејноста на текстилните задруги

Република Северна Македонија како долгогодишен кандидат за членство во ЕУ има 
пристап до одредени фондови кои можат да се искористат за развивање на 
текстилните задруги. Тие се ИПА претпристапната помош со компонентите 3 и 4, 
фондовите Еразмус плус, КОСМЕ, Прогрес плус и Лајф плус. Целта на овој дел од 
анализата е да се претстават можностите за аплицирање и финансирање на 
задругата преку овие фондови. 
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4.1. ИПА III, компонента 3 и 4

Задругите како економски здруженија, според белешките на работните групи во 
Европската комисија и од податоците по избувнувањето на економската криза во 
2008 година, се покажале како поотпорни отколку другите видови бизниси.34 Тие се 
покажале како најефикасни во развивање на транспортната, енергетската и 
комуникациската инфраструктура во ЕУ, посебно во руралните средини.35  Самиот 
пристап на максимална инклузија во принципот на работата на задругите креира 
огромен простор за вклучување разни видови социјални групи. Со овој принцип на 
инклузија директно се влијае на намалување на невработеноста во општеството, 
посебно на жените. 

Како земја со долгогодишен статус на кандидат за ЕУ, Република Северна 
Македонија има пристап до одредени ЕУ фондови кои можат да се искористат за 
создавање текстилна задруга. Во рамки на ИПА III програмата за 2022 година, 
компонентата 3 ја покрива зелената агенда и одржливата поврзаност додека 
компонента 4 е резервирана за конкуренција и инклузивен раст. Тематскиот 
приоритет на оваа компонента е образование, вработување, социјална заштита, 
инклузивни политики и здравство, а буџетот е 6.600.000 евра.36 

Еден од фокусите на оваа компонента е поддршка на родовата еднаквост низ 
политики и услуги кои ќе ја намалат родовата нерамноправност. Во рамки на овие 
активности, посебно внимание ќе се даде на услуги и локални иницијативи кои ќе 
ги поттикнуваат жените во разни сегменти на општеството (образование, 
вработување). Активностите во рамките на оваа компонента ќе дадат поддршка на 
вработувањето на жените, бизниси водени од жени и вработување на жените со 
ниски или без квалификации. 

Во рамките на оваа компонента можноста на текстилната задруга лежи во 
аплицирање грантови за вработување жени од текстилната индустрија како и жени 
од социјално загрозени групи. 

Активностите на оваа компонента се поврзани со следниве стратешки документи: 

   34Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe, https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0018

   35International Cooperative Alliance, Меѓународна Алијанса на задруги, ICA, официјална страницаhttps://coopseu-
rope.coop/about-co-operatives/cooperatives-agenda-2020

   36Секретаријат за Европски прашања, ИПА фондови,https://www.sep.gov.mk/page/?id=1114#.YQlkVvZx3eQ, 
Последен пат пристапено 25.03.2021
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   • Национална Стратегија за вработување на Република Северна Македонија 
2016-2020 заедно со акцискиот план 2018-2020. Едни од целите на овие документи 
се и ефикасна политика на вработување на ранливите групи во општеството, 
зголемување на капацитетите на приватниот сектор во креирање работни 
места, образование кое продуцира знаење и вештини согласно потребите на 
работодавачите,37 
   • Стратегија за формализација на неформалната економија 2018-2020 заедно со 
Акциски план 2018-2020. Целта на оваа стратегија е да се изгради систем за 
ефикасна редукција на неформално вработените лица и нерегистрираните 
бизниси,38 
   • Стратегија за безбедност и здравје при работа 2020 и Акциски план 2017-202 
со кои се цели да се подобрат здравјето и заштитата на работното место,39 
   • Програма за достоинствена работа 2019-2022 на Северна Македонија која се 
фокусира на подобрување на пазарот на труд и создавање повеќе и подобри 
работни места,40 
   • Стратегија за родова еднаквост 2013-2020 и Националниот Акциски план за 
родова еднаквост 2018-2020,41 
   • Акциски план за имплементација на Конвенцијата за превенција и борба против 
насилство врз жени и семејно насилство 2018-2023,42
  • Стратегија за развој на женското претприемништво 2019-2023 која се 
фокусира на економско зајакнување на жените и градење на претприемнички 
еко-систем.43 
   • Оваа програма е компатибилна со ЕУ Стратешка рамка за безбедност и 
здравје при работа 2014-2020 и ЕУ Родовиот Акциски план 2016-2020.44 
   37SНационална Стратегија за вработување на Република Северна Македонија 201602020, https://www.mtsp.gov-
.mk/content/pdf/strategii/Nacional-
na%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika%20Makedonija%20za%20Vlada%2016102015.pdf, 
Последен пат пристапено на 25.03.2021

    38Стратегија за формализација на неформалната економија 2018-2020,https://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2544, 
Поледен пат пристапено 25.03.2021

     39Стратегија за безбедност и здравје при работа 2020, https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/bzr/New%20node/2.pdf, 
Последен пат пристапено на 26.03.2021

    40Програма за достоинствена работа 2019-2022 на Северна Македонијаhttps://www.ilo.org/budapest/what-we-do/-
decent-work-country-programmes/WCMS_676249/lang--en/index.htm, Последен пат пристапено на 26.03.2021

    41Стратегија за родова еднаквост 2013-2020 и Националниот Акциски план за родова еднаквост 
2018-2020,http://bcm.mk/wp-content/uploads/2018/01/strategija_rodova_april.pdf, Последен пат пристапено на 
27.03.2021

   42Акциски план за имплементација на Конвенцијата за превенција и борба против насилство врз жени и семејно 
насилство 2018-2023https://mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-nacionalni-
ot-plan-za-sproveduvanje-na-konvencijata-za-sprecuvanje-i-borba-protiv-nasilstvoto-vrz-zen.nspx, Последен пат 
пристапено на 26.03.2021 Last accessed 28.03.2021

   43Стратегија за развој на женското претприемништво 2019-2023, https://bit.ly/3iiIeHM , Последен пат 
пристапено на 27.03.2021

     44EU Strategic Framework for Occupational Health and Safety 2014-2020 and the EU Gender Action Plan 2016-2020). [ 
EU Gender Action Plan 2016-2020, https://europa.eu/capacity4dev/public-gender/wiki/eu-gender-action-plan-2016-2020, 
Последен пат пристапено на 28.03.2021
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Во глобална рамка активностите се поврзани со Агендата за одржлив развој 2030 на 
Обединетите Нации (ОН) UN Sustainable Development Agenda 2030, посебно каде 
се промовира одржливост, инклузивност и одржлив економски развој, целосна 
заштита и продуктивно вработување, зајакнување на жените и девојките на сите 
општествени нивоа. 
Бидејќи компонентата 3 предвидува покривање на активности во областите на 
зелена агенда и одржлива поврзаност, македонската влада има усвоено  
Индустриска стратегија со фокус на мануфактурната индустрија и Акциски план 
2018-2027. Визијата на оваа стратегија е да се поттикне и унапреди 
мануфактурното производство, да се катализираат зелената индустрија и 
мануфактура, да се создаде мануфактурен сектор за обука. 
Дополнително на ова, во Европскиот зелен договор (European Green Deal) 
предвидено е Европската Унија да се трансформира во индустрија со чисти 
технологии. За ова да се постигне потребно е да се инвестира не само во 
развивањето на човечкиот капитал туку и во финансиска поддршка на жените 
претприемачи, развивањето на бизнис идеите на младите луѓе, поддршка на луѓето 
со попреченост за да почнат свои бизниси и промовирање на политика на нула 
толеранција на отпад и загадување.47 
 
4.2  Еразмус фондови

Новата Еразмус плус програма 2021-2027 има буџет од 26 милијарди евра за 
следните седум години предвидени активности. Оваа програма е предвидена за 
образование на возрасните граѓани кои имаат специфични потреби за образование. 
Целта е да се зголеми мобилноста, размената на заењето и партнерската соработка 
помеѓу организации во размена на знаење и вештини.48 
Активностите кои се предвидени за поддршка се таканареченото job shadowing или 
учење преку работа и разменување знаење преку пракса, курсеви, обуки поддршка 
за мобилност на возрасни, соработка и посета на експерти, соработка и 
партнерства. 
Преку оваа програма, текстилната задруга може да аплицира во рамки на обуки и 
размена на знаења преку пракса и соработка со други текстилни кооперативи во 
регионот и Европа. Како задруга која има за цел да вработи жени шивачки, има 
можност да држи и обуки и часови по основни знаења за кроење и шиење. Ваквата 
понуда на размена на знаења исто така потпаѓа под рамката на учење за возрасни 
каде што нема да има ограничување во возраста на сите кои би изразиле интерес за 
овој вид обуки и размена на знаења. Хрватската задруга Каменско нуди ваков вид 
на обуки и со нив може да се воспостави соработка во рамки на Еразмус плус. 

  47  European Green Deal, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Последен пат 
пристапен на 28.03.2021

  48Erasmus plus, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_en, Последен пат пристапено на 
29.03.2021
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4.3. Други пристапни ЕУ фондови
Останати фондови каде текстилната задруга може да аплицира за финансиска 
поддршка се: КОСМЕ, Прогрес плус и Лајф. 
Програмата КОСМЕ 2014-2020 која е програма за конкуретност и иновативност 
има за цел поддршка на мали и средни претпријатија, интернационализација и 
подобрување на пристапот на пазарите во ЕУ.49 
Прогрес плус програмата е програма за вработување и создавање квалификуван 
кадар, програма која на малите и средните претпријатија им овозможува можност 
за градење на капацитетите на вработените.50 
Лајф плус, од друга страна, е програма која е фокусирана на заштита на животната 
средина и главна цел на програмата се компании кои преземаат мерки за заштита на 
околината. 

Работата на оваа програма е регулирана преку регулативата 1293/2013 и за 
периодот 2014-2020 буџетот со кој располагаше беше 3 456 655 000 евра.51 
Можностите на текстилната задруга во рамки на програмите КОСМЕ, Прогрес 
плус и Лајф плус се аплицирање за финансиска поддршка како мало претпријатие, 
поддршка за создавање на квалификуван кадар и грижа за животната средина. Сите 
овие принципи на работа треба да бидат имплементирани во рамки на бизнис 
планот преку кој задругата постепено ќе може да го гради своето работење.

Заклучок:
Пристапот до наведените ЕУ фондови кои овозможуваат развој на задругата 
отвораат голем простор за развивање на задругата. Со самиот план производите да 
бидат од рециклиран текстил, задругата ќе се постави себеси на мапата на 
еколошки ориентирани и свесни задруги кои придонесуваат во намалување на 
загадувањето. Поставувајќи ја својата работа во рамките на Европскиот зелен 
договор (European Green Deal) значително ќе придонесе во препознавање на 
работата и производите на првата текстилна задруга во Северна Македонија. 

    

   49COSME Program, https://www.euro-access.eu/programm/cosme, Последен пат пристапено на 29.03.2021 

    50Progress Plus program, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1082, Последен пат пристапено на 
29.03.2021

    51  Life plus program, https://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/lifeplus.htm, Последен пат пристапено на 
29.03.2021
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5. Бизнис план за развој на текстилна задруга 

Бизнис планот кој е претставен во овој дел од истражувањето е креиран од страна 
на здружението Гласен текстилец. Постапката на создавање текстилна задруга ќе се 
води според веќе креираниот бизнис план. 
Текстилната задруга ќе биде социјално претпријатие кое има план да вработи жени 
текстилни работнички кои во овој сектор сè уште работат за минимална плата, 
жени ромки и жени од социјално ранливи групи. Бизнис планот вклучува 
планирање и обезбедување на репро материјал за работа. Еден од првите чекори за 
обезбедување материјал за работа е собирање на отпадот и материјалот кој им 
останува вишок на текстилните фабрики. Со оглед на фактот дека материјалот е 
вишок и отпаден, цената на откуп би била мала. Со прибирање и рециклажа на овој 
вид отпад, ќе се придонесе во намалување на загадувањето. Додека соработката ќе 
се оствари со текстилните фирми и текстилниот кластер. Целта е да се произведат 
артикли за промоција како торбички за пазарување, килимчиња, престилки, 
чаршави, детска облека, аксесоари за козметика и шминка, производи за 
домаќинство, поправки на облека, ранци, торбички за компјутери, телефони, 
торбички за школски прибор, паричници, спортска облека кои ќе бидат понудени на 
правни субјекти кои имаат потреба од рекламен материјал, како и на централните и 
локалните власти, државни институции, невладини организации, фондации, 
амбасади. Една од целите која треба да се постигне со вклучување на државните 
институции е тие самите да бидат поттикнувачи на вработување на социјално 
ранливи групи и да придонесуваат во заштита на околината преку купување на 
производи од текстилната задруга. Освен што задругата ќе понуди обуки за шиење 
и кроење за новите вработени со поддршка на Агенцијата за вработување, во 
можност е да дава часови по кроење и шиење на сите заинтересирани страни, по 
примерот на задругата „Каменско“. Дополнителен извор на работен материјал 
може да се добие и од текстил од втора рака таканаречен second hand кој може да се 
искористи за нови производи и да се обезбеди преку донации од граѓаните. 
Структурата на претпријатието би била во два дела, едниот ќе биде дел за 
комерцијални производи, додека другиот дел би бил за работа со рециклиран 
материјал и производство на играчки, ткаен и плетен материјал, накит. Планирано 
е да се побара финансиска поддршка и работен простор од страна на локалната 
власт. 
Мисијата на текстилната задруга е социјализација и ресоцијализација на жени кои 
примаат минимални или никакви примања и јакнење на нивните капацитети преку 
квалификации и доквалификации. Задругата ќе има за цел економско јакнење на 
маргинализирани групи од општина Штип и источниот регион и нивна финансиска 
стабилност и независност со што ќе имаат стабилна основа за социјализација и 
ресоцијализација со и во општеството. Краткорочна мисија на задругата е 
подигање на економскиот статус на овие групи граѓанки, а долгорочна мисија е 
нивна комплетна економска и социјална инклузија. 
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Првичните инвестиции кои се потребни за да почне со работа првата текстилна 
задруга се работен простор со основни услови за работа, вода, струја, 
климатизација, тоалет и место за оброци и одмор, машини за шиење, конци, игли, 
текстилни материјали, лепаци, ситнурии за изработка на ланчиња и обетки. 
Потребен е почетен капитал за сметки и вработување сметководител и 
административно лице, исто така потребен е превоз за достава на готови текстилни 
производи, а пазарот кој треба да го покрие понудата на текстилната задруга е 
источниот регион заедно со градот Штип. 

Идеи и потенцијални предизвици: На работилницата под наслов 
„Институционално и економско зајакнување на жените и девојките од источниот 
регион“ која беше организирана во рамките на ова истражување и на која 
учествуваа жени-текстилни работнички, беа лоцирани идеите и потенцијалните 
предизвици со кои може да се соочи функционирањето на првата текстилна 
задруга. Предизвиците беа лоцирани во:

   • Потенцијално отсуство на интерес од купувачите;
  • Ограничен пристап до отпадниот материјал кој останува од текстилните 
фабрики, бидејќи текстилните фабрики имаат договор за непродавање на 
отпадниот материјал на брендовите со кои соработуваат и тоа ќе го отежне 
пристапот до овој ресурс;
   • Пристапот до пазарот е ограничен;
 • Постои конуренција помеѓу веќе присутните текстилни фабрики што 
дополнително ја комплицира состојбата на пазарот на текстилни производи во 
Република Северна Македонија; 
   • Недостаток на поддршка од страна на локалните власти; 
   • Далечината помеѓу градовите и членките во задругата кои ќе соработуваат.

Причините поради кои се очекува успешна работа на првата текстилна задруга се 
следните: производите кои ќе се нудат ќе бидат од квалитетен материјал и 
пристапни цени, бидејќи досегашните производи кои ги има на пазарот се од увоз 
од Кина кои, иако имаат пристапни цени, сепак се со лош квалитет. Производите 
ќе бидат изработени од рециклиран текстил што дополнително ќе му даде 
вредност на производот, бидејќи директно се влијае врз намалување на 
загадувањето. Продажбата, освен со директен контакт со локалните власти и 
правните лица, ќе се пласира и преку интернет и ќе се искористи веќе 
постоечкото присуство на Гласен текстилец на социјалните медиуми (Фејсбук, 
веб страна, твитер, инстаграм). Текстилните работнички кои беа учеснички на 
работилницата веќе излегоа со предлог-идеи за производство на торбички и 
украсни производи со чие производство може веднаш да се започне. Еден од 
плановите, исто така, е овие нула отпад производи (zero waste) да бидат нов 
бренд на македонскиот пазар кој може да се презентира и преку модни ревии 
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Иако прозорецот 4 од ИПА 3 фондовите до кои Република Северна Македонија има 
пристап е сè уште во процес на програмирање, може да се искористи Еразмус плус 
програмата и други донори кои поддржуваат одржлива мода на принципот на КА2 
стратешко партнерство, размена на искуства и знаења. Еразмус плус фондот 
поддржува зелени проекти кои имаат влијание врз потрошувачките навики и имаат 
за цел повеќе да се промовираат производи од  таканаречената бавна мода (slow 
fashion) која ќе и парира на гобалната брза мода и масовното производство на 
текстилни производи со краток рок на траење. Преку овие фондови може да се 
оствари соработка со два социјални колективи од Хрватска, брендот Алавера и 
колективот Хумана Нова кои произведуваат модни парчиња од рециклиран текстил 
и во исто време имаат социјална димензија, бидејќи вработуваат лица од социјално 
загрозени групи.52 53  

Самата структура на функционирање на задругата ќе биде хоризонтална со 
рамноправно учество на сите членови и основачи. Дополнително на ова, работната 
атмосфера ќе биде хумана, без дискриминација и стигматизација на вработените 
која, за жал, е пракса многу раширена во скоро сите нивоа на општеството.

Заклучоци и препораки:
Во време на континуирана економска криза, задругите се покажаа како отпорни 
форми на економско здружување. Самата нивна распространетост и високата 
бројка на вработени во Европа и светот покажува дека ова се економски форми на 
иднината во чии рамки се остварува финансиска стабилност и родова еднаквост. 
Овие две компонентни се клучни за создавање на стабилни и продуктивни 
општества. Слободата на движење во рамки на четирите столба на Европската 
Унија овозможува дополнително развивање на задругите и уште повеќе 
вработувања.
Македонската законска рамка создава ограничување во секторите во кои може да се 
регистрира задруга. Потребна е промена и наградување на законот, овозможување 
на создавање задруги во банкарскиот и секторот за осигурување и вклученост на 
Министерството за економија во финансиска поддршка за развој на задругите. Да 
не заборавиме дека германската Рајфајзен банка почнала како задруга која давала 
заеми со ниски камати. 
Брендот „Каменско“ преживеал и продолжил да функционира реформирајќи се во 
задруга која им ја заштитила егзистенцијата на десетина вработени кои биле 
подготвени да се борат за својата професија. Иако тие сè уште не користат помош 
од европските фондови, нивниот начин на функционирање носи пример кој треба 
да се следи.

     52АлаВера текстил, Хрватска, https://croatia.socialimpactaward.net/project/alavera-fashion-workshop/

     53Хумана Нова, Хрватска, https://humananova.org/
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Како долгогодишен кандидат за земја членка на ЕУ, Република Северна Македонија 
има пристап до одредени фондови кои можат да се искористат во развој на 
задругата. ИПА III со компонентите 3 и 4 можат значително да придонесат во 
вработување на жените и создавање задруга која ќе придонесува во намалување на 
загадувањето со користење рециклиран текстил. Дополнителна поддршка и шанса 
за развивање на задругите даваат програмите Еразмус плус, Лајф плус, КОСМЕ и 
Прогрес плус. Програмата за размена на знаења Еразмус плус, исто така, 
овозможува соработка помеѓу задругата која може да биде корисна за првата 
текстилна задруга со цел да се разменат искуства, знаења и да се соработува со 
задруги во регионот кои работат со рециклиран текстил и вработуваат жени од 
социјално ранливи групи.
 
   • За подобро функционирање на задругите во Република Северна Македонија 
потребни се промени во законската рамка која ја регулира и поддржува нивната 
работа.
   • Овозможување регистрација и функцонирање на задругите кои нудат услуги во 
банкарството и осигурителниот сектор.
   • Фондови и поддршка од Министерствата за економија и финансии за 
развивање на текстилните задруги во државата.
   • Поголема информираност и поттик за искористување на можностите кои ги 
нудат ЕУ фондовите кон кои Република Северна Македонија има пристап со 
посебен фокус кон вработување жени од ранливи социјални групи и поддршка за 
жени претприемачи.
   • Подигање на свеста и начинот на кој може да се искористат текстилот и 
останатиот рециклиран материјал во изработка нови производи и со тоа да се 
придонесе во намалување на загадувањето.
   • Вклучување на локалната заедница и локалната власт за поддршка на 
работата на текстилните задруги во форма на купување на нивните производи, 
доделување работен простор и финансиска поддршка. 
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Анекс: Интегрално интервју со Ѓурѓа Грозај, задруга „Каменско“ 
Загреб, Хрватска

Како настана „Каменско“ задругата?
 
„Ние ги пријавувавме финансиските криминали на сопствениците на „Каменско“ и 
баравме да ни ги исплатат чесно заработените пари. Поради корумпираноста, 
реакцијата на институциите беше: -А зошто толку барате да ви се исплатат 
платите? Министерот за финансии ни носеше капути на поправка бесплатно, 
додека жените беа гладни, без плата и со извршители на вратот.“ 
„Одлучивме: Девет работнички штрајкувавме со глад девет дена и девет ноќи во 
блискиот парк. Ни дојде директорот и сакаше да ни плати ќебапчиња само да не 
штрајкуваме. Лежејќи на клупата, една ноќ мислев на премиерката Јадранка Косор 
како е во топол стан,во свилени пиџами, се подготвува за следниот ден и го бира 
брошот кој ќе го стави на себе. Следниот ден кога отидов кај колешките, ги замолив 
да направиме еден брош од тул и филц. Направија еден брош со големо срце и 
напишавме: Јадранка, прва жена на синдикатот. Нас секој ден нè тераа да одиме на 
работа, иако ни доаѓаше итна помош, а синдикатот воопшто не реагираше на нас. 
Ние, наводно, по закон не смеевме да штрајкуваме, а тие смееја да нè држат на 
работа без плата. Нас, како ни завршуваше смената до 15 до 2, пред влезот на 
„Каменско“ нè чекаа илјадници луѓе, новинари и така правевме маршеви до 
Рељковиќева и до плоштадот. Имавме заштита од полицијата и тоа го правевме 60 
дена. Бевме гласни, сите слушнаа коишто требаше да слушнат, но никој не се 
грижеше. Кога ме прашаа новинарите каков е тој брош, јас им објаснив дека на 
нашата премиерка и е важно да става секој ден различен брош наместо да има еден 
за цел месец, а се останато кое го има да го даде на луѓето да си купат леб бидејќи 
не им дала можност и не им обезбедила услови за својата работа да добијат плата. 
Така брошот стана симбол, сите го носеа. Сеедно колку и да се боревме, во 
декември 2010 година ние останавме на улица. Во јануари 2011 Косорица знаеше 
дека сите ќе одиме на берзата за работа и брзо го промени законот, така што тие 
жени имаа право само на една година додаток од берзата за работа. Станаа само 
бројки како воопшто да не работеле и како ништо да не му дале на општеството. И 
што е најтажно, некои мораа да отидат во пензија за 900 бедни куни (120 евра) за 40 
години работа која ја дадоа на општеството. Можете да замислите колку бевме 
понижени.“

„Немавме за кафе ниту за вода, не можевме да се состануваме во некоја кафана. Се 
состанувавме во паркот и моравме да се среќаваме барем еднаш неделно за да не 
полудиме. Кога веќе не можевме, јас им реков: девојки мора нешто да промениме. 
Откако ги добивме документите, сите отидовме на берзата за работа, сите сакавме 
да добиеме некоја пара. Па тие таму се лутеа: - Од каде сега вие, како толку многу 
дојдовте? Им реков: - Како не ви е срам, вие не знаете како е да живееш седум  
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месеци без плата. Требало да се подготвите, знаевте дека тие жени едвај чекаа да 
дојдат да добијат некоја куна.“ Додека чекав во редот на Черномерец за да земам 
социјална карта за трамвај, пропаѓав в земја од срам. Немаше врата на која не 
тропнав за работа, имаше и некои кои ни викаа: - Не ни требаат нас баби, има 
млади.“ Такви луѓе на кратко ми ја спуштија главата, но во суштина ме помрднаа. 
Тогаш им реков на жените: - Нешто мора да направиме! И... одлучивме да 
направиме задруга. Ние немавме ништо, ни липа. Кога пишувавме молби до градот 
дека ни треба простор затоа што сакавме да отвориме задруга, никако не можевме 
да дојдеме на ред да ни одговорат. Тогаш закажав состанок со градоначалникот и 
додека чекав кај секретарката еден тип, со рацете во џеб, надмено ми рече: - Па кои 
сте вие што сакате простор, знаете ли колку пред вас чекаат? Му одговорив: - 
Очигледно дека вие сакате ние пак да го отвориме шаторот и да се запалиме сите 
затоа што ви е срам од нас! Тие жени ништо не ви згрешиле, а сигурна сум дека сте 
носеле барем едни наши панталони. Ако сте господин како што се претставувате, а 
ниеден господин не стои со рацете во џебот како вие, ќе речевте: - Е, тие жени имаат 
предност пред фолклорашите, пред забавувачите, затоа што ним им зависи животот 
од тоа.“

„Нас не ни треба луксуз, само да не ни паѓа дожд на главата. И пак еден месец нема 
ништо, а медиуми како медиуми, јас се договорив со Лупиќ од Радио Сљеме, кој 
секоја среда му се јавува во живо на градоначалникот директно во канцеларија. И 
тогаш направивме план, се договоривме за состанок, во декември го чекаме во 
паркот и кога тој нè виде целите смрзнати се шокира. Се договоривме, бидејќи се 
приближуваше Божиќ, Бандиќ (градоначалникот на Загреб) му дал на некој свој 
пријател на плоштадот каде поставил огромен шатор и целата јавност го прозва. Тој 
рече дека тоа е за сите граѓани. Тогаш ние, преку медиумите, ги повикавме сите 
загрепчани на дружење во тој шатор. Испековме колачи и од материјал исплетовме 
ангели. За еден час немаше ни колачиња, ни подароци. Тогаш во десет часот се јави 
Лупиќ во неговата канцеларија и му рече: - Каква е смислата на дружењето, што се 
случува! И ми даде мене да зборувам со него. За десет минути тој беше во шаторот 
и рече: - Мене ми е срам, тоа не дошло до мене, јас не знаев, вие жени навистина 
сте заслужиле да имате приоритет. 

„Потоа повика некој од неговите, влеговме во автомобил и отидовме до некое место 
кое беше руинирано. Отидовме до друго место кое имаше работен под, тоа беше за 
нас. Местото беше во ужасна состојба, со излезени жици, уништени ѕидови, глувци 
скокаат од секаде. Но, јас реков: ние ќе го поправиме ова. Не, не, градот тоа ќе го 
поправи. Што се случи понатаму? Цела пролет никој ништо не поправи, нема 
клучеви, јас се јавував, дури во март ни ги дадоа клучевите. Одлучив да ги повикам 
сите за 1 Мај, Денот на трудот. Им реков: - Ве поканувам сите, да не кажете дека не 
сум ве повикала. Им реков на колешките: - Ќе ставиме голема, црвена лента, кога ќе 
дојде градоначалникот, ќе ја пресече. 
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„Пред тоа, ги повикав сите мои новинари да го сликаат целиот тој ужас. И кога сите 
дојдоа, дојде и Бруно Лангер од Ријека, тој беше наш почесен член од првиот ден. 
Имаше толку медиуми надвор како некој голем државник да дошол. Сите убаво се 
подготвивме, ја ставивме лентата. Тој дојде и направивме од креп-хартија рози, 
бидејќи се даваат за 1 Мај. Подготвив говор и им реков: 
„Бидејќи немаме пари за каранфили, ние самите го направивме симболот на трудот. 
А денеска го славиме празникот на неработата бидејќи не работиме.“ 
„По мене градоначалникот рече дека нема што да каже и му реков дека ја има честа 
да ја пресече лентата. Кога влезе почна да се поти, а жената од протоколот ми рече: 
- Дајте Ѓурѓа тргнете ја жицата. А јас: - Тргнете ја вие, вас нека ве удри струја. 
Немојте да кажете дека не ве опоменав.“.
 
Тоа траеше цела година, пишував писма на компании за помош.“
Дали бевте регистирани и под кој закон? 

„Да, ние бевме регистрирани за да можеме да работиме.“

Имате закон за задруги од 2003 година.

„Да, но тој се надоградува секоја година. Ние веќе не сме непрофитна организација, 
профитна сме. Секоја година плаќаме ДДВ. Кога се собравме, ние немавме ништо. 
Прв и основен услов за ова да го водам е да направиме наша програма за 
преживување. Како ќе работиме кога немаме ништо? Но, така сме одлучиле. Сите 
по ред ни одговорија дека им е мило што сме ги контактирале, но тие финансираат 
само програми за здрав живот. На сите им одговорив дека ми е жал што во такво 
тешко време не препознале човекот прво треба да преживее, да би можел да живее. 
Луѓе од цела Хрватска ни праќаа машини, конци, се она кое не им требало, а знаеја 
дека можат да ни помогне. Собравме 13 машини и 300 метри материјал. Сè беше 
наредено на подот. Се подготвуваме за изложба и што ни се случи. Имавме поплава 
и пак останавме без ништо. Јас ја скршив ногата, и само еден дизајнер ни помогна. 
Секој ден бев на минус 20 за жените да не се откажат. Кога дојде Папарело, 
новинар, кога ме виде мене со гипсот на ногата, колку сме смрзнати, а од инает се 
смееме, се расплака. Тогаш напиша текст. И пак сите луѓето ни даваа нови машини 
и материјали. И пак ние тргнавме. Тој човек и тој медиум нас нè движеше и ни 
даваше сила да не се откажеме. Од инает од тастатурата на стариот компјутер 
направивме рамка за слика за нас. Нашата прва ревија беше во 2012 година. Жени, 
за еден месец ќе имаме ревија. На нашата писта ќе бидат од 18 до 65 и ќе се вика: 
„Еднакво убави“. На нашата писта ќе бидат и мажи и жени и секој ќе има право на 
своите 10 минути во кои самиот себеси ќе си каже: - Па јас тоа го можам. И јас тоа 
го доживеав. 
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„Тоа беше спектакл, носеа новинарки, адвокатки, научнички, домаќинки. Секоја 
година правиме по две-три ревии. Во инает на сите на кои говореа дека сме баби и 
не вредиме. Жената има вредност во секое животно доба. Ние имаме искуство, сме 
подигнале деца. Јас на секоја жена која дошла да бара работа, сум внимавала да не 
ја повредам. Не секоја знае да шие. Што беше проблемот кај нас ние кога тргнавме. 
Тие жени не знаеја да работат. Цел живот работеле верижен систем на работа. Да 
речеме 35 години зашивала ракави, била совршена во тоа затоа што таков бил 
системот на производство. И што сега да правиме? Седнав со луѓето од берзата и се 
договоривме да ги обучиме. Тие се бунеа, не можеме според законот затоа што три 
години не смеат никаде да работат. Така ја вработивме првата жена што беше жртва 
на семејно насилство. Така една по една ги вработував, кога првите две отидоа во 
пензија за „Добро утро Хрватска“ емисијата, им подговтивме спа масажа, 
тамбураши и кетеринг. Се поврзав со добри луѓе со кои осмисливме и едукации. Јас 
бев должна на сите луѓе кои ни донираа машини за шиење да се искористат за 
доброто на сите. Ги едуцираме сите, нема години, животен слој. Цели театарски 
ансамбли ги научивме да шијат. Тие не викаат на театар, добиваме карти. Жените ги 
однесовме на траект, патуваа со авион. Кога дознаа дека еднаш сум била во кино, 
цел Синестар го отворија само за нас. Плачевме од среќа. Првиот услов кога го 
покренавме производстово беше: „Жени не ми доаѓајте во грч, опуштете се. Ако си 
имала лоша ноќ, свари си кафе, одмори се.“ Тие самите ги носеа материјалите на 
ревијата, мораме да докажеме дека сме различни, дека не сме досадни.“

Како набавувате репроматеријали и каде го пласирате својот производ? 
„Работиме по нарачка, работиме по мерка. Мора да имате добро организиран и 
стручен тим. Нас не нема многу, но сите сме врвни професионалци. Кога добиваме 
нарачка, барам сами да го набават материјалот и репроматеријалот затоа што секоја 
глава има различна визија. Да речеме: нијанса на црвена. Па има стотина различни 
нијанси. Тука од самиот почеток ги поставивме правилата. На меил ни се праќа 
нарачката, ние правиме пресметка колку чини материјалот, трошоци, им кажуваме 
каде да го набават материјалот. На крај ние се одработуваме, од конструкција до 
пакување. Исто така мора да внимавате и да поставите правило: никој не може да ја 
носи робата додека не ја плати. Нам никој не ни е должен. Еднаш дојде едно момче 
од Пантовчак (резиденција на претседателот) и кажа дека претседателката (Грабар 
Китаровиќ) е презадоволна од сошиениот материјал, ама донесе само пенкала и 
тефтерчиња. Колешката го врати и рече да донесе пари ,па дури потоа може да ги 
остави тефтерите.“
Дали соработувате со странски фирми?
„Работевме за Австралија, Штутгарт, за Америка, за Њујорк маски. Некои понуди 
моравме да одбиеме бидејќи немаме одредени машини, немаме машини за шиење 
кожа. Каква машина имаме, таква работа прифаќаме. Од првиот момент  на 
основање имаме работа. Откако почна Ковид кризата, ние не баравме финансиска 
потпора, сè сами си заработивме.“
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Дали користевте ЕУ фондови за задруги? 
„Не, бидејќи немаме таква личност да ги напише тие проекти. Сега веќе трета 
година Националниот фонд дава пари за една колешка која се усовршува за таа 
работа. Се едуцираме чекор по чекор. Јас во Брисел, на една конференција, реков 
дека доаѓам од најубавата земја на светот за мене, но со лоши услови за живот каде 
не им се исплаќаат чесно заработените пари на работниците. 
Во законот за задруги пишува дека рамномерно се дели профитот. Како вие го 
делите профитот и дали правите реинвестиција?
Јас не трошам на машини туку се вложувам во работниците, во работни места. 
Штом се создава капитал, јас вработувам една жена. Нам ни е важно сите да имаат 
плата, добра плата.“
Платите ви се далеку подобри отколку во фабриката?
„Да, овде имаат плата и затоа нема многу луѓе. Тоа е потценета струка од почетокот 
на векот. Никој не може да оди гол, сите сакаат да изгледаат убаво, а треба многу 
знаење и труд да направиш облека. Развикани дизајнери и доаѓаат со слика од 
интернет за ревија, а не знаат како да го направат сами. Затоа, моите луѓе имаат 
добри плати и потоа одат во добра пензија. Сè имаат платено и сметам дека само 
задоволен работник може да работи.“
Дали сте имале проблем со кризата од последнава година?
„Не, затоа што имав план. Почнавме да правиме маски, свои дизајни, двослојни. 
Прво најдов донатор да ни купи материјал, потоа ги поделивме маските на 
бездомници, во домовите за стари лица, на сите оние кои општеството ги заборави. 
Медиумите пак се вклучија, тргна кампања. Шиевме маски и за Меркатор, 
вработивме и уште една госпоѓа. Ние како општество вложивме многу во тие млади 
со магистратури, од факултетот за текстил и никој не е заинтересиран за нив. Тие за 
мене се шанса. Тие техники не ги знаевме пред 40 години. Едни од други учиме. И 
сите нешто постигнале, некои отишле и надвор. Но, тие најверојатно се плашат од 
паметните луѓе. Морате добро да се претставите на јавноста.“

Колку вработени имате?
„Имаме осум и две во Икеа бидејќи Икеа ни е партнер. Таму направивме 
работилница, не плаќаме ништо и таму се вработени две наши колешки. Вие треба 
да го освоите медиумот, да ве следат. Треба секогаш да се сетите на нив на сите 
празници, но и многу пати сум им помагала во недела, документарци снимале во 
нашите простории. Секогаш сме им биле достапни. Треба да имате добар однос со 
медиумите, да имате и некој што ќе ве води. Мора да имате добар водач кој нема да 
мисли на себе туку на задругата. 
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Што би им препорачале на вашите колешки од Македонија? Како би ги советувале 
освен да најдат добар водач како вас?
Прво мора да се договорат што сакаат. Не смеат да се затворат и не смеат да молчат. 
Мора да се раздвижат, бидејќи се во право. Кога човекот е во право никогаш не смее 
да ја спушти главата. Мора да се здружат и кога ќе најдат водач, мислам дека ќе 
направат многу. Секогаш можам да дадам совет кога ќе им треба. Не е проблем 
далечината, само проблем си ти. Дали тоа го сакаш или не. Нема половично. Ако 
има моментална еуфорија, нека не почнуваат. Пред сè мора да направите добар 
темел, потоа се ќе биде лесно. Ние, жените, можеме многу. Стално не потценуваат, 
а нема живот без нас. Мораш да земеш максимум од денот, денес те има, утре те 
нема. Како ќе знаеш дека можеш ако не си се обидела. Пoeнтата е да не се откажеш. 
Мене ме викаа на конференции. Ми беше мило оти беше во живо, и сите ги спуштаа 
главите. Кога ме викаа граѓански организации во 2018, сите ги посрамотив. По сите 
овие години, тој пат кој го поминавме, сите морав да ги водам без психолог, а и мене 
ми требаше помош. Зошто сега ме викате? Тажно е сега да ја запознавам 
правобранителката за рамноправност на половите. Како можете да пишувате за 
нешто кое не сте го виделе? Никој не заслужил да му се клањате. Знаете ли во каков 
логор работевме? Паѓаа во несвест без клима на 50 степени, не смееше да се викне 
Итна помош. „Каменско“ беше и државна и приватна, ама се беше корумпирано. 
Имаше и жени на функции ама тие беа продадени жени. Полоши беа од мажите.“

Која плата ја имавте во фабриката, а која тука во задругата?

„Таму имавме минималец, тука имаат 7-8000 куни (930 евра), плус добиваат 
додаток за празници и награди.“

Дали сте единствена задруга од овој вид?

„Да, единствена сме.“ 

Имотот на задругата е рамноправно поделен помеѓу членовите?
„Машините се на име на задругата. Имаме книга на инвентарот. Кога луѓето ќе ни 
донесат материјал или машина, се запишува нивното име и контакт. Сакам тоа да 
стои во книга и да се знае името на луѓето за подобри времиња.“
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