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7

...I... 
KADE SME VO 
JUNI 2015 
GODINA?

Во јуни 2015 година, во фокусот на вниманието на сите клуч-
ни фактори во Европската унија (натаму во текстот: ЕУ) се 
преговорите меѓу европските институции, државите-членки 
на ЕУ и групата кредитори со Владата на Грција и тимот на 

новиот грчки премиер Алексис Ципрас. Имено, во јануари 2015 го-
дина, на парламентарните избори во Грција огромна доверба доби 
СИРИЗА (Коалицијата на радикална левица), граѓанско-политичко 
движење кое дури во јули 2013 година се обедини во една поли-
тичка партија, а чие главно политичко кредо беше отфрлање на мер-
ките за штедење наметнати врз грчкиот буџет во времето на владите 
на Папандреу и на Самарас.1

Победата на СИРИЗА предизвика сериозен политички потрес во 
Европа бидејќи, за прв пат, една политичка партија, која недвосмис-
лено е против мерките за штедење и која ґ припаѓа на таканарече-
ната радикална левица, дојде на власт. Подемот на СИРИЗА често се 
споменува само како почеток на левиот популистички бран на ју-
гот на Европа мобилизиран против мерките за штедење како што се 
Подемос во Шпанија, и сл. Токму затоа, овој изборен резултат беше 
третиран како историски од некои кругови во ЕУ.2 

1 http://www.bbc.com/news/world-europe-30975437 
2 http://www.businessinsider.com/afp-anti-austerity-syriza-wins-historic-greek-

election-victory-2015-1 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30975437
http://www.businessinsider.com/afp-anti-austerity-syriza-wins-historic-greek-election-victory-2015-1
http://www.businessinsider.com/afp-anti-austerity-syriza-wins-historic-greek-election-victory-2015-1
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Програмата на Владата на СИРИЗА се заснова на нивниот пре-
дизборен План за национална реконструкција. Овој план3 содржи 
четири столба на основните политики за санирање на длабоката 
економска и политичка криза во Грција: 1) справување со хумани-
тарната криза (на пример: 300.000 семејства се без приходи и тие 
треба да добијат субвенции за преживување); 2) рестартирање на 
економијата и промовирање даночна правда (на пример: промена 
на даночната политика во делот на данокот на имот); 3) повторно 
вработување (на пример: повторно враќање на некои работнички 
права и враќање на колективните договори); и 4) трансформација 
на политичкиот систем за продлабочена демократија (на пример: 
поголема моќ на локалните власти и повеќе инструменти за непо-
средно граѓанско учество во политиката - граѓанско вето на закони, 
граѓанска законодавна иницијатива и сл.).

Новата програма на Владата на СИРИЗА неизбежно повлече от-
ворање на нови преговори на грчката влада со претставниците на 
институциите на ЕУ околу условите за враќање на грчкиот долг кон 
меѓународните кредитори во новите околности и со програмата на 
новата грчка влада. 

Тие преговори сè уште се во тек и добија драматични размери со 
оглед на фактот дека не е постигнат конечен договор за натамошна-
та европска помош за Грција ниту договор за тоа како државата ќе 
успее да усвои политики кои ќе ја затворат буџетската дупка и ќе 
овозможат стабилно враќање на грчкиот долг. Според некои меди-
уми, Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Европската централна 
банка (ЕЦБ) и Европската комисија (ЕК) бараа од Грција скратување 
на пензиите и зголемување на данокот на додадена вредност.4 Овие 

3 http://goo.gl/quGsaH 
4 http://www.rte.ie/news/2015/0614/708127-greece-debt-talks/ 

политики треба да бидат гаранција дека Грција ќе обезбеди 1,6 ми-
лијарди евра - ратата која треба да ја врати на Меѓународниот мо-
нетарен фонд до крајот на јуни 2015 година.5 Исто така, од јули 
2015 година, Грција треба да го добие третиот пакет за спасување 
од повторна можност за брз банкрот и од комплетна финансиска 
неликвидност на државата.6 Токму затоа, притисокот на сите актери 
во ЕУ беше насочен кон грчката влада со цел да се издејствува брза 
подготовка на план со мерки кои ќе гарантираат дека Грција ќе може 
да си ги плаќа обврските кон европските кредитори. Од друга стра-
на, СИРИЗА доби поддршка на изборите со политичка програма која 
жестоко се спротивставува на мерките за штедење кои предвидува-
ат кратење на приходите на вработените во јавната администрација, 
пензиите и другите социјални трансфери. 

Кулминацијата на тие преговори беше нивното напуштање од 
страна на ММФ поради непомирливи разлики со грчката делегација 
и непостоење сериозни изгледи за договор за т.н. „пари за реформи“ 
(cash-for-reforms) што може да доведе до банкрот на оваа држава.7 
Сепак, европските кредитори ґ дадоа шанса на Владата на Ципрас, 
до крајот на јуни 2015 година да предложи мерки кои смета дека се 
исправни и возможни за спасување на Грција од финансиска про-
паст, под услов овие мерки да бидат прифатливи за кредиторите.

5 Ibid 4
6 http://goo.gl/Wj5LG6 
7 htt p : / / w w w. re u te rs . co m /a r t i c l e / 2 0 1 5 / 0 6 / 1 1 / u s - e u rozo n e - g re e c e -

idUSKBN0OR19T20150611 

http://goo.gl/quGsaH
http://goo.gl/Wj5LG6
http://www.reuters.com/article/2015/06/11/us-eurozone-greece-idUSKBN0OR19T20150611
http://www.reuters.com/article/2015/06/11/us-eurozone-greece-idUSKBN0OR19T20150611
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KADE SME VO JUNI 
2015 GODINA?

1. LATVISKOTO PRETSEDATELSTVO 
SO EU: BORBA ZA EKONOMSKI 
RAST, DIGITALNA EVROPA I 
EU KAKO GLOBALEN IGRA^

Латвија го започна своето претседателство со ЕУ на 1 јануари 
2015 година и ќе го предаде претседателството на 1 јули 2015 го-
дина. Латвиското претседателство, многу слично на претходните 
држави-претседавачи, има три главни приоритети: 1) Конкурентна 
Европа; 2) Дигитална Европа, и 3) Ангажирана Европа.8 

1.  Конкурентна Европа

Основната идеја на овој приоритет е да помогне во создавањето 
нови работни места и обезбедувањето подобра социјална кохезија. 
Токму затоа, основната цел на мерките од овој приоритет е да се 
овозможат работни места и економски развој на ЕУ. Клучните теми 
во рамките на приоритетот се:

•	 Инвестициски план: кој ќе има за цел да ги откочи јавните и 
приватните инвестиции во реалната економија;

•	 Зајакнување на единствениот пазар: покажување напре-
док во делот на предлозите за Актот за единствениот пазар 
II, како и зачеток на дискусијата за очекуваната Стратегија за 
внатрешниот пазар на стоки и услуги;

8 https://eu2015.lv/the-presidency-and-eu/priorities-of-the-latvian-presidency 

•	 Подобрување на конкурентноста на индустријата и повр-
заните услужни сектори: подобра регулација ќе биде водеч-
киот принцип;

•	 Воспоставување на Енергетска унија: енергетска политика 
изградена врз принципите на солидарност, доверба и безбед-
ност, со фокус на инфраструктурата, доброто владеење, енер-
гетската безбедност и на енергетската дипломатија. 

2.  Дигитална Европа

Во центарот на овој приоритет се наоѓаат можностите кои произле-
гуваат од забрзаниот развој на технологијата и потенцијалот за паметен, 
одржлив и инклузивен раст на ЕУ како три клучни столба на Стратегија-
та Европа 2020. Клучната цел на овој дел од претседавачките приори-
тети е да развие основа за вистински дигитална Европа. Во таа смисла, 
конкретните предлог-мерки на латвиското претседателство се:

•	 Изградба на силна и покохерентна рамка за заштита на лични-
те податоци: постигнување договор за регулатива и директива за 
општа заштита на податоците;

•	 Поддршка на кибер-безбедноста: имплементација на Страте-
гијата на ЕУ за кибер-безбедност, финализација на преговорите 
за директива и мрежа за безбедност на информациите (НИС);

•	 Олеснување на почетната дискусија за стратегија за единствен 
дигитален пазар: елиминација на онлајн границите, градење до-
верба, отстранување на ограничувањата, обезбедување соодве-
тен пристап и поврзаност, изградба на дигитална економија;
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•	 Изнаоѓање компромис за Пакетот за телекомуникациски-
от пазар: потрага по баланс меѓу услугите со висок квалитет 
и разумните цени за потрошувачите;

•	 Дигиталност по дефиниција: унапредување на дигитализа-
цијата во Европа, дискусија за дигиталните вештини и промо-
ција на е-Влада. 

3.  Ангажирана Европа

Во овој дел од приоритетите се дефинира погледот на Латвија, 
како претседавач на Унијата, за улогата на ЕУ како глобален играч. 
Според оваа држава, ЕУ има одговорност да заземе целосна и актив-
на улога на глобалната сцена. Со оглед на конфликтот на прагот од 
ЕУ (се мисли на конфликтот во Украина), ситуацијата во соседството 
е поголем предизвик од кога било претходно. Основната цел на овој 
дел од приоритетите е вклучување на ЕУ во прашањата од глобално 
значење. За постигнување на оваа цел ќе послужат следниве теми:

•	 Европската политика на соседството со нејзините источни 
и јужни димензии: приоритет на надворешните односи на ЕУ, 
со особено внимание на источното партнерство;

•	 Зајакнување на трансатлантското партнерство: заклучу-
вање на преговорите за Договорот кој го дефинира Партнер-
ството за трансатлантска трговија и инвестиции до крајот на 
2015 година (н.з. договарање на условите за трговија меѓу ЕУ 
и САД), унапредување на сеопфатниот Договор за економија 
и трговија меѓу ЕУ и Канада, како и Договорот за слободна 
трговија меѓу ЕУ и Јапонија;

•	 Стратегијата ЕУ - Средна Азија: унапредување на дискуси-
ите за безбедно управување со границите, снабдување со 
енергија и за образовна размена; 

•	 Развојните цели по 2015 година: фокус на одржлив развој, 
со акцент на родовата еднаквост и темите поврзани со зајак-
нувањето на жената;

•	 Обезбедување сигурност на луѓето: справување со зака-
ните од феноменот на „странски борци“, нова стратегија за 
внатрешна безбедност, продолжение на управувањето со те-
кот на миграциите и целосна поддршка за искоренување на 
еболата;

•	 Продолжена посветеност на политиката на ЕУ за проши-
рување. 
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2. MAKEDONIJA VO  
POLITI^KI AMBIS

На почетокот на 2015 година, по 24 години независност и држав-
ност, Македонија се наоѓа во најголемата политичка и институционал-
на криза досега. Одговорот на прашањето што нè доведе дотука е ком-
плексен и е резултат на долгогодишните превирања на политичката 
сцена, дополнети со системското назадување на институциите во РМ. 

Во јануари 2015 година, во Македонија започна новата, најтешка 
фаза од најдлабоката политичка криза со која државата се соочила во 
минативе речиси 24 години независност и самостојност. Тогаш, пре-
миерот Груевски најави кривични пријави против четири лица, меѓу 
кои и лидерот на опозициската СДСМ, Зоран Заев, за соработка со 
странски разузнавачки служби и нивно снабдување со нелегално при-
бавени, делумно монтирани снимки од разговори на високи државни 
функционери. Според Груевски, Заев ги користел овие материјали за 
да го уценува и за да издејствува негова оставка, техничка влада и 
предвремени парламентарни избори.9 Токму затоа, МВР поднесе уште 
една кривична пријава против Заев за „насилство спрема претста-
вници на највисоките државни органи“. На овој начин официјално 
започна случајот „Пуч“, а истиот ден кога Груевски ги објави овие ста-
вови беа уапсени три лица меѓу кои и Зоран Верушевски, поранешен 
директор на Управата за безбедност и контраразузнавање при МВР. 

Од друга страна, пак, лидерот на опозицијата ги истакна своите 
барања за техничка влада, оставка на Груевски и нови фер и демо-
кратски избори уште при чинот на непризнавање на минатогодишните 
вонредни парламентарни избори. Во текот на 2014 година, Заев по-
веќепати истакна дека поседува т.н. бомби кои ќе докажат дека вла-

9 http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=60373 

ста, на чело со Груевски, ја злоупотребувала власта за пресметка со 
неистомисленици, прислушувала огромен број граѓани (22.000), зло-
употребувала јавни средства на различни начини (провизии, повлас-
тени цени и процедури за добивање парцели, итн.) и фалсификувала 
избори или вршела недозволени предизборни притисоци. Од подне-
сувањето на пријавите против него до денес, Заев и неговите соработ-
ници објавија повеќе од 35 продолженија на снимките и разговорите 
кои ги поткрепуваат неговите наводи. 

Сепак, генезата на кризата е малку подолга. Сè започна со т.н. Црн 
понеделник,10 односно, со насилното отстранување на пратениците 
од Собранието, по што следуваше бојкот на Парламентот од страна 
на пратениците на СДСМ. Политичката криза предизвикана со бојко-
тот на законодавниот дом од страна на опозицијата правно заврши 
со Мартовскиот договор од 2013 година, а реално со предвремените 
парламентарни избори во април 2014 година. Сепак, иако стануваше 
збор за нов состав на Парламентот, кризата не заврши - таа продолжи 
откако опозицијата изјави дека не ги признава изборните резултатите 
од април 2014 година.

Веднаш по завршувањето на изборите од април 2014 година и по 
објавата на опозицијата дека нема да ги признае изборните резултати 
и нема да учествува во работата на Парламентот, Зоран Заев изјави 
дека поседува материјали, докази, кои поради својата сила, ќе нали-
куваат на бомби и ќе го натераат премиерот Груевски да поднесе ос-
тавка. Првата најава за бомба се случи во текот на есента 2014 година, 
но требаше да поминат четири месеци до првата објава.11

10 http://soros.org.mk/mk/Home/Publication?newsID=641&catID=9 
11 Првата најава за објавување на доказниот материјал за злоупотребите на 

власта Зоран Заев ја направи на трибината одржана во Битола на 5 ноември 
2014 година (http://a1on.mk/wordpress/archives/405769). 
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Политичката криза кулминираше со подигнувањето обвинение во 
случајот „Пуч“. На 28 јануари 2015 година, во обраќање до јавнос-
та, премиерот Груевски ја објави акцијата „Пуч“. Притоа, во улога на 
премиер, јавен обвинител и министер за внатрешни работи, тој посо-
чи дека главен осомничен за делата насилство кон претставници на 
највисоките државни органи, шпионажа и загрозување на уставниот 
поредок, како и недемократско преземање на власта, е лидерот на 
опозицијата Зоран Заев.

Говорот е толку значаен за македонската историја што, веројатно, 
во иднина ќе се изучува во учебниците по историја. Преку тој говор, 
премиерот самиот го активираше детонаторот на т.н. бомба на Заев. 
На 9 февруари 2015 година, на прес-конференција која го означи 
почетокот на проектот „Вистината за Македонија“,12 Зоран Заев обја-
ви дека нелегално биле прислушувани повеќе од 20.000 граѓани на 
Република Македонија. На средбата со новинарите, лидерот на опо-
зицијата изјави дека граѓаните ќе имаат можност од прислушуваните 
разговори да го откријат начинот на владеење на „фамилијата“, рефе-
рирајќи на премиерот Груевски и директорот на Управата за безбед-
ност и контраразузнавање и негов прв братучед, Сашо Мијалков.

Едно е јасно, по оваа бура, Македонија никогаш повеќе нема да 
биде иста. Алтернативите се државата да излезе како победник, со на-
деж дека никогаш нема да се повтори вакво сценарио или да западне 
во тешка политичка и институционална депресија од која нема да има 
излез уште долго време. 

12 http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11768&mId=55&agId=5 

3. AKCIJA ZA PU^

Претседателот на Владата на РМ, на 31 јануари 2015 година, има-
ше обраќање до граѓаните13 на кое соопшти дека лидерот на опози-
цијата Зоран Заев - со уцени и закани дека поседува снимени теле-
фонски разговори од скоро целата владејачка гарнитура - побарал 
итно формирање техничка влада.

Имено, изнесувајќи детали од истрагата која беше во тек, преми-
ерот изјави дека, на директните средби меѓу лидерите на двете нај-
големи македонски партии, лицето З.З. му потврдило дека материја-
лите се добиени од странски служби. Во истото обраќање, Груевски 
наведе дека материјалите кои во иднина ќе ги објавува опозицијата 
„дел се точни, дел се половично точни, а дел неточни“.14 На овој 
ден беа подигнати четири кривични пријави за делата насилство 
спрема претставници на највисоките државни органи и шпио-
нажа против Зоран Верушески, поранешен директор на Управата за 
безбедност и контраразузнавање и неговата сопруга, еден вработен 
во Општина Струмица и против лидерот на опозицијата Зоран Заев.15 
Подоцна, за истото дело беа уапсени уште двајца, овој пат вработени 
во МВР, од кои едниот бил вработен во МВР до 2013 година.

13 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=19860 
14 http://goo.gl/9SF7BU 
15 http://sitel.com.mk/zaev-osomnichen-vo-akcijata-puch-zaedno-so-zoran-

verushevski 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11768&mId=55&agId=5
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=19860
http://goo.gl/9SF7BU
http://sitel.com.mk/zaev-osomnichen-vo-akcijata-puch-zaedno-so-zoran-verushevski
http://sitel.com.mk/zaev-osomnichen-vo-akcijata-puch-zaedno-so-zoran-verushevski
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Се исполнуваат ли теоретските 
елементи на делата?

Ако ги анализираме делата со кои се товарат осомничените во 
„Пуч“, ќе видиме дека недостасуваат битни елементи за утврдување 
постоење на кривично дело, а уште повеќе за поднесување обвини-
телен акт. 

  

НАСИЛСТВО СПРЕМА ПРЕТСТАВНИЦИ НА НАЈВИСОКИТЕ 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Член 311

Тој што со намера да го загрози уставниот поредок или без-
бедноста на Република Македонија со сила или со сериозна 
закана ќе го спречи нешто да стори или ќе го присили нешто 
да стори или да не стори во вршењето на неговата должност 
претседателот на Републиката, на Собранието, на Владата, на 
Уставниот суд или на Врховниот суд на Република Македо-
нија или јавниот обвинител на Република Македонија, ќе се 
казни со затвор најмалку четири години.

  

При анализата на делото ќе тргнеме од битните елементи на де-
лото, со цел да се увиди колку тие се исполнети и каква е врската 
меѓу нив.

Објектот на заштита на ова дело е слободата на волјата, слобода-
та за формирање на волјата и слободата на дејствување.

  

ШПИОНАЖА
Член 316

(1) Тој што државната тајна ќе ја соопшти, предаде или ќе ја стори дос-
тапна на странска држава, организација или на лице кое им служи, 
ќе се казни со затвор најмалку четири години.

(2) Тој што за странска држава или организација ќе создаде разузна-
вачка служба во Република Македонија или ќе раководи со неа, ќе 
се казни со затвор најмалку четири години.

(3) Тој што ќе стапи во странска разузнавачка служба, ќе прибира за 
неа податоци или на друг начин ќе ја помага нејзината работа, ќе се 
казни со затвор од една до десет години.

(4) Тој што прибавува тајни податоци или документи со намера да ги 
соопшти или предаде на странска држава, организација или на лице 
кое им служи, ќе се казни со затвор од една до десет години.

(5) Ако делото од ставовите 1 и 4 е сторено за време на војна или непо-
средна воена опасност или предизвикало тешки последици за без-
бедноста, економската или воената моќ на Република Македонија, 
сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири години.

(6) Како државна тајна се сметаат податоците или документите што со 
закон или со друг пропис или со одлука на надлежниот орган до-
несени врз основа на закон, се прогласени за државна тајна и чие 
откривање имало или можело да има штетни последици за политич-
ките, економските или воените интереси на Република Македонија.
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Извршеното дејствие е присилувањето што се состои од наметну-
вање на друг, спротивно на неговата волја, определена одлука или 
определено постапување. Делото се состои во ограничување на сло-
бодата за одлучување и дејствување под присилба која може да биде 
во вид на сила или закана.

Силата се состои во физичко дејствување заради совладување 
очекуван или постоен отпор од страна на жртвата. Очигледно дека во 
конкретниов случај нема употребено сила, односно, не постои никак-
ва употреба на физичка сила.

Заканата, пак, претставува ставање во изглед на некое зло, чие 
остварување стои во власта на сторителот и зависи од тоа дали жрт-
вата ќе реагира според волјата на сторителот. Заканата во овој случај 
гласи: ако не се формира техничка влада, Зоран Заев ќе започне со 
објавување на материјалите кои ги поседува. Материјалите, односно, 
снимките кои ги поседува Заев, се злото кое ґ се заканува на жртва-
та доколку не формира техничка влада. Целта која сторителот Зоран 
Заев сакал да ја постигне е формирање техничка влада. Силата и за-
каната се средство за остварување одредено поведение од жртвата. 
Притоа, за да постои кривично дело, потребно е присилбата, заедно 
со целта, да бидат противправни. Формирањето техничка влада, како 
цел сама по себе, не е противправна.

Намерата кај ова дело е загрозување на уставниот поредок, а тоа 
може да се направи со употреба на сила и/или сериозна закана. Пра-
шањето што тука го поставуваме е: Дали техничката влада ќе ги загро-
зи уставниот поредок и безбедноста на РМ? 

Техничката влада е политичко барање, кое политичарот Заев јавно 
го поставуваше како барање веднаш по изборите од април 2014 годи-
на, а прв пат официјално беше ставено на маса на преговорите кои се 

случија кон средината на јуни 2014 година, а имаа за цел враќање на 
опозицијата во Собранието. 

Од толкувањата на судот, односно, од судскиот совет зависи дали 
легитимно политичко барање може да се толкува и како закана.

Жртва, односно, објектот на заштита во конкретното дело е преми-
ерот на РМ од кого се очекува дејствување со сторување/формирање 
техничка влада. 

При сослушувањето за обвинителниот акт, односно, дали судот ќе 
го прифати обвинението и ќе закаже главна расправа или, пак, ќе го 
отфрли, одбраната наведе дека освен што не се исполнети битијата 
(елементите на казненото дело), потребно е и да се отфрлат доказите 
во постапката кои се добиени преку посебните истражни мерки и се 
прибавени без соодветна наредба од судија во Врховниот суд. Во со-
гласност со член 30 од Законот за следење на комуникациите, судија 
во Врховниот суд издава наредба за следење на комуникациите за 
дела против интересите и безбедноста на државата.

Делата шпионирање и насилство кон претставници на највисоки-
те државни органи спаѓаат токму во овој корпус. Дејствието на ова 
дело налага сторување во вид на соопштување предавство или, пак, 
сторување преку соопштување информации од државна тајна. Исто 
така, за кривично дело се смета и прибирањето тајни информации со 
намера да се предадат на странски државни организации или на лице 
кое им служи. Притоа, документите не мора да бидат означени како 
државна тајна, односно, доволно е тие да содржат нешто што може да 
го загрози надворешниот или внатрешниот политички интегритет на 
Македонија и да имаат штетни последици. Важен елемент е постоење-
то странска држава, организација или лице кое им служи, без разлика 
дали тие ги искористиле документите што ги добиле. Во конкретниов 
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случај, ниту јавноста знае за која странска држава, организација или 
лице станува збор ниту, пак, тоа е наведено во обвинителниот акт. 

Проѕирен обид да се спречи 
вистината за Македонија

Вечерта по обраќањето на премиерот, изјава за новинарите даде и 
лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој возврати на ударот на Груевски 
со најава за разоткривање на начинот на кој тој владее. Тој ги нарече 
обраќањето на премиерот и поднесеното обвинение „дрзок и безобра-
зен обид на власта да го спречи објавувањето докази и аргументи“16 за 
криминалниот начин на владеење и за злоупотребите сторени од стра-
на на власта.

Предочувајќи дека илјадници граѓани биле прислушувани, а нивни-
те комуникации биле следени, Заев најави дека во наредниот период, 
етапно, ќе објавува материјали од кои ќе се дознае за многу злоупотре-
би на власта, корупциски скандали, изборни фалсификати, итн. Воедно, 
упатувајќи на постојната „целосна спрега меѓу МВР, обвинителството и 
судството“, тој ја повика меѓународната заедница да се вклучи во це-
лиот процес и најави дека ќе се разоткријат криминали од невидени 
размери.

На крајот, одговарајќи на тврдењата на премиерот Груевски дека 
материјалите се добиени од странски тајни служби, Заев потврди дека 
тие се добиени од луѓе вработени во македонското разузнавање, кои ги 
нарече патриоти.

16 http://www.makdenes.org/archive/news/20150131/428/428.html?id=26823322 

ЕУ загрижена за политичкиот дијалог

Веднаш по објавувањето на акцијата „Пуч“, службата на ЕУ за 
надворешни работи издаде писмено соопштение во кое повика на 
независна и транспарентна истрага која ќе ги гарантира правата на 
обвинетите. Соопштението, по својата содржина, воопшто не соод-
ветствуваше на сериозноста на состојбата и на можното апсење на 
лидерот на најголемата опозициска партија во Македонија.

  

ИЗЈАВА НА ПОРТПАРОЛОТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ СЛУЧУВАЊА 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Министерството за надворешни работи во Скопје нè информира-
ше за деталите кои не се однесуваат на обвинувањата покренати 
против четири лица, вклучително и против Зоран Заев, Зоран Веру-
шевски и неговата сопруга. Според нив, обвиненијата се однесува-
ат на шпионажа и насилни закани спрема владини функционери 
со цел да се поткопа уставниот поредок. 

Ова се сериозни обвиненија и затоа ние се повикуваме на нео-
туѓивото право на независна и транспарентна истрага во случај на 
наводи за незаконски дејствија, со целосно почитување на пра-
вата на обвинетите во согласност со законот и со меѓународните 
стандарди, вклучително и принципот за пресумпција на невиност. 

ЕУ ја нагласува својата загриженост со влошувањето на поли-
тичкиот дијалог во земјата. Политичките партии мора да се воздр-
жат од дејствија кои дополнително ќе ја влошат ситуацијата.
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http://www.makdenes.org/archive/news/20150131/428/428.html?id=26823322
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Подоцна ЕК, преку усна изјава на портпаролот на високиот прет-
ставник за надворешна и безбедносна политика, Федерика Могери-
ни, го заостри тонот кон Република Македонија и повика на изба-
лансирано медиумско известување, притоа потсетувајќи на забе-
лешките од Извештајот за напредокот на Република Македонија кои 
се однесуваат на партизацијата на институциите и на селективната 
правда. Дел од медиумите воопшто не известија за дополнителната 
изјава на Маја Коцијанчич, портпаролот на високиот претставник за 
надворешна и безбедносна политика.17

Сите се загрижени

Со изјава за состојбата во Македонија се огласи и Министерство-
то за надворешни работи на Германија.18 Според нив, кривичното го-
нење на лидерот на опозицијата го доведува во прашање функцио-
нирањето на демократската опозиција. Вистинската загриженост 
на Германија може да се види во фактот што ваквото соопштение 
беше објавено директно од Министерството за надворешни работи, 
а не од Германската амбасада во Скопје. Исто така, важен е делот 
во соопштението каде што се укажува на опасноста од загрозување 
на функционирањето на политичката сцена во Македонија поради 
можното затворање на лидерот на најголемата опозициска партија. 

Изјава по повод случајот „Пуч“ даде и Британската амбасада19 
во Скопје, во која се повикува на почитување на пресумпцијата на 

17 http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150131_01_en.htm 
18 http://goo.gl/eDqt5x 
19 http://goo.gl/rSae8c 

невиност, како и на највисоките стандарди во кривичната постапка. 
Во изјавата, Амбасадата ги повика сите политички партии да напра-
ват сè што можат за да се подобри состојбата на политичката сцена. 

Соопштение по повод акцијата „Пуч“ објави и Амбасадата на САД 
во која ја повикаа власта да ги задоволи највисоките стандарди на 
правната држава, но и стандардите за транспарентност, принципи-
елност и заштита на слободата на говорот во текот на постапката.20 
Сличен повик беше упатен и откако Јавното обвинителство, на 3 
февруари 2015 година, им посочи на медиумите дека не треба да 
објавуваат материјали кои може да станат предмет на понатамош-
на кривична постапка. Сметајќи го ваквиот чин како спречување на 
слободата на говорот и на медиумите, Амбасадата на САД, со ново 
соопштение,21 побара појаснување за соопштението на Јавното об-
винителство и за тоа кои разговори и во кои околности ќе се трети-
раат како државна тајна. Притоа, во соопштението беше нагласена 
улогата на медиумите како столб на едно демократско општество, 
кои играат клучна улога во презентирањето информации од јавен 
интерес. Конечно, во состојбата се вклучи и амбасадорот на САД при 
ОБСЕ во Виена кој, на 5 март 2015 година, ја искажа својата загриже-
ност за случувањата во Македонија.22 Притоа, во својата изјава Да-
ниел Баер ги повика властите да ја покажат својата посветеност на 
владеењето на правото, почитувањето на слободата на изразување 
и интегритетот на демократските процеси во Македонија.

20 http://goo.gl/AiKPtO 
21 http://alsat.mk/News/4431/izjava-od-ambasadata-na-sad-za-ulogata-na-

mediumite-vo-demokratsko-opshtestvo 
22 http://www.makdenes.org/archive/news/20150306/428/428.html?id=26884933 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150131_01_en.htm
http://goo.gl/eDqt5x
http://goo.gl/rSae8c
http://goo.gl/AiKPtO
http://alsat.mk/News/4431/izjava-od-ambasadata-na-sad-za-ulogata-na-mediumite-vo-demokratsko-opshtestvo
http://alsat.mk/News/4431/izjava-od-ambasadata-na-sad-za-ulogata-na-mediumite-vo-demokratsko-opshtestvo
http://www.makdenes.org/archive/news/20150306/428/428.html?id=26884933
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останува да бидеме задоволни само со соопштението23 што беше испра-
тено по повод објавувањето на државната тајна.

  

СООПШТЕНИЕ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ 
НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција, согласно своите овластувања ќе изврши 
проверки во врска со фактите и околностите под кои материја-
лите од средбата помеѓу претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија Никола Груевски и лидерот на Социјалдемократ-
скиот сојуз на Македонија Зоран Заев дошле до медиумите.

Јавното обвинителство на Република Македонија цени дека 
е неопходно да нагласи дека објавувањето на материјали кои 
што може да станат предмет на натамошната кривична постапка 
е забрането и казниво со Закон.

Затоа, предупредуваме веднаш да запрат објавувањето и еми-
тувањето на ваквите материјали.

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција упати Барање до МВР на РМ да стапи во 
контакт со мрежата на која што беше објавен материјалот за-
ради негово отстранување како и заради отстранување на сите 
слични материјали кои би се појавиле во иднина.

  

23 http://jorm.gov.mk/?p=1166 
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4.  „NEKOJ“ OBJAVUVA DR@AVNA TAJNA

Тврдењата на премиерот Груевски дека лидерот на опозицијата Зо-
ран Заев му се заканувал дека во јавноста ќе објави материјали добие-
ни од странските служби беа потврдени со пуштањето видеоматеријали 
во јавност. Настанувањето на овие видео материјали не беше утврде-
но, но се претпоставува дека се дел од преземените посебни истражни 
мерки, додека на нив се слуша како Заев потврдува дека материјалите 
ги добил од странски служби.

Со оглед на фактот дека снимките биле направени во кабинетот на 
премиерот каде што се применуваат посебни безбедносни мерки, мож-
носта тие да бидат снимени од кое било лице е сведена на минимум. Ин-
тересно, снимките беа најпрво објавени во дневникот на телевизијата 
Сител. Од телевизијата тврдеа дека снимките биле преземени од кана-
лот Youtube, но деталното прегледување укажува дека истите прво биле 
објавени во дневникот на ТВ Сител, а дури потоа на каналот Youtube, за 
што сведочи и времето на објавување во дневникот и на каналот.

Јавното обвинителство, наоѓајќи се во небрано, објави дека сери-
озно ќе го истражи потеклото на материјалите и нагласи дека објаву-
вањето материјали што може да станат предмет на натамошна кривична 
постапка е забрането и казниво со закон. За стручната јавност, лицето 
кое ги поставило снимките од посебните истражни мерки на каналот 
Youtube може лесно да се пронајде, со оглед на фактот дека мал е бројот 
на лицата кои имаат пристап до такви снимки, како и дека е возможно 
да се открие лицето кое ги поставило материјалите преку податоци од 
каналот на кој се објавени. Сè до затворањето на овој извештај, оваа 
истрага уште е во тек. Можеби некогаш во иднина истрагата ќе биде 
завршена, јавноста ќе дознае кој е тој „некој“ кој објавува државна тај-
на, и виновникот ќе биде исправен пред лицето на правдата. Дотогаш, 

http://jorm.gov.mk/?p=1166
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5. METODOLOGIJA

Во ова издание на извештајот од следењето на пристапувањето 
на Македонија во ЕУ даваме детален приказ на генезата, но и на раз-
војот, на оваа политичка криза. Освен тоа, ќе понудиме наши погледи 
за решавање на кризата и конкретни препораки што би можеле да им 
помогнат на политичките партии вклучени во преговорите, но и на 
институциите на ЕУ, нејзините држави-членки и другите пријатели 
на Македонија од демократскиот свет, кои се обидуваат да помогнат 
во решавањето на македонскиот политички амбис.

Појдовна основа за оваа анализа се документите што ги изра-
ботуваат институциите на ЕУ, политичките партии на европско ниво, 
како и медиумското покривање на настаните поврзани со политичка-
та криза и нивната анализа од релевантни аналитичари. Во анализа-
та ги користиме и објавените аудио материјали, како и транскрипти 
и белешки од прес-конференциите одржани во рамки на проектот 

„Вистината за Македонија“.

И за целите на овој извештај спроведовме интервјуа и деск-ис-
тражување. Користени беа и медиумски известувања од широк спек-
тар медиуми.
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Во периодот опфатен со овој извештај, од почетокот на проектот 
„Вистината за Македонија“, опозицијата одржа вкупно 36 прес-кон-
ференции. На прес-конференциите беа презентирани материјали и 
докази кои упатуваат на злоупотреби и кривични дела што ги праве-
ла власта. Презентираните материјали, меѓу другото, претставуваат 
директен удар кој целосно ги разорува аурите на чесност, човечност, 
искреност, блискост до народот, итн. коишто ВМРО-ДПМНЕ упорно 
ги користеше за сопствена промоција во минативе девет години.

Овој дел од извештајот дава хронолошки преглед на објавите, 
односно сумарно ги прикажува најважните објави, учесниците во 
разговорите и другите докази, а во некои делови, дополнително на 
приказот на објавата, дадено е објаснување за одредени странични 
случувања или изјави коишто директно се однесуваат на презенти-
раниот материјал.

HRONOLOGIJA 
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За поедноставно следење на индивидуалните делови од ова пог-
лавје, насловот кој ја дефинира конкретната објава е надополнет со 
именувањето бомба и редниот број под кој е направена објавата. 
Сите наслови, т.е. бомби, имаат вградено линк до порталот на про-
ектот „Вистината за Македонија“ каде што се објавени соодветните 
аудио и видео објави од предметната прес-конференција.

Отворање на Пандорината кутија (БОМБА #1)24

Првата т.н. бомба обелодени дека во Македонија, подолг период, 
биле прислушувани повеќе од 20.000 луѓе. Прислушуваните се дел 
од политичките партии, судството, академската заедница, деловната 
заедница, граѓанскиот сектор, медиумите, вклучувајќи ги тука и ми-
нистрите, но и други високи функционери од актуелната власт. Спо-
ред изјавите на опозицијата, во материјалите кои ги добила не пос-
тои ниту еден аудиозапис од разговор воден меѓу премиерот Никола 
Груевски и неговиот прв братучед и директор на Управата за без-
бедност и контраразузнавање, Сашо Мијалков. Според опозицијата, 
фактот дека биле прислушувани сите освен Груевски и Мијалков ука-
жува дека токму тие лица се наредбодавачите на ова грубо прекр-
шување на уставно загарантираното право на приватност. Конечно, 
на првата прес-конференција опозицијата укажа дека повеќе лица 
биле незаконски подложени, без судски налог, на посебни истражни 
мерки и дека нивните комуникации биле следени. 

24 Првата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 
се одржа на 9 февруари 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/DEtuNo 

Посебните истражни мерки (ПИМ) се регулирани во глава XIX од 
Законот за кривична постапка. Овој збир законски одредби ги утвр-
дува и случаите во кои може да се изречат мерките, кој ги изрекува, 
кој ги спроведува, како и нивното времетраење. Согласно член 260, 
став 1, 2 и 3, следење на електронските комуникации и снимање на 
телефонските комуникации може да бидат одредени најмногу во 
времетраење од 14 месеци, притоа 4 месеци како основен период 
за спроведување на мерките, продолжување од 4 месеци, и уште 
едно продолжување од нови 6 месеци. Мерките се одредуваат на 
барање на јавниот обвинител, а наредба издава судија во претходна 
постапка. Според опозицијата, масовното следење на комуникации-
те се случувало постојано и во период подолг од пет години. Оттаму, 
дури и да било законски преземено, односно, започнато, должината 
на спроведувањето на ПИМ укажува на прекршување на Законот за 
кривична постапка и дава основа за дисциплинска, политичка, но и 
за кривична одговорност.

Шупраиш?!

Од првата бомба, која беше најава за она што следува, слушнав-
ме разговори за кои опозицијата тврди дека се водени меѓу Гордана 
Јанкулоска и Зоран Ставрески, разговори на Али Ахмети, Руфи Ос-
мани, Мендух Тачи, Руфи Османи и Љубчо Георгиевски, разговори на 
Зоран Заев, како и разговор меѓу Зоран Заев и Радмила Шекеринска. 
Она за што најмногу се зборуваше по објавувањето на првата бомба 
беа разговорите за кои од опозицијата тврдат дека се водени меѓу 
Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрески во кои тие договараат вра-
ботувања во државната администрација на поранешни пратеници 
на ВМРО-ДПМНЕ и, меѓу другото, укажуваат на постапки на нивни 
сопартијци со кои тие не се согласуваат.

http://goo.gl/DEtuNo
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Верни до смрт

Во првата бомба беше објавен и разговор за кој од опозицијата 
тврдат дека е воден меѓу Сашо Мијалков и Мендух Тачи во кој вториот 
соговорник му се колне на првиот на верност до смрт. Оваа објава иск-
лучително ги налути челниците на ДПА поради што тие ґ се заканија на 
опозицијата: „Политичката борба против СДСМ ќе ја продолжиме и им 
порачувам дека во опозиција ќе бидат во наредните 50 години“.25 Ли-
дерот на ДПА постави прашање зошто ништо не се објавува за ДУИ и за 
нивниот криминал и корупција.26 

Ставот на Тачи во однос на актуелната криза е дека таа мора да има 
правна разврска, иако не е сигурен колку таа ќе биде коректна. За него, 
објавувањето на материјалите и доказите од страна на опозицијата 
претставува дефокусирање од двете најважни теми за државата: евро-
интеграциите и меѓуетничките односи. Лидерот на ДПА му го соопштил 
овој став и на премиерот Груевски на нивната средба по првата објава.27 

Бомбите на Заев не открија многу податоци за коалицирањето на 
ДУИ во Владата, освен што во еден од разговорите за кој опозиција-
та тврди дека е воден меѓу Муса Џафери и Сашо Мијалков може да се 
слушне како соговорниците преговараат за именување судии и јавни 
обвинители. Според лидерот на опозицијата, тоа е така бидејќи ДУИ 
претпоставувале дека нивните телефони се прислушувани, па многу 
внимателно ги воделе своите разговори. Од друга страна, ДУИ ја осудува 
аферата „Прислушување“, меѓутоа, и покрај сите навреди упатени кон 
нив од страна на нивните коалициони партнери, кои можат да се слуш-
нат на досега објавените аудио материјали, тие остануваат во Владата.

25 http://meta.mk/menduh-tachi-sdsm-ke-bide-vo-opozitsija-narednite-50-godini/ 
26 http://goo.gl/vOH80j 
27 Ibid 26

ДУИ побара од Брисел активно да се вклучи во решавањето на 
кризата. Со цел да изгради став за кризата, ДУИ одржа тематски кон-
грес по кој го објави следниов став: „Во однос на добро владеење, ние 
ќе инсистираме, тврдиме дека на Македонија ґ треба консензуална 
демократија во комбинација со Бадинтеровиот принцип, акцентот 
се става на праведно и рамноправно распределување на јавните фи-
нансии - буџетот. Поделбата на власта врз основа на принципот 
на соодветна и правична застапеност на сите нивоа на државата, 
децентрализација соодветна на околностите на Македонија, што 
значи еднаков територијален развој и втората деценија на спрове-
дувањето на Охридскиот договор“.28 На конгресот, ДУИ потенцираше 
дека низ дијалогот за кризата треба да се најде и консензус за името, 
како и дека дијалогот за кризата мора да ја вклучи и ДУИ. 

Ставот на Ѓорге Иванов

Десетина дена по одекнувањето на кризата, претседателот на др-
жавата се изјасни за политичката криза преку писмено соопштение во 
кое повика на правна разврска на кризата преку институциите, како и 
на одговорно однесување на политичките партии, кое е во духот на раз-
војот на демократијата во Македонија.29

При своето второ појавување, во интервју за ТВ Сител, претседате-
лот на државата дополнително ги изнесе своите ставови.30 Во интервју-
то, тој прво се оправда за многубројните критики за неговото отсуство 
во јавноста во овие, можеби, клучни моменти за државата, со изговор 

28 http://goo.gl/rcWpNF 
29 http://president.mk/mk/2011-06-17-09-55-07/2011-09-03-11-41-54/3144.html 
30 https://www.youtube.com/watch?v=lvpg-1RXqBk 

http://meta.mk/menduh-tachi-sdsm-ke-bide-vo-opozitsija-narednite-50-godini/
http://goo.gl/vOH80j
http://goo.gl/rcWpNF
http://president.mk/mk/2011-06-17-09-55-07/2011-09-03-11-41-54/3144.html
https://www.youtube.com/watch?v=lvpg-1RXqBk
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дека иако не бил присутен во медиумите, политиката се случува и зад 
затворени врати. Идејата на Иванов за решение на сегашната криза е 
дека најпрво треба да има политичко решение преку дијалог за криза-
та.31 Имено, тој нагласи дека треба да постојат одговорност за прислу-
шувањето и судска разврска на случајот, но истовремено, потребна е 
и сериозна трансформација на безбедносните служби. Според Иванов, 
сега е време за тест на нашите институции, колку тие се транспарентни 
и колку се неутрални во постапките пред нив.

Лидерот на опозицијата Зоран Заев добил покана од Иванов за 
разговор за кризата но, според неговата изјава, тој одбивал каков било 
дијалог на темата. Во текот на интервјуто, претседателот Иванов ги об-
вини нашите соседи и Европскиот совет дека даваат одреден придонес 
во кризата со блокирањето на почетокот на преговорите за членство 
кое создава фрустрации кај граѓаните и кај политичките елити.32

Откривање на јавните тајни (БОМБА #2)33

Во втората т.н. бомба беа обелоденети информации коишто ја 
разоткриваат директната спрега меѓу власта и судството. На прес-
конференцијата беа презентирани пет снимки за кои опозицијата 
тврди дека претставуваат дискусии меѓу државни службеници, судии 
и еден уредник на вестите за назначување судии, за распределба на 
судските предмети и за работењето на обвинителите.

31 http://24vesti.mk/ivanov-sega-e-periodot-za-test-na-nashite-institucii 
32 Ibid 31
33 Втората прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 

се одржа на 15 февруари 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/HswVZc 

Според опозицијата, во бомбата има разговори меѓу Гордана Јанку-
лоска и Михајло Маневски каде се купува лојалноста на Судскиот совет 
преку договарање судска одлука во корист на член на Судскиот совет 
кој, според нивните зборови, е „џокер“ што му е неопходен на ВМРО-
ДПМНЕ.34 Исто така, во објавените разговори, според тврдењето на опо-
зицијата, може да се слушне како главниот уредник на ТВ Сител, Драган 
Павловиќ-Латас, договара судска одлука во своја полза со сопругата на 
поранешниот министер за правда Михајло Маневски, Филимена Манев-
ска, која воедно е судијка во скопскиот Апелационен суд.

Судејќи според изјавите и особено според чувствата кај многумина, 
оваа бомба го разоткри она што и онака се сметаше за јавна тајна - дека 
судството е директно контролирано од власта. Се покажа и дека Европ-
ската комисија, со право, упатува остри критики за судството во своите 
извештаи за напредокот на земјава, каде што зборува за партизација на 
третата власт, политички влијанија од извршната власт, па дури го спо-
мена и името на министерот за правда од објавата, како најодговорен 
за селективната правда.

Првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, на 17 февруари 
2015 година имаше средба со српскиот премиер Александар Вучиќ, а 
заедничка седница одржаа и владите на двете држави. По средбите, 
премиерот одби да даде директен коментар за последната прес-конфе-
ренција на опозициската СДСМ, која се одржа претходниот ден. Тој изја-
ви: „Јас на една прес-конференција ги предупредив граѓаните дека ќе 
следуваат вакви објавувања од страна на Заев бидејќи од четирите 
средби што ги имав со него, тој самиот потврди дека поседува мате-
ријали кои ги добил од странски служби. Но сега нема за тоа ништо 
конкретно да кажам, свој коментар ќе дадам понатаму.“35

34 Ibid 33
35 http://novatv.mk/index.php?p=1&navig=8&cat=2&vest=20302 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11722
http://24vesti.mk/ivanov-sega-e-periodot-za-test-na-nashite-institucii
http://goo.gl/HswVZc
http://novatv.mk/index.php?p=1&navig=8&cat=2&vest=20302
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Павловиќ-Латас „мене ќе ми го оставите него“,40 алудирајќи дека тој ќе 
се справи со Бошковски.

Љубе Бошковски беше уапсен еден ден по изборите во 2011 година 
под обвинение дека нелегално ја финансирал изборната кампања на 
партијата со која претседаваше - Обединети за Македонија. На парла-
ментарните избори во 2011 година Љубе Бошковски освои 17.081 глас, 
a на претседателските избори во 2009 година освои 146.878 гласови 
или 14,88% од вкупниот број гласови. Со таков резултат, Обединети за 
Македонија не претставуваше реална опасност за владејачката гарни-
тура, но нејзиното натамошно јакнење и ширење беше потенцијална 
опасност за привлекување на дел од десноориентираните гласачи. Ос-
вен тоа, во текот на изборната кампања, Љубе Бошковски отвори две 
афери за братучедите Груевски и Мијалков, а попрепознатлива беше 
онаа во која се вели дека бизнисменот Орце Камчев, кој важи за близок 
до нив, преку компанија од Панама купил во нивно име јахта вредна 1,5 
милиони евра.

Во вториот дел од разговорите, според тврдењето на опозицијата, 
може да се слушне како Сашо Мијалков го известува Емил Стојменов 
кога и каде да прати камери од неговата телевизија за да можат да го 
снимаат Љубе Бошковски пред судот како го носат на распит со лисици. 
Според објавениот аудиоматеријал, желба на првиот соговорник е ниш-
то да не биде заматено на снимките, односно, да се емитуваат така како 
што им се дадени од МВР.

Објавувањето на оваа бомба ги потврди тврдењата на повеќе меѓу-
народни владини и невладини организации и нивните извештаи дека 
Љубе Бошковски е политички затвореник и дека тој е уапсен и осуден 
поради лична одмазда. Партијата на Љубе Бошковски престана да пос-

40 Ibid 36

Исто како и премиерот, сите други учесници во објавените аудио 
материјали кои беа презентирани на прес-конференцијата или не 
беа достапни или не дадоа никаков коментар околу настанот. 

Бескрупулозното апсење на Љубе 
Бошковски (БОМБА #3)36

Во рамките на третата бомба опозицијата презентираше аудио ма-
теријали за кои смета дека откриваат детали од апсењето на Љубе 
Бошковски, но и за диригирање на текот на вестите во ТВ Сител и ТВ 
Канал 5 од страна на директорот на УБК, Сашо Мијалков.

Презентираните аудио материјали за кои опозицијата тврди дека 
содржат разговори меѓу Сашо Мијалков и Драган Павловиќ-Латас, од-
носно, Емил Стојменов, се полни омраза, оригинерен гнев и вулгарнос-
ти насочени кон Љубе Бошковски. Од разговорите може да се слушне 
како Сашо Мијалков му вели на Драган Павловиќ-Латас: „осум години 
ќе му биде ова, да знаеш“,37 односно „што ти реков јас, од понеделник 
апсам“,38 и „натоварен е со докази, со сè, не може да мрдне, не го вади 
ни Господ“,39 што имплицира на знаење и, воедно, диктирање на суд-
ската одлука однапред, и тоа не само дали некој да биде прогласен за 
виновен туку и каква казна и во колкава висина да му биде изречена. 
Во вториот разговор, за кој опозицијата тврди дека е направен на денот 
на изборите меѓу истите соговорници, Сашо Мијалков му вели на Драган 

36 Третата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 
се одржа на 20 февруари 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/nyiW7S 

37 http://plusinfo.mk/vest/15584/transkript-1-sega-so-velija-kje-slavi-pobeda 
38 Ibid 36
39 Ibid 36

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11737
http://goo.gl/nyiW7S
http://plusinfo.mk/vest/15584/transkript-1-sega-so-velija-kje-slavi-pobeda
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тои на 20 јули 2012 година, кога со одлука на 95% од општинските ко-
митети, членството премина во редовите на ВМРО-ДПМНЕ.41

Веднаш по објавувањето на материјалите од бомбата за апсење-
то на Љубе Бошковски, а со цел да се спречат симпатиите и сочув-
ството кои се појавија во јавноста за него, на каналот Youtube се 
појавија нови снимки од посебни истражни мерки. Овој пат, тоа беа 
снимки од посебните истражни мерки за Бошковски и обвинението 
за незаконско финансирање на изборната кампања. Притоа, во едно 
од видеата се слуша како Бошковски се согласува да преговара за 
името на државата со нашиот јужен сосед и вели дека северна е со-
сема солидно решение за името.

Видеата за кои повеќе од очигледно е дека се дел од ПИМ, беа 
објавени во два циклуса и вкупно се 8 на број.

Новинарите - цел на прислушувањето 
(БОМБА #4)42

Во четвртата бомба опозицијата објави листа на новинари и соп-
ственици на медиуми за кои тврдеше дека биле прислушувани од 
тајните служби во последните три, односно, четири години. Воедно, 
од разговорите кои ги презентираше опозицијата може да се слушне 
како членови на Владата на Република Македонија, но и други висо-
ки раководни кадри, директно менаџираат со програмата на најголе-

41 http://www.mkd.mk/45907/makedonija/obedineti-za-makedonija-preminuva-vo-
vmro-dpmne

42 Четвртата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 25 февруари 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/MXGNXG

мите медиуми во Македонија, и тоа не само со приватните медиуми 
туку и со националниот сервис - МРТ.

На оваа прес-конференција беа објавени неколку разговори во 
кои, според опозицијата, учествуваат: Гордана Јанкулоска, Мартин 
Протоѓер, Драган Павловиќ-Латас, Елизабета Канческа-Милевска, 
Иво Котевски, Сашо Мијалков, Миле Јанакиески и Никола Груевски. 
Во објавениот аудиоматеријал, според опозицијата, има разговор 
меѓу Мартин Протоѓер и Гордана Јанкулоска во кој министерката на-
рачува од Протоѓер, кој воедно е шеф на кабинетот на премиерот, 
кои медиуми да ги покријат нејзините настани. Меѓу медиумите се 
спомнува и националниот сервис - МРТ. Вториот објавен разговор, 
во кој, според опозицијата, учествуваат главниот уредник на ТВ Си-
тел, Драган Павловиќ-Латас, и министерката за култура Елизабета 
Канческа-Милевска, покажува колкава е улогата на претставниците 
на Владата во креирањето на вестите на ТВ Сител. Ваквиот заклу-
чок може да се извлече од еден дел од разговорот во кој министер-
ката Канческа-Милевска му бара на Павловиќ-Латас во вестите на 
ТВ Сител да оди прилог по нејзина нарачка, на што соговорникот ґ 
се обраќа со реченицата: „Значи не претерујте, зошто има од кај 
твојот премиер, толку многу порачки што вестите на Сител се 
куртон обичен, се пропаганда на ВМРО-ДПМНЕ“.43

Во натамошниот дел од објавените разговори, според опозицијата, 
се појавуваат Гордана Јанкулоска и Иво Котевски. Притоа, во разгово-
рот, Котевски ја информира Јанкулоска дека новинарка од МРТ сака-
ла да прави некаков прилог за масовни убиства, на што министерката 
децидно одговара: „е нема да прават!“,44 а од разговорот се слуша и 

43 Ibid 42
44 Ibid 42

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11748
http://www.mkd.mk/45907/makedonija/obedineti-za-makedonija-preminuva-vo-vmro-dpmne
http://www.mkd.mk/45907/makedonija/obedineti-za-makedonija-preminuva-vo-vmro-dpmne
http://goo.gl/MXGNXG
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дека на новинарката дури ґ се заканува „летање од работа“45 ако 
не се откаже од темата за прилогот. Следниот разговор, според опо-
зицијата, е меѓу Драган Павловиќ-Латас и директорот на УБК Сашо 
Мијалков, каде вториот е незадоволен од терминот во кој се емиту-
ваат вестите на ТВ Сител. Во текот на разговорот, првиот соговор-
ник изјавува дека за два милиони евра годишна поддршка, колку што, 
според него, добиваат ТВ Сител и ТВ Канал 5, тие треба подобро да 
известуваат и нагласува: „Јас ви ја вршам прљавата работа, ви го 
средувам Велија, на мој начин, и сега некој ќе пушта у 9 саат забавна 
програма, ќе дига гледаност у сред кампања“.46

Во петтиот разговор, според опозицијата, соговорници се Горда-
на Јанкулоска и Сашо Мијалков, и во него тој ґ вели дека трите вес-
ници што се под групацијата МПМ (Дневник, Утрински весник, Вест), 
каде што директор е Срѓан Керим, за неколку дена ќе бидат средени 
и ќе бидат под нивна контрола. Конечно, на снимката којашто крена 
многу прав и беше презентирана последна на оваа прес-конферен-
ција, според опозицијата, за прв пат се слуша гласот на премиерот 
Никола Груевски во разговор со Миле Јанакиески. Во разговорот, 
премиерот Груевски бара од министерот Јанакиески Агенцијата за 
електронски комуникации (АЕК) да исплати 30 милиони денари по-
ради неисплатен долг на Владата за документарни филмови.

На крајот на прес-конференцијата, опозицијата покажа список 
со повеќе од 100 новинари и сопственици на медиуми кои, според 
неа, биле редовно прислушувани и на истите новинари и сопствени-
ци им беа предадени папки со нивните прислушувани разговори. На 
крајот, зборувајќи за него, лидерот на опозицијата Заев, го спомена 
како најдолго прислушуван новинар сопственикот и уредник на не-

45 Ibid 42
46 Ibid 42

делникот Фокус Никола Младенов, кој пред две години почина во 
сообраќајна несреќа. Најголем дел од новинарите, кои беа спомнати 
дека биле прислушувани, јавно ја потврдија автентичноста на аудио-
снимките што им ги предаде опозицијата.

Подоцна, во текот на денот, со соопштение47 реагираше ВМРО-
ДПМНЕ. Во соопштението тие наведоа дека од лидерот на опози-
цијата Зоран Заев не слушнале ништо за спрегата на СДСМ со опози-
циските новинари финансирани од него и од Соросовата фондација. 
Воедно, не слушнале ништо за групата невладини организации кои 
гравитираат околу опозицијата коишто, во меѓусебна спрега, орга-
низирано дејствуваат за реализација на сопствените цели, како и за 
тоа колку пари се трошат од страна на Соросовата фондација и СДСМ 
за финансирање на нивните медиуми. Од ДПМНЕ, исто така, додадоа 
дека граѓаните на Македонија ги следат опозициските медиуми, ги 
следат и нападите кон нив, навредите упатени на нивна сметка, из-
мислиците кои тие ги пласираат против власта, повиците на линч, 
јавниот говор на омраза, и така, граѓаните можат најдобро да оценат 
дали има слобода и дали нема слобода на говор во Македонија.

Во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ воопшто не се коментираат 
снимките кои ги објави опозицијата и покрај тоа што на нив јасно се 
слуша како некои членови на Владата директно влијаат врз уреду-
вачката политика во некои медиуми во Република Македонија.

47 http://vmro-dpmne.org.mk/?p=25832

http://vmro-dpmne.org.mk/?p=25832
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Политичката одмазда продолжува (БОМБА #5)48

Бомбата бр.5 нуди поинаков светоглед на рушењето на милион-
скиот објект „Космос“ на Фијат Цаноски. Од објавените аудио мате-
ријали кои ги презентираше опозицијата може да се слушнат повеќе 
разговори во кои, според опозицијата, учествуваат премиерот Ни-
кола Груевски и Миле Јанакиески. Од слушнатите разговори, причи-
ните за рушењето на објектот се фактот дека Партијата за европска 
иднина на Фијат Цаноски на изборите во 2011 година настапи како 
дел од широката опозиција предводена од СДСМ, а Фијат Цаноски е 
во сродство, по сватовска линија, со Велија Рамковски, сопственикот 
на телевизијата А1 која важеше за критички настроена кон власта. 
За потсетување, ТВ А1 згасна со одлука на АЕК на 30 јули 2012 годи-
на, кога за неа беше отворена стечајна постапка.

Објектот „Космос“ беше срушен поради непридржување до про-
ектниот план, односно, поради надградба на дополнителен метар и 
половина и два дополнителни столба повеќе од планираниот проект. 
Рушењето на овој објект се случи веднаш по завршувањето на избо-
рите во 2011 година.

Снимките од оваа бомба ја откриваат одмаздничката намера на 
премиерот Груевски кон Фијат Цаноски. Имено, во објавените раз-
говори, за кои опозицијата тврди дека се водени меѓу Миле Јанаки-
ески и Никола Груевски, се договара кога да биде срушен објектот, 
дали тоа да биде по изборот на новата Влада во Собранието или, пак, 
веднаш. Понатаму, се договора на кој начин да се изведе целата 

48 Петтата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 
се одржа на 27 февруари 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/AKmlX8

постапка, дали да се смени Генералниот урбанистички план (ГУП) 
или Деталниот урбанистички план (ДУП).

За да се оправда целата постапка, особено пред странските ди-
пломати, премиерот Груевски договара и рушење на други објекти 
низ Македонија, кои имаат сличен статус. Имено, поради забелешки-
те на претставниците на меѓународната заедница, премиерот Груев-
ски бара од Миле Јанакиески рушењето на преостанатите објекти со 
сличен статус да биде добро медиумски покриено.

Трошиме на чоколада, а немаме за леб (БОМБА #6)49

Шестата бомба изобилуваше со разговори за кои од опозициската 
СДСМ тврдеа дека се водени меѓу Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрески, 
а ги содржат нивните размислувања кога станува збор за директните на-
редби што ги добиваат од страна на премиерот Груевски за незаконско 
подигнување милионски кредити од странство, за нелогични буџетски 
трошења за реклами и споменици во услови кога биле доведени во пра-
шање платите на администрацијата, работните места, работата на клучни 
ресори во државата.

Од единаесетте објавени разговори можат да се слушнат запрепасту-
вачки изјави на двајцата министри, но и изјави за тоа колку тие самите не 
поддржуваат голем дел од политиките на Владата. Во еден од разговори-
те, самиот Ставрески признава дека парите за споменици се фрлени пари 
и дополнува: „Да бевме Америка, немаше да издржиме. Треба да разбере-

49 Шестата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 
се одржа на 2 март 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/4n8MBl 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11758
http://goo.gl/AKmlX8
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11766
http://goo.gl/4n8MBl
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ме дека сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леб да јадеме“.50 
Во истите разговори може да се слушне и министерката Јанкулоска која 
вели дека ќе мораат да почнат да ги намалуваат платите на луѓето во ад-
министрација затоа што ова веќе не може да се издржи, притоа изразу-
вајќи жалење дека полицијата сè уште спие на железни кревети купени 
од времето на ЈНА.

Исто така, во еден од разговорите се зборува за протестите пред згра-
дата на Општина Центар по повод промената на локацијата на црквата 

„Св. Константин и Елена“. Притоа, обајцата се согласуваат дека се прават 
големи глупости и дека по некое време ќе се покаже дека ова што го пра-
ват е грешно. На сето ова Ставрески додава дека ситуацијата сè повеќе 
наликува на владеењето на Ердоган и дека на европските претставници 
ќе им пукне филмот затоа што не може секогаш Владата да има право.

Освен овие меѓусебни жалења на двајцата министри, од објавените 
разговори може да се слушнат и лични навреди кои се директно насо-
чени кон Никола Груевски, шефот на Делегацијата на ЕУ Аиво Орав и кон 
градоначалникот на Битола Владимир Талески.

Пресот на Зоран Ставрески

Како реакција, Зоран Ставрески одржа полчасовна прес-конферен-
ција во текот на истиот ден, со почеток во 18.30 часот. Сосема спротив-
но од она што се слушна на снимките кои ги презентираше опозицијата, 
министерот за финансии се обиде да ги увери граѓаните дека Република 
Македонија е на вистинскиот пат, дека е една од најмалку задолжените 
држави во Европа и дека нормално е членовите на Владата понекогаш 

50 Ibid 49

да имаат различни мислења, но дека членовите на Владата ги ставаат 
сите свои ставови на маса, ги разгледуваат, разменуваат аргументи, за 
да го изберат на крај најквалитетното решение за граѓаните, согласно 
програмата.51

Изјавата на Гордана Јанкулоска 

Истиот ден, по пресот на министерот Ставрески, со свој став 
околу целата ситуација се огласи и министерката Јанкулоска која, 
исто така, беше дел од снимките што ги презентираше опозицијата 
истиот ден. Таа, на својот официјален профил на фејсбук, ја прене-
се изјавата од прес-конференцијата на Зоран Ставрески и напиша: 

„Ставрески го замолкна Заев: Со министрите и Премиерот неко-
гаш имаме различни мислења но секогаш го избираме најдоброто 
за граѓаните“.52 

Изјави на „навредените“ од бомбата

Премиерот Груевски не ги коментираше објавените аудио мате-
ријали за кои СДСМ тврди дека се разговори меѓу неговите министри 
Зоран Ставрески и Гордана Јанкулоска. Еден ден по објавената бомба, 
на прашање од новинар, тој одговори многу слично на ставот што го 
искажа министерот Ставрески на прес-конференцијата организирана 
претходниот ден: „Ние сме долги години соработници и одлично се поз-

51 http://faktor.mk/2015/03/02/stavreski-snimkite-na-zaev-netselosni-konditsijata-
na-budhetot-e-odlichna/

52 http://goo.gl/6D9IdX 

http://faktor.mk/2015/03/02/stavreski-snimkite-na-zaev-netselosni-konditsijata-na-budhetot-e-odlichna/
http://faktor.mk/2015/03/02/stavreski-snimkite-na-zaev-netselosni-konditsijata-na-budhetot-e-odlichna/
http://goo.gl/6D9IdX
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наваме. Многу работи сме ги разрешиле заедно, низ многу дијалог и 
дебати и сме доаѓале до најдобро решение, преку многу разговор. Tака 
што, немаме таков проблем, како што мислите дека имаме, за да се 
погледнеме и да соработуваме.“53

Еден од озборуваните ликови во оваа бомба е градоначалникот 
на Битола Владимир Талески. Во објавените аудио материјали, за 
него министерот Ставрески вели „копиле“ и „криминалец“. Во изјава 
за телевизија Телма, истиот ден, градоначалникот Талески истакна 
дека имале некои натегања во врска со транспортот на учениците 
и греењето во училиштата, но дека искрено го радува сериозноста 
на министерот Ставрески, дополнувајќи дека со министерот имаат 
одлична соработка. 

И шефот на Делегацијата на ЕУ, амбасадорот Аиво Орав, беше 
еден од споменатите во разговорите на Ставрески и Јанкулоска. Тој и 
претставниците од Делегацијата на ЕУ ден по прес-конференцијата 
не сакаа да коментираат ништо околу овие настани. Но, два дена по 
прес-конференцијата, на промоцијата на твининг проект финанси-
ран од Европската унија, тој истакна: „... Сега е време, сите поли-
тичари, повторувам сите политичари во оваа земја да покажат 
дека сакаат да бидат дел од Европската унија. Овде сме за да ґ 
помогнеме на вашата земја на вашиот пат кон Европската унија, 
меѓутоа мора да видиме дека навистина тоа го сакате.“54

53 http://goo.gl/Tr1vgf 
54 http://goo.gl/ZRzUBE 

Закон на мала врата

Случајно или не, додека јавноста беше преокупирана со прес-
конференциската пинг-понг партија меѓу Заев и Ставрески, пратени-
ците ги изгласаа измените на Законот за полиција со кои се дозволу-
ва употреба на гумени куршуми за спречување инциденти во случај 
на поголемо насилство на протести. Според Законот, за разбивање 
демонстрации, освен гумени куршуми, полицијата ќе може да корис-
ти и електрични парализатори и шок-бомби.

Најважните одредби од измените на Законот за полиција се да-
дени во прилог на текстот.

  

Член 5

Членот 91 се менува и гласи:

(1) При воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем 
обем, полицискиот службеник е овластен да упати наредба 
на група лица да се разотидат.

(2) Ако групата не се разотиде, дозволена е употреба на следни-
ве средства за присилба:

1) физичка сила;

2) полициска палка;

3) електричен парализатор;

http://goo.gl/Tr1vgf
http://goo.gl/ZRzUBE
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4) хемиски средства;

5) гумен куршум;

6) службени кучиња;

7) специјални возила за јавен ред и мир и

8) пиротехничко-експлозивни средства.

По членот 91 се додаваат два нови члена 91-а и 91-б, кои гласат:

„Член 91-а

(1) Електричниот парализатор од членот 91 став (2) точка 3) од 
овој закон, се употребува за моментално справување, при-
времено онеспособување и доведување во послушност на 
агресивни лица, кога со други средства лицето не може да се 
доведе во послушност.

(2) Гумениот куршум од членот 91 став (2) точка 5) од овој за-
кон, се употребува за привремено онеспособување на лица 
од толпа кои активно го нарушуваат јавниот ред и мир.

(3) Специјални возила за јавен ред и мир во смисла на членот 
91 став (2) точка 7) од овој закон, се возила со специјални 
решетки за блокирање на простор, за ограничување на дви-
жење, потиснување на толпа и употреба на хемиски средства, 
како и специјални возила за контрола на толпа со воден 
млаз.

(4) Пиротехничко-експлозивни средства во смисла на чле-
нот 91 став (2) точка 8) од овој закон, се флеш, шок и 
чадни бомби кои се употребуваат за воспоставување 
на нарушен јавен ред и мир, извлекување на лица од 
затворен простор, одвлекување на внимание или реша-
вање на заложнички ситуации.

  

Изборен кошмар, прво продолжение (БОМБА #7)55

Седмото продолжение на прес-конференциите од проектот 
„Вистината за Македонија“ беше одржано на 6 март 2015 година и 
на него, врз основа на објавените аудио материјали, од СДСМ тврдеа 
дека откриваат изборни криминали на владејачката партија, злоупо-
треба на државните институции за партиски цели, уцени и притисо-
ци кои ги трпат вработените во државните и јавните претпријатија и 
институции, како и веќе разработени шеми за издавање лични карти 
на граѓаните од Пустец, итн. Објавените разговори само ги потврду-
ваат тврдењата за нерегуларни избори од меѓународните и нацио-
налните извештаи, како и за злоупотребите во изборната кампања и 
злоупотребите на самиот изборен ден. За потсетување, последните 
избори беа оценети како ефикасно спроведени од страна на ОБСЕ/
ОДИХР.56 

55 Седмата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 
се одржа на 6 март 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/Xq8yL1 

56 http://www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/121926?download=true; 
страница 3, параграф 2, ред 1 до ред 3;

http://www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/121926?download=true
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Пустец шемата на изборна измама беше јасно откриена од нови-
нарите уште на денот на изборите. Според оваа шема, на една адреса 
во општината Центар беа пријавувани помеѓу 40 и 60 жители од Пус-
тец со издавање лични карти од Македонија, а потоа тие беа вметну-
вани во избирачкиот список за да можат да гласаат. Ваквата изборна 
машина беше создадена со цел, по секоја цена, општината Центар да 
остане во рацете на власта. Во еден од објавените разговори, за кои 
СДСМ тврди дека го води министерката за внатрешни работи, рефе-
рирајќи на жителите од Пустец, таа вели „битно човечињава за рака 
се држат, влегуваат и гласаат, патент на уста“.57 

Ова е само дел од изборната измама презентирана од опози-
цијата. Според нив, снимките укажуваат на многубројни добро раз-
работени механизми за добивање гласови на изборите, на пример: 
финансиски притисоци во вид на пазарни контроли врз дуќаните, 
инспекции на УЈП во компаниите, притисоци врз земјоделците-ко-
рисници на субвенции, одземање лиценци за вршење дејност, итн. 
Вториот тип измами се изборните калкулации: каде да има голем 
број поништени ливчиња, дали може да се поништи изборот во 
општина Куманово, па потоа да се „фатат за врат Албанците ни-
кој да не излезе“,58 да се исклучи телефонски број на СДСМ на денот 
на изборите, да се принудат Ромите од Струмица да гласаат: „Ако е 
кај Ромите, за уши ќе ги носиме, не смее да писне“.59 Третиот тип из-
борна измама е злоупотребата на државните институции во корист 
на кампањата на владејачката партија.

Во објавените разговори, за кои СДСМ тврди дека се водени од 
Гордана Јанкулоска, таа вели: „Еве ги кај мене во вакво на 5 метра 

57 Ibid 55
58 Ibid 55
59 Ibid 55

од местото од кај што јас и ти разговараме, Кире...хахаха. На 
работа сме си сите ние, кај нас штаб имаме. Мислам, ние имаме 
два штаба, еден штаб кај мене на спрат, тој е месен комитет 
на ВМРО околу Центар, све има кај нас, а другиот ни е доле у сала, 
кај шо доаѓаат амбасадорите, овој, оној и ја повремено таму 
улетувам, да видат амбасадорите дека све е ок. После си се качу-
вам кај мене на спрат и си работиме партиски работи. Така сме 
ние организирани“.60 Понатаму: „Ние во МВР, ВМРО МВРО, исто, два 
штаба имаме... Еден партиски, еден за странците кај што ги но-
симе... Ич неаме, за разлика од други институции, не се ни устру-
чаваме ништо... Кол центар имаме у МВР“.61 Во друг разговор, за 
кој СДСМ тврди дека се слуша гласот на Миле Јанакиески, загрижен 
поради неизлезноста на нивни членови на изборите, тој му вели на 
својот соговорник: „стегајте брат, пуштај ако треба полиција, од 
дома нека ги зема“.62

Последниот збир изборни измами кои се откриваат од објаве-
ните аудио материјали се притисоци врз вработените во државна-
та администрација, јавните претпријатија и јавните дејности преку 
правење списоци на вработени, праќање кратки пораки на телефон 
и правење списоци за доделување социјална помош. Во еден од 
разговорите, на кој СДСМ тврди дека се слуша гласот на Миле Јана-
киески, тој му вели на соговорникот: „Прво, твоиве директори да 
ги стегнат овие вработениве, многу има вработени“,63 понатаму 

„да се испрати порака на учителките со следната содржина: Ве 
молиме за конечна победа на ВМРО-ДПМНЕ во Центар да обезбеди-

60 Ibid 55
61 Ibid 55
62 Ibid 55
63 Ibid 55
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те уште еден глас за ВМРО-ДПМНЕ“.64 Во друг телефонски разговор, 
на кој СДСМ тврди дека се слуша гласот на Ирена Мишева, советник 
во Град Скопје, таа му брифира на Миле Јанакиески за направени-
те списоци: „Е така. ЈСП ви пуштивме, Градски паркинг е комплет, 
Водовод, Универзална сала ви е комплет пуштена, ДКЦ ви е ком-
плет, Музеј на Град Скопје комплет, средни училишта, Владо Та-
севски, Браќа Миладиновци, Осми септември, Никола Карев, АСУЦ, 
Марија Кири Склодовска, Панче Арсовски“.65  

Изборен кошмар, второ продолжение (БОМБА #8)66

На 10 март 2015 година, во Универзалната сала во Скопје се одр-
жа најдолгата и најпосетената прес-конференција со претставување 
бомба досега. На прес-конференцијата говореа повеќемина од по-
литичкиот врв на СДСМ. Покрај лидерот Зоран Заев, на прес-конфе-
ренцијата говореа и поранешниот претседателски кандидат Стево 
Пендаровски, генералниот секретар на партијата Оливер Спасовски 
и заменик- претседателката на партијата Радмила Шекеринска. 

На прес-конференцијата, опозицијата објави повеќе од 40 раз-
говори, поделени во четири блокови, на кои можеше да се слушне 
како соговорниците договараат изборни измами, кражба на изборни 
листи, издавање нови лични документи, директни закани за бркање 
од работа доколку граѓаните не гласаат за ВМРО-ДПМНЕ, итн.

64 Ibid 55
65 Ibid 55
66 Осмата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за Македонија“ 

се одржа на 10 март 2015 година, а презентираните аудио материјали, 
транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се достапни на 
следниов линк: http://goo.gl/TMlM9E 

Во првиот блок телефонски разговори, на објавените аудио ма-
теријали, според опозицијата, може да се слушне гласот на Гордана 
Јанкулоска, Миле Јанакиески, Спиро Ристоски и Сашо Мијалков како 
нарачуваат лични карти кои ќе бидат искористени за време на из-
борите. Во еден од разговорите, еден соговорник (Коста) му вели 
на Миле Јанакиески дека успеал да извади четири-пет избирачки 
ливчиња што биле надвор од вреќите, на што Јанакиески му вели 
да ги донесе ливчињата кај него во министерството. Во друг разго-
вор, Јанакиески му се јавува на Сашо Мијалков и му вели дека има 
четири избирачки ливчиња, но и дека има и клуч од просторијата 
каде се чува искористениот избирачки материјал во црни вреќи и 
го прашува дали „има во МВР некој вешт да ги отвори вреќите 
без да ги сецка“.67 Во својот одговор, Сашо Мијалков му укажува на 
Јанакиески дека не може да зборува во моментот затоа што е на 
туѓа мрежа и не може да знае кој го слуша. Во наредниот разговор, 
Јанакиески му објаснува на Мијалков дека искористениот гласачки 
материјал ќе го употребат за да проверат кој не излегол на гласање и 
додава: „ќе одиме на посета од врата до врата, ако се наши, ќе ги 
притиснеме“.68 Конечно, во последниот разговор од овој блок, кој 
опозицијата тврди дека е воден од Миле Јанакиески, тој вели дека 
Амди Бајрам е цар бидејќи во 2012 година направил сите починати 
Роми да гласаат.69 

Вториот блок објавени телефонски разговори е посветен на 
притисоците кои се вршеле врз граѓаните за време на изборите. Во 
еден од објавените разговори, на кој опозицијата тврди дека се слу-
ша гласот на Миле Јанакиески, се открива како тој прави притисок 
врз војската: „Војнициве во Центар, четириесет и нешто војници, 

67 Ibid 66
68 Ibid 66
69 Ibid 66

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11793&mId=55&agId=5
http://goo.gl/TMlM9E
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да си гласаат за ВМРО, инаку нема да бидат војници“.70 Притисоци 
биле извршени и врз директорот на затворот во Идризово, Живко 
Пејковски, за да ги притисне затворениците. 

Во третиот блок објавени разговори, според опозицијата, за прв пат 
се претставуваат гласовите на лидерот на ГРОМ Стевчо Јакимовски и ли-
дерот на ДПА Мендух Тачи. Обајцата, според опозицијата, разговараат 
со Сашо Мијалков. Во разговорот на првиот соговорник се зборува за 
поднесувањето на листите за локалните избори од страна на Драгиша 
Милетиќ. За потсетување, токму со печатот од партијата на Драгиша Ми-
летиќ, Стевчо Јакимовски успеа да се кандидира за градоначалник. Тој 
бара од Сашо Мијалков да се јави во ДИК или во општинските изборни 
комисии, да почекаат на комплетни документи во Куманово и Старо На-
горичане. На прес-конференцијата беа објавени повеќе разговори, за 
кои опозицијата тврди дека се водени меѓу Мендух Тачи и Сашо Мијал-
ков. Во еден од разговорите Тачи му вели на Мијалков да не се плаши 
зошто го бара и му кажува дека е секогаш тука за него: „Тука сум, ако 
треба нешто, кажи, за сè, до смрт“.71 Веќе во следниот разговор го 
реализира своето ветување кога Мијалков бара членовите на ДПА да 
гласаат за ВМРО-ДПМНЕ во општинската изборна комисија во Струмица.

Последниот блок содржеше објави на разговори за кои опозицијата 
тврди дека се водени меѓу Елизабета Канческа-Милевска и Миле Јана-
киески. На снимката се слуша како разговараат да ја прекинат помошта 
на семејството на починатиот пејач Тоше Проевски бидејќи не ја поддр-
жувале ВМРО-ДПМНЕ: „Овие од Тоше семејствово против нас се. Што 
праиме? Да му ја избркаме таа од работа, ако не и да не му даваме 
повеќе од 3.000 евра, да го затвориме музејот?“72 

70 Ibid 66
71 Ibid 66
72 Ibid 66

Наредниот ден, Владата целосно ја игнорираше бомбата, од-
носно, барањето на опозицијата за оставка на Владата, јавниот об-
винител и на раководството на МРТ. На 12 март 2015 година, иако 
тоа не беше официјален став на Владата, изјава даде Гордана Јанку-
лоска, во која наведе дека: „Опозицијата секогаш има легитимно 
право да побара оставка од владата и од поедини функционери, 
меѓутоа постапката за барање оставка е институционална и 
таа оди преку Собранието“,73 со што го потврди веќе кажаниот став 
на Владата. Со сличен став излезе и коалицискиот партнер ДУИ, кој 
преку Артан Груби, шеф на кабинетот на лидерот Али Ахмети, изјави 
дека е премногу рано дури и да се размислува за формирање пре-
одна влада без вклученост на меѓународната заедница, како и без 
постигнат конструктивен политички дијалог меѓу политичките пар-
тии. Исто така, Груби го пренесе и ставот на Али Ахмети, кој побара 
вклучување на Брисел со политичката елита засилена со правни и 
истражни експерти кои, заедно со домашните институции, ќе придо-
несат за кредибилитетот и транспарентноста на процесот на разот-
кривање на аферата со масовното прислушување. 

Центар по секоја цена (БОМБА #9)74

Оваа бомба се фокусира на изборните нерегуларности од ло-
калните избори во 2013 година и конкретно на општина Центар, а 
опфаќа и еден дел од периодот по изборите кога се прикажуваат 
обидите да се преземе гласачкото мнозинство во Советот на општи-

73 http://telma.com.mk/vesti/ministrite-ne-ni-pomisluvaat-na-ostavki 
74 Деветтата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 

Македонија“ се одржа на 12 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/a0ptfr 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11802&mId=55&agId=6
http://telma.com.mk/vesti/ministrite-ne-ni-pomisluvaat-na-ostavki
http://goo.gl/a0ptfr
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ната. Според објавените аудио материјали, за победа на изборите во 
општина Центар биле користени повеќе методи: биле носени гласа-
чи од Пустец, Мала Преспа, во Албанија; намерно биле исклучувани 
лифтовите во повисоките згради во општината; биле договарани не-
важечки ливчиња; биле правени притисоци врз наставници да доне-
сат по еден дополнителен глас за ВМРО-ДПМНЕ, итн. Исто така, бил 
заговаран увид во избирачкиот материјал и во списокот, со цел да се 
направи притисок врз оние кои не гласале во првиот изборен круг.

Сепак, еднакво застрашувачко е како по сите изборни изма-
ми, власта се обидува да го преземе мнозинството во Советот на 
општината. Еден од начините ґ е познат на македонската јавност 
уште пред објавувањето на бомбите, а тоа е апсењето на претсе-
дателот на Советот на општината, Мирослав Шиповиќ, кој подоцна 
гласаше воздржано за спорните парцели над хотелот „Тасино Чеш-
миче“. Имено, за еден од советниците од Центар се договара да му 
се издејствува решение за легализација на куќата, како и да му се 
уплатат 200.000 евра: „Е па, како ние ќе му платиме 200 илјади“ „Не, 
ама ако прифати“.75 Впечатокот е дека, откако сфатила дека нема 
да успеат да ја добијат општината Центар на изборите, владејачката 
гарнитура преминала на план Б - по секоја цена да го придобие мно-
зинството гласови во Советот на Oпштина Центар.

75 Ibid 74

Лични интереси, прв дел (БОМБА #10)76

Главни ликови во десеттата бомба објавена од опозицијата 
беа премиерот Никола Груевски и Миле Јанакиески. Прес-конфе-
ренцијата беше објавена на 15 март 2015 година, во просториите 
на СДСМ точно половина час пред најавениот митинг од страна на 
ВМРО-ДПМНЕ во салата „Борис Трајковски“ во Скопје. На објавените 
аудио материјали можеа да се слушнат пет разговори за кои СДСМ 
тврди дека се водени меѓу нив двајцата и еден разговор за кој опо-
зицијата тврди дека е меѓу директорот на УБК Сашо Мијалков и по-

76 Десеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 15 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/vn1WQz 

Нов ДУП кај  
ул. „Питу Гули“

Стар ДУП кај  
ул. „Питу Гули“

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11807&mId=55&agId=6
http://goo.gl/vn1WQz
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ранешниот шеф на обезбедувањето на Никола Груевски, Дејан Мит-
ревски-Урко. На аудиоснимките може да се слушне како премиерот 
Груевски и министерот Јанакиески договараат промени на детални 
урбанистички планови и цепкање градежни парцели во општина 
Центар за лични интереси.

На прес-конференцијата беа презентирани поранешните и се-
гашните ДУП-ови, заедно со имотните листови на сопствениците на 
градежните парцели. На првата спорна локација, која се наоѓа на 
крајот на улицата „Питу Гули“, четири парцели со намена за спорт и 
рекреација се пренаменети во маркички за семејно домување со по-
себен режим. Втората спорна локација на која се однесува втората 
промена на урбанистичкиот план се наоѓа на просторот веднаш над 
хотелот „Панорама“. Во оригиналниот ДУП, ова земјиште било наме-

Стар ДУП покрај Панорама Нов ДУП покрај Панорама

нето за заштитно зеленило, додека со промената на урбанистичкиот 
план, проектирани се три огромни парцели за куќи. Во случајот на 
првата локација, според податоците на опозицијата, се работи за 
градежно земјиште од 2.700 м2, а како негови сопственици се водат 
фирмите Кара, чиј сопственик е бизнисменот Орце Камчев и офшор 
компанијата Ексико од Лугано, Швајцарија, додека во вториот случај 
станува збор за парцели со површина од нешто повеќе од 11.000 м2 
каде како сопственик се води фирмата Сирах Инженеринг, чиј осно-
вач и сопственик е фирмата Сирах Лимитед од Белизе. Како упра-
вител на фирмата-основач се води кумот на Груевски од првиот брак, 
Ристо Новачевски, чија сестра била и, најверојатно, сè уште работи 
во кабинетот на премиерот, а самиот Новачевски бил и сè уште е но-
сител на повеќе јавни функции. Денешната цена на овие два спорни 
објекта изнесува околу пет милиони евра. 
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Спорните ДУП-ови „Тасино Чешмиче 1“ и „Капиштец - Водно“ беа 
изгласани од страна на Советот на Општина Центар во летото 2014 
година. Градоначалникот на Центар беше против и се спротивстави 
на донесувањето на двата ДУП-а. Во меѓувреме се случи апсењето 
на претседателот на Советот на Општина Центар, Мирослав Шиповиќ. 
Тој беше уапсен и притворен за случајот „Машинопромет“, а подо-
цна беше пуштен да се брани од слобода.77 По неговото пуштање да 
се брани од слобода, Шиповиќ гласаше воздржано за измените на 
двата ДУП-а.78

Според претседателот на опозицијата Зоран Заев, од овие снимки 
јасно се гледа вистинската слика за премиерот Груевски, а таа е дека 
тој е користољубив и нечесен и дека сите овие промени во урбанис-
тичките планови ги правел само од лична корист. Уште една работа 
што ја докажуваат овие снимки се однесува на вистинските причини 
зад целата драма околу претседателот на Советот на Општина Цен-
тар, Мирослав Шиповиќ, и на притисокот кој се врши врз советници-
те. Она што останува сомнително е фактот што во еден од разгово-
рите, за кој опозицијата тврди дека е воден меѓу премиерот Груевски 
и Миле Јанакиески, првиот му вели на другиот дека „не знае како да 
му го долови тоа во шифри“,79 што само по себе покажува дека тој 
е свесен оти овие разговори се снимани. Оваа бомба беше дел од 
серијалот снимки кои ја урнаа аурата за чесноста на Груевски. 

Владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ повторно не излезе со 
конкретно образложение за бомбата што ја објави опозицијата. 
Тие, преку соопштение,80 изјавија дека лидерот на опозицијата Зо-

77 http://mkd-news.com/miroslav-shipovik-na-sloboda/ 
78 http://goo.gl/Ddz2i0 
79 Ibid 76
80 http://vmro-dpmne.org.mk/?p=26017 

ран Заев, знаејќи дека нема што да објави, самиот коментира, прави 
воведи, прави нечесни конструкции и монтираните снимки ги става 
во манипулативен контекст. Притоа, во соопштението се додаваат 
обвиненија дека Заев самиот признал дека соработува со странска 
служба, дека му купувал компјутери и автомобили на главниот осо-
мничен Зоран Верушевски, дека неговите соучесници самите го при-
знале делото и дека партијата СДСМ самата признала дека ги монти-
ра и ги сече разговорите што ги објавува.

Изборен кошмар, трето 
продолжение (БОМБА #11)81

Градот Струмица е една од четирите општини (заедно со Центар, 
Куманово и Ранковце) каде опозицијата успеа да победи на избо-
рите за градоначалник на локалните избори од 2013 година. За 
опозицијата, општина Струмица е особено важна, имајќи го предвид 
фактот дека лидерот на опозицијата е градоначалник на Струмица. 
Аудио материјалите објавени на оваа прес-конференција покажаа 
колку било важно за ВМРО-ДПМНЕ да ги добијат гласачите во оваа 
општина. Снимките укажуваат на злоупотреба на институциите за 
партиски цели, финансиски притисоци врз дуќанџиите во Струмица, 
влијание врз судството и на изборни манипулации и калкулации.

Притисоци биле вршени во насока на испраќање пазарни ин-
спекции и инспекции од УЈП за дуќанџиите, а компаниите биле ре-
кетирани. Во еден од разговорите, за кој опозицијата тврди дека се 

81 Единаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 18 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/YAhx7K 

http://mkd-news.com/miroslav-shipovik-na-sloboda/
http://goo.gl/Ddz2i0
http://vmro-dpmne.org.mk/?p=26017
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11835
http://goo.gl/YAhx7K
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одвива меѓу Силвана Бонева и Никола Груевски, пратеничката од 
Струмица му се жали на премиерот за рекетот кој го прави Славе Го-
шев, пратеник во Собранието на РМ, за време на изборната кампања.

„НГ: Дали они барале спонзорство? Рекет е уцена, ако не ми да-
деш, ќе те затворам. А, спонзорство е спонзорство. Му викаш ако 
можеш помогни ми. СБ: Со сè. Со закани, со закани и со таксување 
на најневозможни нешта за зимање пари. Со сè и сешто. Немаше 
човек што….“82

Од објавените аудио материјали може да се утврди дека злоупо-
требата на институциите за време на изборната кампања се случува-
ла и со злоупотреба на полицијата и Јавното обвинителството, преку 
издавање 300 нови лични карти, држење во притвор на одредени 
лица кои би им пречеле, итн. Во еден од објавените разговори дури 
се вели: „Како, бе, може така да ги пуштат? И обвинител имаме 
наш, и...“83

Независноста на судството е константна забелешка во Из-
вештајот на ЕК за напредокот на Република Македонија. Имено, 
еден од разговорите кои се вредни за внимание и понатамошна ана-
лиза е разговорот за кој СДСМ тврди дека се води меѓу поранешниот 
претседател на Врховниот суд на РМ Јово Вангеловски и Миле Јана-
киески, а се однесува на трговскиот центар „Глобал“ во Струмица. Во 
тој разговор соговорниците се договараат Миле Јанакиески да му 
испрати одреден документ со потпис во копија бидејќи во списите 
од предметот недостасувал потписот на документите, па поради тоа, 
еден од судиите му правел проблеми.

82 Ibid 81
83 Ibid 81

Пресуди по нарачка (БОМБА #12)84

Дванаесеттата бомба беше објавена на 19 март 2015 година и 
се однесуваше на влијанието на политиката врз судството. Притоа, 
од објавените аудио материјали може да се слушне како власта до-
говара судски пресуди и како учествува во назначувањето судии. 
За влијанието на власта врз судството можевме да слушнеме и во 
бомбата бр. 3, но по оваа прес-конференција работите станаа уште 
појасни. На прес-конференцијата одржана во партиското седиште 
на СДСМ, лидерот на опозицијата Зоран Заев презентираше четири 
блока разговори во кои, како што вели самиот, може да се слушне 
како тројца луѓе (премиерот Никола Груевски, директорот на УБК 
Сашо Мијалков и министерката за внатрешни работи Гордана Јанку-
лоска) ги влечат сите конци во правосудството.85

Според опозиција, на првиот блок снимки, кој го сочинуваат три 
разговори, може да се слушнат гласовите на братот на Сашо Мијал-
ков, Влатко Мијалков, судијката на Апелациониот суд во Скопје и 
сопруга на поранешниот министер за правда, Филимена Маневска, 
шефот на кабинетот на премиерот, Мартин Протоѓер, Сашо Мијалков 
и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска.

Во разговорот, за кој СДСМ тврди дека е воден меѓу Влатко Мијал-
ков и Филимена Маневска, првиот соговорник ургира кај судијката 
за некој случај пред Апелациониот суд, по што таа го препраќа кај 
претседателката на Апелациониот суд Љупка Арсениевскa, за која 

84 Дванаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 19 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/Fn96sU 

85 Ibid 84

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11839&mId=55&agId=6
http://goo.gl/Fn96sU
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вели „ептен е наша“.86 Во следниот разговор, според опозицијата, 
учествуваат Мартин Протоѓер и Гордана Јанкулоска и тие догова-
раат повлекување на кривичната пријава за сообраќајна несреќа 
за сопруга на пријателот на Мартин Протоѓер. Последниот разго-
вор, според опозицијата, се одвива меѓу Гордана Јанкулоска и Сашо 
Мијалков, при што Јанкулоска го замолува Мијалков МВР намерно 
да загуби спор против еден од бранителите, член на здружението 

„Достоинство“ зашто, како што таа вели, помагал на МВР и на ВМРО-
ДПМНЕ при уништувањето на здружението однатре. 

Вториот блок објавени аудио материјали го сочинуваат пет раз-
говори во кои директно се слуша како високите претставници од 
власта влијаат врз распишувањето конкурси за судии и назначу-
вањето обвинители, како и за тоа како ги третираат судиите. Во 
еден од објавените разговори, за кој опозицијата тврди дека се 
води меѓу Александра Зафировска, претседателката на Судскиот 
совет, и Ленче Самарџиевска, секретарката на премиерот Груевски, 
првата соговорничка ја известува втората дека се распишува ог-
лас за судии и за претседатели на судови и, како што вели самата, 

„така се договориле со премиерот на последниот состанок“.87 Во 
друг разговор од овој блок во кој, според опозицијата, учествуваат 
Сашо Мијалков и Гордана Јанкулоска, соговорниците договараат 
обвинители во Основното јавно обвинителство на барање од то-
гашниот министер за правда Блерим Беџети. Во најконтроверзниот 
разговор од овој блок, кој според опозицијата се води меѓу минис-
терката Јанкулоска и Сашо Мијалков, се слуша како судиите биле 
запишувани во „тефтерче“ каде Јанкулоска им пишувала плусови 
за нивните заслуги. 

86 Ibid 84
87 Ibid 84

Третиот блок разговори прво нуди разговор кој, според опози-
цијата, се води меѓу тогашниот обвинител Љупчо Шврговски, кој ин-
тервенира кај министерката Јанкулоска за јавен обвинител да биде 
поставен синот на претседателката на Апелациониот суд затоа што, 
како што велат, кај неа им поминувале многу предмети. Следните 
два разговора го склопуваат целиот мозаик. Во двата разговора кои, 
според опозицијата, се водат меѓу тогашниот министер за правда 
Блерим Беџети и потпретседателот на Владата Муса Џафери, првиот 
соговорник бара партиска поддршка за местото јавен обвинител да 
му биде отстапено на ВМРО-ДПМНЕ затоа што министерката Јанку-
лоска ги замолила. Овој блок снимки вклучува и згрозувачки разго-
вор кој, според опозицијата, се води меѓу Гордана Јанкулоска и Зо-
ран Ставрески. Во разговорот, Ставрески ґ вeли на Јанкулоска дека 
се работи за случај во кој е вклучен вработен во Министерството 
за финансии којшто, како што вели самиот Ставрески, бил добар и 
чесен работник, ама конкурирал за судија без дозвола и затоа бара 
помош од Јанкулоска „да му го загорчи животот“.88

Во последниот блок, според опозицијата, вклучени се два раз-
говора меѓу директорот на УБК Сашо Мијалков и новоназначени 
судијки. Сашо Мијалков лично им се јавува на судијките Софија Ла-
личиќ и Светлана Костовска за да им честита велејќи дека лично се 
заложил двете да станат судијки. Со тоа, уште еднаш се потврдува 
влијанието кое директорот на УБК Сашо Мијалков го има во секоја 
сфера од функционирањето на државата. 

По бомбата на опозицијата, уште истиот ден, со реакција преку 
соопштение89 излезе владејачката ВМРО-ДПМНЕ. И ова соопштение, 
како и сите претходни соопштенија, не ги коментира разговорите 

88 Ibid 84
89 http://goo.gl/jXjO00 

http://goo.gl/jXjO00
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од аудиоснимките, туку вината се префрла врз Зоран Заев, кој про-
должува да ґ наштетува на државата, а тоа го прави свесно. Обви-
нувањата продолжуваат и се враќаат во времето на владеењето на 
СДСМ кога, по партиски список од кадровските комисии на СДСМ, 
биле избрани 617 судии и уште стотина јавни обвинители. 

Урбанистичката мафија под директна 
контрола (БОМБА #13)90

Оваа бомба е продолжение на бомбата бр. 5 и бомбата бр. 10, кои 
се однесуваа на објектот Космос и на спорното градежно земјиште 
на Водно. 

Во однос на градежното земјиште на Водно, објавените разго-
вори ги покажуваат намерите на премиерот Груевски да го добие 
земјиштето по секоја цена до април, односно, пред одржувањето на 
изборите. Според СДСМ: „Од новиот Детален урбанистички план 
што Груевски насила сака да важи, се гледа дека станува збор за 
план за објекти, само на име на фирмата од Белизе, од 14.500 м2 
развиена површина, коишто по денешна пазарна цена на чинење 
на Водно, ќе тежат над 17.000.000 евра“.91 

Во телефонските разговори, за кои опозицијата тврди дека се во-
дени меѓу премиерот Груевски и Миле Јанакиески, првиот дава пред-
лог како да изгледа ДУП-от за спорните парцели, каде да поминува 

90 Тринаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 23 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/Xj5rSK 

91 Ibid 90

патот и дека по тој плац не треба да има никој. Миле Јанакиески 
му потврдува на Премиерот дека овој плац е воедно и завршната 
линијата на ГУП-от и дека ќе биде последна градежна парцела и по 
него никој нема да може да гради.

Во однос на „Космос“, објавените аудио материјали датираат од 
периодот пред рушењето на објектот, односно, пред изборите во 
2011 година, кога Фијат Цаноски со својата Партија за европска ид-
нина е во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Според сведоштвата на Фијат 
Цаноски, станува збор за периодот кога му била одземена претход-
но доделената дозвола за изградба на објектот „Космос“. Дозволата 
му била вратена подоцна, веднаш откако поминало двотретинското 
гласање за одреден закон, а за чие усвојување бил потребен и гласот 
на Цаноски, за да се обезбеди мнозинството. Овие разговори уште 
еднаш го потврдуваат одмаздничкиот однос на власта кон Цаноски, 
одразен преку објектот „Космос“. Една од причините зошто решава-
ат повторно да издадат дозвола за градба на „Космос“ е стравот на 
градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски и градоначални-
кот на Гази Баба Тони Трајковски од кривични пријави поради одзе-
мање на веќе доделена градежна дозвола.

Проценти и провизии (БОМБА #14)92

На 26 март 2015 година опозицијата ја објави четиринаесеттата 
бомба по ред, со аудио материјали од разговори кои биле предмет на 
прислушувањето. Според опозицијата, на објавените разговори во рам-

92 Четиринаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 26 март 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/oGWmqo 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11849
http://goo.gl/Xj5rSK
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11867
http://goo.gl/oGWmqo
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ките на оваа бомба може да се слушне како премиерот Никола Груевски 
лично, и заедно со своите најблиски соработници, договара незаконски 
тендери и провизии за барокни фасади и автопатски делници. 

На првите аудиоснимки, според опозицијата, се слуша разговор 
меѓу премиерот Никола Груевски и министерот за транспорт и врски 
Миле Јанакиески. Во разговорот премиерот бара од министерот про-
тивзаконски да потпише документ за изработка на барокни фасади за 
зградата на ЕВН и за објектот „Сити галери“ и покрај тоа што минис-
терот тврди дека за тоа е потребно да се промени Деталниот урбанис-
тички план (ДУП). На ова забелешка, премиерот му посочува дека од 
него се бара само мислење, а одговорноста е кај оној што ќе го при-
фати мислењето. Во друг разговор на истата тема, премиерот Груевски 
му вели на министерот Јанакиески: „Ни насон не би те натерал да 
потпишеш нешто, утре да идеш во затвор за тоа, не може некој 
во затвор да иде за мислење“,93 што, само по себе, ја објаснува сери-
озноста на ситуацијата во која се вплеткува министерот Јанакиески. 
Инаку, договорот за реконструкција на фасадата на „Сити галери“ во 
вредност од над 92 милиони денари или околу 1,5 милион евра беше 
потпишан на 26 ноември 2014 година,94 а неговата реализација е во 
тек. Градот Скопје ја избра компанијата Урбан инвест од Кавадарци 
за реконструкција на фасадата за објектот „Сити галери“, лоциран на 
главниот скопски плоштад. Договорот за реконструкција и доградба 
на фасадата на ЕВН беше потпишан на 22 јули 2013 година и тежи 
966 милиони денари или околу 4,3 милиони евра. Реконструкцијата 
на овој објект, исто така, се одвива во моментов,95 а за изведувач на 
проектот е избрана скопската градежна фирма Бетон.

93 Ibid 92
94 http://fokus.mk/siti-galeri-k-e-se-obleche-vo-barokna-fasada-od-1-5-milioni-evra/ 
95 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=13819 

Во другите аудиоснимки што ги објави опозицијата како глав-
ни ликови повторно се јавуваат премиерот Никола Груевски и ми-
нистерот Миле Јанакиески. Во разговорите меѓу нив двајца може 
да слушне како договараат колку проценти провизија да земат од 
договорите кои ги потпишале за изградба на автопатите Охрид - Ки-
чево и Миладиновци - Штип. Станува збор за договор што Владата 
го потпишала со кинеската компанија Sinohydro Corporation Limited 
во 2013 година за изградба на автопатските делници. Вкупната 
вредност на инвестицијата изнесува 580 милиони евра. Најголеми-
от дел од средствата, односно, 90% се обезбедени преку кредит од 
кинеската ЕКСИМ банка, а преостанатите 10% од буџетот на Јавното 
претпријатие за државни патишта. Далеку поскандалозно е тоа што 
одлуката кој ќе ги гради овие две автопатски делници била донесена 
без да биде распишан тендер, туку со носење закон кој би ја легали-
зирал целосната замисла за криминалот на власта.

На 25 октомври 2013 година, во Собранието беше изгласан Зако-
нот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на ав-
топатските делници Кичево - Охрид и Миладиновци - Штип.96 Некол-
ку дена подоцна, на 13 ноември 2013 година, беше потпишан дого-
ворот со кинеската компанија Sinohydro Corporation Limited. Во еден 
од разговорите, за кои опозицијата тврди дека е меѓу премиерот 
Груевски и Миле Јанакиески, може да се слушне како Јанакиески му 
вели на премиерот Груевски дека е планирано околу пет проценти 
провизија, што изнесува од 15 до 18 милиони евра, и дека тоа е нор-
мален процент затоа што и другиот договор е со ист процент. Докол-
ку се пресмета процентот од вкупната вредност на двата договора за 
изградба на автопатските делници, се доаѓа до бројка од 25 милиони 
евра провизија која лично ја зеле челниците од македонската влада.

96 http://goo.gl/dSW4ph 

http://fokus.mk/siti-galeri-k-e-se-obleche-vo-barokna-fasada-od-1-5-milioni-evra/
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=13819
http://goo.gl/dSW4ph


40

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 

pristapuvawe na Makedonija vo EU

Овој договор е дел и од разговор меѓу Зоран Ставрески и Гордана 
Јанкулоска. Во разговорот Ставрески, видно вознемирен, ґ вели на 
Јанкулоска дека толку му се смачило од пораката што ја добил што му 
дошло да му го тресне телефонот во глава. Понатаму во разговорот се 
дознава дека се работи за премиерот Груевски. Притоа, Ставрески до-
дава дека тој „изгубил контакт со реалноста“97 и дека ги терал Миле 
Јанакиески и Владимир Пешевски да потпишат „незаконски договор со 
кинеска компанија што ќе ги гради патиштата без тендер“.98

По 14-та бомба што ја објави опозицијата, со своја реакција - пре-
ку соопштение - повторно излезе владејачката ВМРО-ДПМНЕ.99 Во 
соопштението повторно наведуваат дека Зоран Заев продолжува да 
се обидува со креирани, монтирани, сечени, лепени и прелепувани 
разговори да креира дестабилизација на институциите во Република 
Македонија, при што неговата единствена цел е да дојде до власт без 
никаква поддршка од граѓаните. Исто така, во соопштението се вели 
дека автопатите за кои денес се зборуваше се реализираат во крајно 
легална и транспарентна постапка со закон донесен во Собранието на 
РМ, исто онака како што биле градени и други крупни инфраструктур-
ни проекти во минатото.

Истиот ден и премиерот Никола Груевски, на собраниска седница, 
одговарајќи на пратеничко прашање на самостојната пратеничка Роза 
Топузова-Каревска за случајот прислушување, изјави дека СДСМ се 
обидува „да изврши дискредитација на луѓето кои ја имаат добиено 
довербата од граѓаните, со цел да се наруши таа доверба и на тој 
начин, да се дојде до политички успех на Зоран Заев“.100

97 Ibid 92
98 Ibid 92
99 http://goo.gl/eeJrkb 
100 http://goo.gl/VXgDfe 

Дебели провизии од јавните 
набавки (БОМБА #15)101

Оваа бомба предизвикаа најмногу реакции кај владејачката гарни-
тура, вклучувајќи го и директорот на УБК, кој беше најдиректно повикан. 
Објавените разговори покажуваат скандал во врска со набавката на оп-
рема за МВР и УБК од Израел, при што биле наплатени големи провизии 
кои завршиле на приватни банкарски сметки.

Според СДСМ, еден од соговорниците во овие разговори е Светлана 
Костова. Таа, како близок соработник на директорот на УБК, посредува 
во префрлањето средства од провизијата од претставниците на израел-
ската фирма која учествувала во набавката. Како награда за добро завр-
шената работа во посредувањето, а според еден од објавените разгово-
ри за кој СДСМ тврди дека учествува и таа, Светлана Костова подоцна е 
избрана за судијка во Управниот суд на РМ. На оваа прес-конференција 
СДСМ прикажа дополнителни докази: СМС пораки, документ кој содржи 
преглед на влегувања и излегувања од земјава од страна на посредникот 
од Израел, лицето ХХ, како и дополнителни телефонски разговори меѓу 
Светлана Костова и посредникот од Израел. Според СДСМ, овие дополни-
телни докази ја даваат целосната сликата за преговорите за склучување 
на договорот за набавка на опрема за полицијата на РМ, вклучувајќи ги и 
договарањето провизија и деталите околу неа (на која сметка се префр-
лани средствата, на кој начин, и сл.). Притоа, средствата од провизијата 
биле префрлени надвор од Македонија, односно, на сметка во банка во 
Будимпешта. Опозицијата тврди дека ваквите провизии и набавката на 
опремата се одвивале со одобрување и знаење на премиерот. Со цел да 

101 Петнаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 1 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/C2gsCL

http://goo.gl/eeJrkb
http://goo.gl/VXgDfe
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11888
http://goo.gl/C2gsCL
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го докаже ваквото тврдење, опозицијата пушти уште еден снимен раз-
говор, овој пат - според нив - меѓу директорот на УБК и министерката 
за внатрешни работи, во кој таа му сугерира тој лично да му пренесе на 
премиерот да не биде скратена ставката наменета за купување на опре-
мата при ребалансот на буџетот бидејќи „муабетот не е за пред сите 
на седницата на Владата“.102 Според СДСМ, токму оваа набавка се одне-
сува на опремата со која се прислушувани над 20.000 граѓани. 

Од ВМРО-ДПМНЕ, овој пат, освен што велеа дека материјалите се 
лепени, монтирани и креирани, додадоа дека објавувањата имаат ште-
тен ефект за меѓународниот имиџ на Македонија: „Уште повеќе, тој 
нанесува штета и на пријателски земји кои многукратно досега ґ по-
магале на Македонија во изградба на сериозен и стабилен безбедносен 
потенцијал. Во минатите два месеци се изнаслушавме секакви обвину-
вања, манипулации и лаги, но ова денес е врвна неодговорност на Зоран 
Заев, не кон нас, туку кон државата, кон безбедносните служби, кон 
пријателските држави и кон сигурноста на граѓаните“.103

На оваа бомба дополнително реагираше и МВР, со соопштение, но и 
директорот на УБК Сашо Мијалков. Во соопштението, МВР вели: „За да 
не дозволиме јавноста да биде изманипулирана, сакаме да потенцираме 
дека тоа што денеска беше објавено претставува донација за опрема, 
не за следење на комуникации, туку опрема за припадниците на специјал-
ните единици на Министерството за внатрешни работи. Станува збор 
за над 5,5 милиони евра, туѓи пари, помош за поголема ефикасност на 
специјалните единици. За сето ова постои и официјален Договор за до-
нација кој е класифициран со највисок степен како државна тајна“.104

102 Ibid 10
103 http://www.plusinfo.mk/vest/20661/vmro-dpmne-zagrizeno-za-efektot-od-

bombata-kaj-prijatelskite-zemji 
104 http://goo.gl/oWjYv8 

Реакција имаше и од директорот на УБК, кој обвини за клевети 
и конструкции против него, за кои очекува судот да ги констатира и 
соодветно да ги санкционира во согласност со законите на Репуб-
лика Македонија.105 Притоа, ниту МВР, ниту директорот на УБК не ја 
негираше автентичноста на објавените разговори во соопштенија-
та - напротив, тие се впуштија во дискусија со објаснување дека се 
работи за донација на опрема за специјалната единица на МВР, а не 
опрема за прислушување, со што индиректно ја признаваат автен-
тичноста на разговорите.

Изборен кошмар, четврто 
продолжение (БОМБА #16)106

Шеснаесеттата прес-конференција од проектот „Вистината за 
Македонија“ се однесуваше на изборниот криминал во Куманово и 
таа беше промовирана од страна на СДСМ во Куманово. Според СДСМ, 
на објавените аудио материјали може да се слушнат разговори меѓу 
Гордана Јанкулоска, Кирил Божиновски, Виктор Цветковски, Никола 
Тодоров и извесен Ристе. На објавените снимки се слушаат догово-
ри за давање пари во готовина кои би биле употребени за изборни 
измами, злоупотреба на списоците на припадниците на резервниот 
состав на АРМ и договори за спречување и праќање на вонреден 
технички преглед на возилата на СДСМ.

105 http://fokus.mk/mijalkov-nema-potkup-od-izrael-tuku-donatsija-od-prijatelska-
sluzhba/ 

106 Шеснаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 2 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/QDOyln 

http://www.plusinfo.mk/vest/20661/vmro-dpmne-zagrizeno-za-efektot-od-bombata-kaj-prijatelskite-zemji
http://www.plusinfo.mk/vest/20661/vmro-dpmne-zagrizeno-za-efektot-od-bombata-kaj-prijatelskite-zemji
http://goo.gl/oWjYv8
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11896
http://fokus.mk/mijalkov-nema-potkup-od-izrael-tuku-donatsija-od-prijatelska-sluzhba/
http://fokus.mk/mijalkov-nema-potkup-od-izrael-tuku-donatsija-od-prijatelska-sluzhba/
http://goo.gl/QDOyln
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Во разговорите, за кои СДСМ тврди дека ги води Гордана Јанкулоска 
со Никола Тодоров и Кирил Божиновски, се слуша како тие договараат 
доделување 75.000 евра за партијата на Драгиша Милетиќ и 225.000 
евра за партиите на помалите етнички заедници. 

Изборен кошмар, петто 
продолжение (БОМБА #17)107

Прес-конференцијата бр. 17 беше одржана во Прилеп, а на неа 
беа презентирани 15 снимени разговори на кои се зборува за за-
творање и праќање инспекции на приватни фирми, угостителски 
објекти, кафулиња, со особен интерес за приватната фирма во соп-
ственост на тогашниот кандидат за градоначалник на Прилеп, Хари 
Локвенец. На снимките може да се слушне за лажирање инцидент, 
попречување на изборната кампања, и сл.

На објавен разговор, за кој СДСМ тврди дека е меѓу градоначал-
никот на Прилеп Маријан Ристески и Гордана Јанкулоска, се слуша 
како обајцата лажираат инцидент во Прилеп кој, според Ристески, го 
направиле членови на СДСМ врз член на ВМРО-ДПМНЕ. Како и во не-
кои од претходните бомби, така и во оваа, на снимките се слуша како 
соговорниците планираат спречување на автобусите со членови на 
СДСМ да стигнат на протестот, односно, да бидат запрени и однесени 
на вонреден технички преглед.

107 Седумнаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 4 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/9SdetJ 

Во разговорот, за кој опозицијата тврди дека е меѓу Маријан Рис-
тески и Дејан (Пелистерка), може да се слушне и следново: „[Дејан]: 
Имам еден список на куртони таму по центарот што беа против 
тебе, треба мамето да му го ебеме во овие четири години“,108 по 
што следува одговор од Ристески: „Е па, брат, тоа списочето дај 
ми го и мамето че му го ебеме“.109

По прес-конференцијата, ВМРО-ДПМНЕ излезе со писмено со-
општение110 нагласувајќи дека изборот на Сашо Велески, претседате-
лот на општинска организација на СДСМ, да излегува и да држи прес 
за наводни криминали е грешен бидејќи, според нив, токму тој се 
збогатил за време на транзицискиот период кога 20.000 прилепча-
ни останале без работа. Според нив, истиот тој човек учествувал во 
уништувањето на прилепскиот гигант АД Микрон, каде биле отпуш-
тени 350 луѓе. Покрај ова, тие истакнаа дека во Прилеп се реали-
зираат многу капитални инвестиции и донесени се многу странски 
инвестиции.

108 Ibid 107
109 Ibid 107
110 http://faktor.mk/2015/04/04/aktsija-i-reaktsija-po-deneshnite-sobiri-na-vmro-

dpmne-i-sdsm/ 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11903
http://goo.gl/9SdetJ
http://faktor.mk/2015/04/04/aktsija-i-reaktsija-po-deneshnite-sobiri-na-vmro-dpmne-i-sdsm/
http://faktor.mk/2015/04/04/aktsija-i-reaktsija-po-deneshnite-sobiri-na-vmro-dpmne-i-sdsm/
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Хашките случаи - пропаднатиот 
џокер (БОМБА #18)111

Во седиштето на СДСМ во Скопје, лидерот на опозицијата Зоран Заев 
ја објави бомбата бр. 18 со која, како што изјави, сака да ја симне маска-
та на најголем „патриот“ која премиерот Груевски ја резервира за себе.

На објавените аудио материјали, според опозицијата, може да се 
слушнат разговори меѓу премиерот Груевски и Силвана Бонева, односно, 
неговата секретарка Ленче Самарџиевска, меѓу Гордана Јанкулоска и 
Зоран Ставрески, Трајко Вељановски, Билјана Бришковска-Бошковски 
и Кирил Божиновски. Во разговорите, за кои опозицијата тврди дека 
се водени меѓу Груевски и Силвана Бонева, може да се слушне за тоа 
како е постигнат договор со ДУИ за амнестија на обвинетите од хаш-
ките случаи и дека тој треба да биде спроведен веднаш, а не да се чека 
до септември или октомври истата година. Во презентираниот разго-
вор, Груевски вели како мислењето на Владата ќе биде „округло, па на 
ќоше“,112 или ќе биде „цитат на Законот за амнестија“.113

Во еден од разговорите, за кој СДСМ тврди дека се води меѓу Гор-
дана Јанкулоска и Трајко Вељановски, може да се слушне како Веља-
новски со погрдни зборови ги нарекува припадниците на албанската 
заедница, или според него, „индијанци“.114

На презентираните снимки може да се слушне за проблемот со 

111 Осумнаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 
Македонија“ се одржа на 6 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/8NQK7f 

112 Ibid 111
113 Ibid 111
114 Ibid 111

обезбедување кворум за гласањето на автентичното толкување на 
Законот за амнестија во Собранието, и особено инструкциите115 за 
обезбедување кворум кои премиерот ги давал од плажа во странска 
држава. 

Во еден од разговорите, за кои СДСМ тврди дека се водени меѓу 
Гордана Јанкулоска со Зоран Ставрески, може да се слушне како 
обајцата не сакаат да присуствуваат и да гласаат за автентичното 
толкување на Законот за амнестија. Во тој контекст, вреди да се спо-
мене изјавата на Гордана Јанкулоска: „И сега ќе се влечкам... не за 
друго, нејќам да гласам за тој закон“.116 

Во писмената реакција од ВМРО-ДПМНЕ,117 објавена по бомбата 
на Зоран Заев, наведено е дека тој се закопал со денешната прес-
конференција, особено што за истиот закон, според нив, гласало це-
лото раководство на СДСМ.

115 Ibid 111
116 Ibid 111
117 http://goo.gl/c4VicQ 

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11907
http://goo.gl/8NQK7f
http://goo.gl/c4VicQ
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Битола во мрежата (БОМБА #19)118

Деветнаесеттата прес-конференција се одржа на 8 април 2015 
година во Битола. На неа, според опозицијата, беа презентирани раз-
говори за криминалното работење на градоначалникот Владимир Та-
лески.

Во еден од разговорите, кој според опозицијата, се води меѓу Зоран 
Ставрески и Гордана Јанкулоска, може да се слушне како Ставрески го 
нарекува Талески „тежок криминалец“119 и „перфиден глумец“,120 а 
Јанкулоска се согласува со таквата констатација, велејќи дека тоа му е 
професијата. Следниот разговор, за кој СДСМ тврди дека се води меѓу 
истите соговорници, вклучува признание од страна на Ставрески за 
„коруптивен договор до даска“,121 кој Талески го потпишал со фирмата 
Транскоп, а се однесува на превозот на ученици.

Во еден од разговорите, на кој според СДСМ, се слушаат гласови-
те на Владимир Талески и Влатко Мијалков, може да се слушне како 
Талески бара да се отстранат луѓе од спротивниот табор, мислејќи на 
тогашниот началник на НТШ во Битола Кире Божиноски-Катангата. 
Во другите разговори, во кои како соговорници учествуваат Влатко 
Чингоски, Силјан Мицевски и др., станува збор за изборни нерегулар-
ности и притисоци да се гласа за ВМРО-ДПМНЕ, за закани за повеќе 
приватни фирми и за партиски вработувања.

118 Деветнаесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 8 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/KyLFYN 

119 Ibid 118
120 Ibid 118
121 Ibid 118

Во соопштението122 од ВМРО-ДПМНЕ објавено по бомбата, меѓу 
другото, се упатува на тоа дека во времето на СДСМ во Битола била 
затворена штедилницата ТАТ, преку која биле украдени 60 милиони 
евра - пари на штедачите. Освен тоа, во соопштението се наведува 
дека СДСМ е виновен и за затворањето на десет фабрики во Битола, 
со што десетици илјади луѓе останале без работа.

Владата како биро за вработување (БОМБА #20)123

На 14 април 2015 година, во седиштето на својата партија, лиде-
рот на опозицијата Зоран Заев ја објави бомбата бр. 20 со која, како 
што изјави, се става на увид поклопеноста на државата од страна 
на партијата на власт, односно, од страна на само неколку луѓе од 
врхушката на партијата. На објавените аудио материјали може да се 
слушне за узурпација на синдикатите, регулаторните тела, судови-
те и другите судски тела, јавните претпријатија, администрацијата, 
болниците, како и за непостоењето поделба и јасни граници меѓу 
извршната, законодавната и судската власт.

Во разговорот, кој според опозицијата, се одвива меѓу Гордана 
Јанкулоска и Мартин Протоѓер, се открива како Живко Поповски, 
татко на министерот за надворешни работи, Никола Поповски, и 
воедно, директор на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба, го 
брка претседателот на синдикатот поради непослушност. На следни-
те разговори, пак, може да се слушне за узурпацијата на факултетите 

122 http://goo.gl/Mng1qB 
123 Дваесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 

Македонија“ се одржа на 14 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/Hkh2Yr 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11931
http://goo.gl/Mng1qB
http://goo.gl/Hkh2Yr
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каде се избираат асистенти, со цел да не остане уште некој, според 
зборовите на Јануловска, „комуњар“. На следните разговори, спо-
ред опозицијата, може да се слушне за директното мешање на пре-
миерот Груевски во работењето на „Воената болница“ во Скопје и 
вработувањето партиски луѓе, и покрај укажувањата на директорот 
на болницата дека таквите вработувања ќе остават цели одделенија 
без лекари-специјалисти. Посебно внимание предизвикаа разгово-
рите, за кои опозицијата тврди дека го вклучуваат директорот на УБК 
Сашо Мијалков како соговорник, при што тој бара вработување на 
1000 луѓе во УБК, како и дополнителни 400 вработувања без објавен 
јавен оглас и без следење на законските процедури. Според разго-
ворите, сите овие нововработени лица се потребни за да управуваат 
со опремата добиена од Израел. Еден од разговорите беше посветен 
и на штотуку избраниот претседател на Судскиот совет, Бранко Уш-
ковски. Од разговорот, за кој СДСМ тврди дека се води меѓу Трајко 
Вељановски и Гордана Јанкулоска, може да се слушне како Веља-
новски вели дека Ушковски нема врска со судството, а Јанкулоска 
признава, иронично велејќи „ние не сме го стаиле зошо е најубав 
таму…“124 

По прес-конференцијата на СДСМ, со свое соопштение се јави 
ВМРО-ДПМНЕ во кое изјави дека Заев, со креираните и лепени раз-
говори, уште еднаш го загрозил безбедносниот систем изнесувајќи 
податоци и планови за кадровското доекипирање на службите за 
безбедност. Покрај ова, во соопштението е наведено дека граѓаните 
не ја забораваат изјавата на Заев дека кога ќе дојде на власт, ќе јаде 
живи луѓе и ќе брка од работа луѓе, од хигиеничар до министер.

124 Ibid 123

Лични интереси, втор дел (БОМБА #21)125

„Вистината за Македонија“ беше презентирана и во Охрид. Во 
рамките на оваа бомба беа објавени аудио материјали со кои се 
докажуваат повеќе кривични дела и злоупотреби, како и договори 
за затворање на поранешниот градоначалник на Охрид Александар 
Петрески. Во разговорот, за кој опозицијата тврди дека се води меѓу 
Мартин Протоѓер и Драган Павловиќ-Латас, може да се слушне како 
Протоѓер му вели на Латас дека ќе му достави фотографија од ди-
ректор на училиште во Охрид, инаку близок пријател на Петрески, на 
која тој е сликан со средношколки во џакузи и со шампањ. Истата 
фотографија, според договорот, треба да биде објавена на наслов-
ната страница на весникот Вечер, а потоа презентирана и во вестите 
на ТВ Сител.

На следните презентирани разговори, за кои опозицијата тврди 
дека се водат меѓу Мартин Протоѓер и Миле Јанакиески, се слуша 
за приватизација на градежна парцела за Протоѓер, која потоа би 
била продадена за голем надоместок. Од разговорите се дознава и 
за планот на Мартин Протоѓер за време на изборната кампања да 
собере екипа од неколку луѓе (повеќето од Министерството за вна-
трешни работи) кои заедно со Протоѓер ќе бидат до самиот крај на 
кампањата во Охрид и ќе бидат задолжени да го држат стравот на 
нивните членови, но и да ги заплашуваат членовите на политичкиот 
противник. Во разговорот кој Јанкулоска го води со Протоѓер, таа му 
го кажува следното: „А бе, види, ја ти кажав. Мислам, дај Боже да по-
бедиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам овие, твојава банда, 

125 Дваесет и првата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 16 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/m6suFW 

http://goo.gl/m6suFW
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нема лезет у таа работа. Ништо нема да им се случи, не се секирај, 
ама кај ги одбра, бе, Мартин најголемите багабонти у МВР“.126 На 
самиот крај на прес-конференцијата беше презентирана и снимка на 
која Протоѓер и Јанкулоска се договараат на кој начин да го изведат 
притворувањето на Петрески.

ВМРО-ДПМНЕ се јави со соопштение127 по одржаната прес-кон-
ференција и новата бомба, изјавувајќи дека граѓаните паметат дека 
за време на владеењето на Петрески, општинската каса била во дол-
гови од 50 милиони евра, со што Општина Охрид станала најзадол-
жена општина во Европа. Покрај тоа, граѓаните и жителите на Охрид 
ги немаат заборавено десетиците фабрики коишто биле затворени 
за време на владеењето на СДСМ.

Штип на мета (БОМБА #22)128

Бомбата бр. 22 беше презентирана во Штип. На таа прес-кон-
ференција беа презентирани аудио материјали кои ги покажуваат 
упадот во автономијата на универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
притисокот кој бил вршен врз фирми и бизнисмени кои не сакаат 
да соработуваат со власта, ургенциите да се запише Силвана Боне-
ва на факултет, како и мислењата на функционери на ВМРО-ДПМНЕ 
за поранешните градоначалници на Штип и за сегашни министри во 
Владата на РМ.

126 Ibid 125
127 http://sky.mk/makedonija/434690-reakcija-od-vmro-dpmne-na-ohridskata-bomba 
128 Дваесет и втората прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 

за Македонија“ се одржа на 18 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/QiCHTk 

Во разговорот, кој според опозицијата се одвива меѓу Антонио 
Милошоски и ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
се слуша како Милошоски ургира за вработување на човек на Уни-
верзитетот. Во разговорот, кој според СДСМ, се одвива меѓу двете 
пратенички Силвана Бонева и Надица Танчева-Тулиева, може да се 
слушне како двете договараат, преку партиските кадри кои раково-
дат со Универзитетот „Гоце Делчев“, да ґ се овозможи на првата да 
се запише на факултет. 

Во друг разговор, кој според опозицијата се одвива меѓу заме-
ник-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ван-
чо Костадинов и директорот на Царинската управа Влатко Мијалков, 
соговорниците го коментираат поранешниот градоначалник на Штип 
Зоран Алексов, нарекувајќи го чуден човек на кого му фали нешто 
во главата. За соговорниците Миле Јанакиески и Александар Нико-
лоски, според разговорот објавен од СДСМ, поважен бил актуелниот 
градоначалник Илчо Захариев, кој од Миле Јанакиески добива „ком-
плимент“ дека е невиден бандит.

На прес-конференцијата беа објавени и аудио материјали од 
разговори, за кои СДСМ смета дека се водени меѓу Миле Јанакиески 
и Ванчо Костадинов, односно, Зоран Ставрески и Гордана Јанкуло-
ска. На првата снимка може да се слушне како Јанакиески бара по-
датоци од директорот на Централниот регистар Ванчо Костадинов 
за фирми и лица кои не се премислиле да ја поддржат власта. На 
втората снимка, Јанкулоска и Ставрески ги коментираат и ги оцрну-
ваат своите колеги Никола Тодоров, Миле Јанакиески (нарекувајќи 
го лоша копија на Никола), додека Владимир Пешевски добива пре-
кар „Хипо“.

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11948
http://sky.mk/makedonija/434690-reakcija-od-vmro-dpmne-na-ohridskata-bomba
http://goo.gl/QiCHTk
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Во соопштението за јавноста129 објавено веднаш по одржаната 
прес-конференција, ВМРО-ДПМНЕ истакна дека СДСМ продолжува 
да игра на картата на евтин воајеризам, што е доказ за пакоста, не-
продуктивноста и за отвореното манипулирање. 

Центар по секоја цена, втор дел (БОМБА #23)130

Бомбата бр. 23 беше објавена во, веројатно, најзначајната општина 
за ВМРО-ДПМНЕ - Центар. Прес-конференцијата беше одржана во на-
селбата Капиштец и на неа беше презентиран блок телефонски разго-
вори на кои, според опозицијата, се слуша за криминалите кои владата 
на Никола Груевски ги правела во Центар.

Во првиот разговор, кој според опозицијата, се води меѓу Гордана 
Јанкулоска и Мартин Протоѓер, може да се слушне како соговорничката 
се жали дека нивни членови се глупирале и ги кршеле изборните штабо-
ви на Љубе Бошковски. На следните разговори, според опозицијата, се 
слуша како Груевски договарал со грчкиот бизнисмен Кондоминас усо-
гласување за изгледот на обновениот „Офицерски дом“ на плоштадот, а 
веќе во следниот разговор меѓу Груевски и Јанакиески има и признание 
како преку бизнисменот Алек Теранова го поседуваат целиот плоштад. 
Покрај ова признание, во објавените разговори може да се слушне и 
загриженоста на Груевски за дозволување влез на албански инвеститор 
на плоштадот зашто, според него, тоа би охрабрило и други да доаѓаат 
на плоштадот. Сепак, она што предизвика најголем револт кај насобра-

129 http://fokus.mk/vmro-dpmne-vistinata-ne-e-vo-sechenite-i-kreirani-materijali-
tuku-vo-toa-shto-e-sraboteno/ 

130 Дваесет и третата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 19 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/CyN4ZG 

ните граѓани е снимката од разговор, за кој опозицијата тврди дека се 
води меѓу премиерот Груевски и Миле Јанакиески, каде првиот бара 
да се предизвикаат нереди пред објектот на Општина Центар и притоа, 
еден од толпата граѓани да влезе и да му удри „пет-шест шамари на 
Жерновски“131 пред камери. По презентирањето на аудио материјалите, 
свое обраќање имаше и градоначалникот Жерновски кој истакна дека 
Груевски веќе ги добил шлаканиците на последните локални избори, а 
најголемата шлаканица допрва му претстои.

По повод оваа прес-конференција, со свое соопштение132 излезе 
ВМРО-ДПМНЕ во кое истакна дека на никој не му била удрена шлакани-
ца, ниту, пак, завршил во ендек, како што тврди СДСМ во своите креира-
ни и лепени разговори. 

Власта како уредник во медиумите (БОМБА #24)133

Бомбата бр. 24 беше објавена од седиштето на СДСМ. Во своја-
та изјава, лидерот на партијата најави дека преку материјалите кои 
ќе ги објави, ќе ја разобличи спрегата Груевски - приватни меди-
уми и ќе го покаже начинот на кој функционира МРТ. Во објавите од 
оваа прес-конференција, според опозицијата, може да се слушнат 
разговори водени меѓу Никола Груевски, Гордана Јанкулоска, Миле 
Јанакиески, Мартин Протoѓер, Марјан Цветковски, Емил Стојменов, 
Драган Павловиќ-Латас, Сашо Мијалков и др.

131 Ibid 130
132 http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedoni ja/264105-vmro-dpmne-

manipulacijata-na-sdsm-e-vidliva 
133 Дваесет и четвртата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 

за Македонија“ се одржа на 22 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/SVZ6oQ 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11953
http://fokus.mk/vmro-dpmne-vistinata-ne-e-vo-sechenite-i-kreirani-materijali-tuku-vo-toa-shto-e-sraboteno/
http://fokus.mk/vmro-dpmne-vistinata-ne-e-vo-sechenite-i-kreirani-materijali-tuku-vo-toa-shto-e-sraboteno/
http://goo.gl/CyN4ZG
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11957
http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedonija/264105-vmro-dpmne-manipulacijata-na-sdsm-e-vidliva
http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedonija/264105-vmro-dpmne-manipulacijata-na-sdsm-e-vidliva
http://goo.gl/SVZ6oQ
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Во еден од разговорите, воден меѓу Груевски и Јанакиески, може 
да се слушне договарање банкротираното Радио Гостивар да завр-
ши во рацете на УМС на ВМРО-ДПМНЕ. Во друг разговор, кој го водат 
Мартин Протoѓер и Гордана Јанкулоска, се слуша дека предлозите 
за новинари во МТВ доаѓале директно од општинските комитети на 
ВМРО-ДПМНЕ.

На снимката од разговор, за кој опозицијата тврди дека се води 
меѓу Мартин Протoѓер и Емил Стојменов, може да се слушне како 
извршната власт се меша во уредувачката политика на приватните 
медиуми и врши директна контрола врз нив. Притоа, Протоѓер бара 
од својот соговорник, во вестите на неговата телевизија, да не оди 
анкета која не е во полза на власта. Следниот разговор се однесува 
на истиот проблем, и овој пат, според опозицијата, во разговорот се 
вклучени Миле Јанакиески и Горан Иванов. Притоа, соговорниците 
зборуваат за соработката со ТВ Сител, а Иванов бара од Јанакиески 
повисока зграда за Социјалистичката партија во Тафталиџе. Четвр-
тиот соговорнички пар, според опозицијата, го сочинуваат Зоран 
Ставрески и Гордана Јанкулоска, а во нивниот разговор може да се 
слушне нивното мислење за Миленко Неделковски. Според Зоран 
Ставрески, станува збор за хохштаплер кој би требало да заврши во 
затвор. На крајот, секако, треба да се спомене и разговорот од кој 
се дознава како жената на главниот уредник на ТВ Сител Драган 
Павловиќ-Латас е вработена во ГАМА, за плата од 1000 евра, и тоа, по 
директна ургенција на премиерот Груевски.

По одржаната прес-конференција, ВМРО-ДПМНЕ возврати со во-
обичаени обвинувања.

Вистината за „Визарис“ (БОМБА #25)134

Дваесет и петтата прес-конференција од проектот „Вистината за 
Македонија“ беше одржана во Велес. На оваа прес-конференција 
беа објавени аудио материјали кои претставуваа сплет од повеќе 
разговори кои откриваат повеќе афери.

Првиот блок снимки се однесува на случајот „Визарис“ каде 
фирма во сопственост на мајката на новинарка од ТВ Сител доби-
ла тендер од Министерството за здравство. Оваа афера протече во 
јавноста веднаш по склучувањето на договорот за набавка на меди-
цинска опрема меѓу Министерството за здравство и Визарис во јану-
ари 2014 година. Подоцна, договорот беше раскинат, а новинарката 
Ивона Талевска беше повлечена од местото водителка на вестите 
на ТВ Сител. Оваа бомба само ги потврди сомневањата изнесени 
од опозицијата во текот на 2014 година. Во објавениот разговор, за 
кој опозицијата тврди дека е меѓу Драган Павловиќ-Латас и Ивона 
Талевска, таа вели: „На крај на 2013-та, ако го добијам тендерот 
со Визарис, милион и 300 треба да легнат на сметка на Визарис, е 
тогаш друг муабет ќе праиме со Петрович“.135 Имајќи предвид дека 
разговорот може да се поврзе со конкретен настан, на одреден на-
чин, тој ја потврдува автентичноста на објавените разговори. 

Вториот блок снимки се однесува на синот на претседателот на 
Собранието Трајко Вељановски и на фактот дека тој е обвинет за 
нелегално поседување опојни дроги во Грција. Оваа информација, 

134 Дваесет и петтата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 23 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/uILVOU 

135 Ibid 134

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11963
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исто така, беше дел од македонските и грчките портали во текот 
на велигденските празници во 2013 година. Според грчките меди-
уми, синот на Вељановски бил уапсен поради поседување половина 
грам кокаин, три таблети екстази и нож. Во разговорот меѓу Никола 
Груевски и Гордана се вели: „Де факто, значи, вака да...он на наша 
страна ја поминал границата, нормално не го испровериле, син на 
претседателот, али Грциве си го провериле, кучево изгледа осетило 
дрога и му ја истресле колата и, тоа е тоа. И плус и нож имал, што 
исто не смее да носи. Можда е, пошто ова сè е во странство и ние 
као не знаеме за ова, мислам нас ни е од луѓево што се на терен. Да 
почекаме да видиме како ќе се заврши работава, што ќе праат Грци-
ве со него. Да не се доведувате и Вие во ситуација...“136

Третиот блок снимки од бомбата дава аргумент плус за зависнос-
та на судството од извршната власт, појаснувајќи како по телефон се 
договараат не само судски пресуди туку и се одредува мерка прит-
вор. Во разговорот, за кој опозицијата тврди дека се води меѓу пра-
теникот Илија Димовски и Гордана Јанкулоска, првиот соговорник 
вели: „И сеа јас сакам сеа да им закачиме притвор, да ти кажам 
право... Со кого да... да зборам ја со Зврлевски?“137

Во четвртиот разговор, за кој опозицијата тврди дека се води 
меѓу Сашо Мијалков и Гордана Јанкулоска, се дискутира за најбез-
болниот начин за решавање на случајот со осудените од предме-
тот „Сопот“, без да му се нанесе штета на македонското судство, а од 
друга страна, ДУИ да оствари политички поен. Во предметот „Сопот“ 
двајца полски војници од контингентот на НАТО и еден цивил ги за-
губија своите животи по нагазување мина во март 2003 година. За 
ова дело, како за тероризам, беа осудени 11 Албанци. Дополнително, 

136 Ibid 134
137 Ibid 134

за расветлувањето на делото беше основана и собраниска комисија 
во 2011 година. Она што загрижува најмногу во објавениот разго-
вор е леснотијата со која се решаваат човечките судбини. Имено, во 
разговорот Гордана Јанкулоска вели: „Нив, па ти, им е гајле за некој 
Шиптар во затвор. Затворине се полни со Шиптари. Нив им е поли-
тички да испоентираат и сега им е сезона. Нели они 13-ти август 
го таргетираат ради Рамковниот. И стално овој период ни праат 
вакви работи. Тоа им е на нив шемата“.138 Од другата страна, Сашо 
Мијалков вели: „ Ама ние им дадовме некој одговор, се сеќавам ја за 

’Сопот‘ дека нешто ќе правиме, дека ова, дека после избори, дека кога 
ќе ја направиме Владата, нешто ќе гледаме да направиме, немаше 
ништо конкретно ама...“139

Во своето соопштение,140 ВМРО-ДПМНЕ негираше какви било до-
говарања со ДИУ за случајот „Сопот“ како и каква било вмешаност 
во него - напротив, обвинувањата ги насочи кон СДСМ.

138 Ibid 134
139 Ibid 134
140 http://goo.gl/HkJ2Lf 

http://goo.gl/HkJ2Lf
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Бранителите како точка за 
поткусурување (БОМБА #26)141 

Материјалите објавени на оваа прес-конференција се фокусираа 
на Законот за бранители, но и на партизацијата на јавните претприја-
тија во Гостивар.

Во првиот дел од објавените разговори може да се слушне за пар-
тизацијата на јавните претпријатија, како и за нивното користење во 
политички цели. Разговорите откриваат партиски вработувања во си-
туација кога физички нема место за нововработените или кога некој 
веќе работи на истото работно место. Понатаму, во објавените разго-
вори се зборува за користењето возила за партиски цели, како ква-
литетот „наше дете“ е главен критериум за вработување и добивање 
подобро работно место за претседателот на партискиот комитет, за да 
работи тој подобро, како се договара преземање на Радио Гостивар 
од страна на УМС Гостивар, и сл. 

Во вториот дел од објавените материјали се зборува за донесу-
вањето на Законот за бранителите. Премиерот Груевски вели го држел 
овој закон единствено како џокер во ракав за преговарање со негови-
от коалиционен партнер ДУИ, иако реално немал намера да го донесе 
законот. Така, соговорниците во разговорот за овој закон велат: „Ќе го 
паркираме и ќе чекаме момент кога ќе им треба на нив некоја битна 
работа“.142 

141 Дваесет и шестата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 25 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/Lum3Ho 

142 Ibid 141

Кој сè прислушувал? (БОМБА #27)143

Дваесет и седмата прес-конференција по ред беше организирана на 
28 април 2015 година. На неа, лидерот на опозицијата Зоран Заев обја-
ви телефонски разговори и доказни материјали изработени во ексел 
формат кои, според него, јасно укажуваат дека МВР и УБК стојат зад не-
законското прислушување. На објавените снимки може да се слушнат 
разговори од 2012 година, во времето кога се носеше Законот за сле-
дење на комуникациите за кој Европската комисија инсистираше да вк-
лучи одредби кои ќе овозможат собраниските комисии за контрола на 
работата на УБК и за следењето на комуникациите навистина да можат 
да вршат контрола дали се прислушува и дали се прислушува законски.

Во разговорите се вклучени Гордана Јанкулоска и Сашо Мијалков, 
како и Трајко Вељаноски, а соговорниците се договараат за законскиот 
текст со цел да не се дозволи претставници на собраниската комисија 
да доаѓаат во УБК, како што велат самите, „ненајавено“.

Документите презентирани во ексел формат покажуваат дека била 
водена евиденција на прислушуваните лица според нивните телефон-
ски броеви. Сите прислушувани лица биле водени под определена ши-
фра, односно секој имал свој псевдоним. Лидерот на СДСМ Зоран Заев 
бил воден под псевдонимот „ДС Зеко“, поранешниот претседател на др-
жавата Бранко Црвенковски бил „Крст“, министерот Миле Јанакиески 

- „Тутун“, пратеничката Силвана Бонева била „Босил“, новинарот Драган 
Павловиќ-Латас бил „Талас“, поранешниот премиер Владо Бучковски 
бил „НДС Бува“, итн. 

143 Дваесет и седмата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 28 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/0XzmEu 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=11971
http://goo.gl/Lum3Ho
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=11985
http://goo.gl/0XzmEu
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По прес-конференцијата на опозицијата, со писмено соопштение144 
се огласи владејачката ВМРО-ДПМНЕ, а во него се вели дека очигледно 
во СДСМ сè уште се во шок по фијаското и дебаклот на опозицијата на 
референдумот во Центар и по пораката од граѓаните дека не ја поддр-
жуваат деструктивната политика на СДСМ, па со денешната прес-конфе-
ренција на Зоран Заев, на која тој објавувал креирани, сечени, лепени, 
прелепувани и монтирани материјали чиј веродостојност не е утврдена, 
си дале нов автогол. Освен тоа што, уште еднаш покажале дека одрабо-
туваат единствено за туѓи интереси, како и дека немаат никаков капа-
цитет и кредибилитет за водење реална политика. Според нив, Зоран 
Заев е толку завлезен во деструктивност што веќе навлегол и во соп-
ствено и партиско дефакторизирање и автодеструкција.

Вистината за СГС (БОМБА #28)145

На 30 април 2015 година, во Домот на културата „Иван Мазов-Климе“ 
во Кавадарци беше објавена 28-та бомба од проектот на опозицијата 

„Вистината за Македонија“. Информацијата од оваа бомба околу која се 
крена најмногу прав се однесува на откривањето на една јавна тајна: 
дека зад агенцијата Секјурити груп сервисес (СГС) стои директорот на 
УБК Сашо Мијалков.

Во објавените аудио материјали, според СДСМ, може да се слушне 
како Сашо Мијалков успеал да издејствува милионски бизниси за оваа 
компанија преку договори со Т-Мобиле и Албафон. Потоа, може да се 

144 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21947 
145 Дваесет и осмата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 

Македонија“ се одржа на 30 април 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/kYBNbi 

слушне како тој одлучува какви возила да бидат набавени во компа-
нијата, договара тендери и го обвинува шефот на обезбедувањето на 
премиерот, Дејан Митревски-Урко, за тоа што се расчуло кој е сопстве-
ник на агенцијата СГС. Инаку, Секјурити груп сервисес (СГС) е компанија 
која брзо се прошири на македонскиот пазар во оваа дејност и обезбе-
дува клучни објекти во земјава.

На една од објавените аудиоснимки, според опозицијата, може да 
се слушне разговор меѓу градоначалникот на општина Кавадарци Алек-
сандар Панов и Миле Јанакиески, кој се случува два дена пред локални-
те избори, и во кој првиот му соопштува на соговорникот дека поради 
лични проблеми си поднел оставка од функцијата градоначалник. На 
следните снимки беше објавен разговор, за кој опозицијата тврди дека 
е меѓу Миле Јанакиески и Мартин Протоѓер, во кој се слуша дека ми-
нистерот Јанакиески го информира Мартин Протоѓер дека се јавил да 
ја сокрие оставката на градоначалникот Панов. Меѓутоа, разговорите 
не откриваат како и зошто таа оставка никогаш не се реализирала. На 
другите снимки може да се слушне за злоупотреба на приватни фирми 
и нивните сопственици и вработени за партиски цели на ВМРО-ДПМНЕ 
и за изборни криминали.

ВМРО-ДПМНЕ повторно излезе со свое соопштение за бомбата во 
Кавадарци кое, повторно, не се разликува многу од претходните соопш-
тенија. Според нив, СДСМ го продолжува патот по кој тргнала, но стану-
ва сè поочигледно дека не ги добива очекуваните резултати и ефекти 
од она што го прави. Притоа, додаваат: „По низата крупни, стратешки 
грешки на СДСМ кои се сè повидливи во изминатиов период, фијаското 
на референдумот во Центар, но и катастрофалната прес-конферен-
ција од пред два дена на Зоран Заев, во која се закопа себеси со презен-
тација на непроверен и целосно лажен материјал, со што се докажува 
целата шема на оваа група која во соработка со Заев и странски фак-
тори имаат за цел дестабилизација на Македонија...“146

146 http://emagazin.mk/vesti/vest/8658 

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=11993&mId=55&agId=6
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21947
http://goo.gl/kYBNbi
http://emagazin.mk/vesti/vest/8658
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Вистината за Мартин (БОМБА #29)147

Точно 3 години и 11 месеци по грозоморното убиство на Мартин 
Нешковски, на 5 мај 2015 година беше објавена бомбата бр. 29 во 
која беа објавени аудио материјали со снимени разговори на врхуш-
ката на ВМРО-ДПМНЕ и МВР поврзани со трагичниот настан. Оваа 
бомба предизвика најголем револт кај граѓаните. На прес-конфе-
ренцијата беа презентирани разговори за кои опозицијата тврди 
дека се водени меѓу Гордана Јанкулоска и Иво Котевски, Мартин 
Протоѓер, Сашо Мијалков и Никола Груевски. Во разговорите може 
да се слушне дека припадникот на единицата „Тигри“ Игор Спасов, 
кој го уби Мартин Нешковски, бил по службена должност присутен 
таа вечер на скопскиот плоштад, а не од приватни причини, како што 
беше наведено пред четири години кога се случи инцидентот. Воед-
но, во разговорот меѓу Јанкулоска и Груевски се слуша директната 
наредба од премиерот кога тој вели дека на прес-конференција ќе 
изјави: „Тој не бил таму службено, не сме го одредиле службено таму 
да биде, најверојатно бил приватно и приватно дејствувал“,148 при-
тоа мислејќи на полицаецот Игор Спасов. 

Нечовечноста во аудиоразговорите не е ограничена само на 
ова прикривање. На една од аудиоснимките се слуша како Гордана 
Јанкулоска вели за Мартин Нешковски дека бил „џанкер“ и дека би 
било убаво и тоа да се каже, за да се знае, а во друг разговор изра-
зува жалење што апсењето на Љубе Бошковски им пропаднало и не 
можеле да го прослават „триумфалистички“. За потсетување, Љубе 

147 Дваесет и деветтата прес конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 5 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/dl6z8K 

148 Ibid 147

Бошковски беше уапсен истиот ден, 6 јуни 2011 година, еден ден по 
победата на ВМРО-ДММНЕ на парламентарните избори, и неговото 
апсење беше предмет на претходно објавените бомби. Како Јанку-
лоска, така и портпаролот на МВР Иво Котевски, во еден од разго-
ворите со министерката вели: „ќе беше многу боље да се бутнеше 
информација дека од СДСМ некој у МВР… ха-ха-ха … утепал член на 
ВМРО“,149 алудирајќи на тоа дека убиениот Мартин Нешковски бил 
член на ВМРО-ДПМНЕ. 

Истиот ден, во 17.45 часот, министерката Гордана Јанкулоска 
закажа прес-конференција150 на која изјави дека разговорите не се 
нејзини и дека се креирани, лепени и сечени. Притоа, таа додаде 
дека опозицијата си поигрува со чувствата на граѓаните и дека, со 
објавувањето на разговорите, Зоран Заев нанесува само штета и се 
обидува да ги манипулира граѓаните.

Вистината за Младенов (БОМБА #30)151

Никој не беше уверен дека станува збор за несреќен случај, дури 
ни кога се случи трагичниот настан. Смртта на Никола Младенов и 
повеќе неразјаснети околности останаа да лебдат во воздухот како 
облак од прашања кои, еден ден, треба да бидат одговорени. Според 
лидерот на опозицијата Зоран Заев, снимките кои тој ги објави на 
триесеттата прес-конференција ќе се покажат како целосно спро-

149 Ibid 147
150 http://kumanovskimuabeti.mk/jankulovska-zaev-povekje-od-tri-meseci-se-

izhivuva-so-mene-video/ 
151 Триесеттата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината за 

Македонија“ се одржа на 7 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/dIZXh4 

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12007&mId=-2&agId=6
http://goo.gl/dl6z8K
http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12014&mId=55&agId=6
http://kumanovskimuabeti.mk/jankulovska-zaev-povekje-od-tri-meseci-se-izhivuva-so-mene-video/
http://kumanovskimuabeti.mk/jankulovska-zaev-povekje-od-tri-meseci-se-izhivuva-so-mene-video/
http://goo.gl/dIZXh4
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тивни на тврдењата изнесени од Јавното обвинителство и од МВР за 
време на истрагата. Според Заев, снимките покажуваат дека:

• постои удар од друго возило, односно, постојат траги од удар 
од друго возило на задниот дел од возилото на Младенов;

• од поврзувањето на базните станици може и било утврдено 
каде бил Младенов пред трагичниот настан;

• Младенов бил лоциран со помош на мобилниот телефон;

• на местото на настанот биле пронајдени фискални сметки;

• телото на Младенов не било пронајдено на 7 метри од вози-
лото, туку на 22 метри од возилото.

Објавените разговори, за кои СДСМ тврди дека се меѓу Гордана Јан-
кулоска, Мартин Протоѓер, Влатко Мијалков и Иво Котевски, ги потвр-
дуваат погоре наведените ставови. Имено, од разговорот меѓу Гордана 
Јанкулоска и Иво Котевски навистина се дознава дека Младенов бил 
лоциран, по пријава од неговата сопруга, преку сигналот на неговиот 
мобилен телефон. Оттука и првата мистерија: Како е возможно Мла-
денов да бил пронајден по мобилниот телефон, а телефонот да не е 
пронајден на местото на несреќата? Понатаму, во разговорите може да 
се слушне за трага од удар од друго возило во задниот дел од колата 
на Младенов, за која во текот на истрагата воопшто не беше соопштен 
во јавноста. На прес-конференцијата организирана по несреќата,152 во 
своите одговори на новинарски прашања,153 обвинителката Гордана 
Гешковска не изнесе, односно, изнесе поинакви податоци за наодите од 

152 https://www.youtube.com/watch?v=cwHLmSoH6aU 
153 https://www.youtube.com/watch?v=TzhRfPrDP7o 

истрагата. Воедно, на својата прес-конференција, СДСМ објави и скени-
рани документи154 од истрагата кои ги потврдуваат ставовите на нивни-
от лидер Зоран Заев. Конечно, во својот разговор со портпаролот Ко-
тевски, Гордана Јанкулоска вели: „Мислам, со - правевме муабет, УБК, и 
они можат да помогнат, само поентата е што нели, нашиве се, како 
да кажам, недоволно координирани. Што сега…“155 На прес-конферен-
цијата, СДСМ објави и комуникација со пораки меѓу Гордана Јанкулоска 
и премиерот Груевски во кои таа го известува премиерот за трагите од 
друго возило: „Денес во 14 часот ќе дојде истражниот во МВР да му 
го објаснат кримтехничкиот извештај. Има една незгодна работа, на 
колата има малку боја од друга кола. За беља на судијава ова му бил 
прв случај и нашиве луѓе викаат баш не се снаоѓа најдобро“.156 Ова ја 
поставува втората мистерија: Дали возилото на Младенов било удрено 
од задната лева страна, како што укажуваат официјалните документи 
од истрагата, или самото излетало од патот, како што тврдат гласного-
ворниците на истрагата? Во записникот на МВР од извршениот увид, 
кој СДСМ го објави, може да се прочита дека телото на Младенов било 
пронајдено на 22,5 метри од колата, додека - спротивно на тоа - на прес-
конференцијата на обвинителката Гешковска се вели дека било пронај-
дено 7 метри од возилото. Оттука и третата мистерија: Каде навистина 
било пронајдено телото на Младенов?

Во вториот дел на прес-конференцијата, Зоран Заев изнесе некол-
ку, според него, нејасности околу траекторијата на движењето на ав-
томобилот на Младенов, а можевме да се потсетиме и на фискалните 
сметки кои, според прес-конференцијата на обвинителката Гешковска, 
не биле пронајдени во текот на увидот, ниту пак биле дополнително до-
ставени до МВР или до ЈО. Објавените разговори го демантираа и ова: 

154 http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12014&mId=55&agId=6 
155 Ibid 151
156 Ibid 151

https://www.youtube.com/watch?v=cwHLmSoH6aU
https://www.youtube.com/watch?v=TzhRfPrDP7o
http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12014&mId=55&agId=6


54

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 

pristapuvawe na Makedonija vo EU

Во третиот и четвртиот разговор, кои според опозицијата се воде-
ни меѓу Никола Тодоров и Гордана Јанкулоска, првиот ја информира 
својата соговорничка за направените незаконски набавки во Минис-
терството за здравство и нереални исплати потпишани од неговиот 
претходник Бујар Османи од коалициската ДУИ. Во еден момент од 
разговорите, Тодоров вели: „Ситуацијата е многу покомлицирана, 
значи, има анекси што се праени и се набивани цени, на пример, 
сијалица од 20 илјади денари стаена е 70 илјади денари и плус на-
место 10 стаени се 20 или 30; и количина и цена е зголемена“.159 
Тодоров признава дека неговиот претходник потрошил дури 400.000 
евра, пари од граѓаните, за реконструкцијата на болницата во Охрид. 
Притоа, според Тодоров, не се знае каде завршиле парите: во болни-
цата или - според него - „во бунар“.160 Продолжувајќи да се жали, во 
својот разговор со Јанкулоска, Тодоров вели: „Објектот е напраен 
руина и сега мислам дека ќе, објектот не ќе може да се санира… до-
таму е доведена ситуацијата, јас изглеа ќе треба да го срушам“.161 

На прес-конференцијата, лидерот на СДСМ Зоран Заев посочи 
дека за испреплетените бизнис релации меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ 
говори и фактот што фирмата Иванов инженеринг, која се јавува 
како проектант и надзор на реконструкцијата на болницата во Охрид, 
е една од фирмите во аферата со синџир фирми од куќата на Миле 
Јанакиески во Прилеп која често добива тендери од власта.

Во вториот дел од прес-конференцијата беа објавени разговори 
кои, според опозицијата, се одвиваат меѓу Влатко Чингоски, тогашен 
директор на државната енергетска компанија ЕЛЕМ, и Кирил Божи-
новски, генерален секретар на Владата. Во овие разговори се слуша 

159 Ibid 158 
160 Ibid 158
161 Ibid 158

„[МП]: Дека имал докази за Младенов. Биле на местото на... [ГЈ]:Ама 
не ја водиме ние за Младенов истрагата, истражен судија ја води. Но, 
не е проблем, ќе му направам контакт со истражниот, ако сака“.157 На 
новинарско прашање дали се сомнева во убиство на Никола Младенов, 
лидерот на опозицијата одговори дека само наведува 10 причини зо-
што треба да биде спроведена нова истрага и најави дека во моментот 
кога опозицијата ќе биде во можност, веднаш ќе отвори таква истрага.

Мерцедес (БОМБА#31)158

На триесет и првото продолжение од проектот „Вистината за Ма-
кедонија“ опозицијата објави разговори кои се однесуваат на поли-
тичките зделки меѓу коалициските партнери. На објавените аудио 
материјали, според СДСМ, јавноста имаше можност да слушне како 
функционира коалицијата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, особено во делот 
на меѓусебната заштита и покривањето на незаконското однесување.

Во првите два разговора, кои според СДСМ, се водени меѓу Муса 
Џафери и Сашо Мијалков, соговорниците договараат како да се врати 
вредна запленета стока. Притоа, од разговорот дознаваме дека за таа 
цел биле притискани дури и некои истражни судии. Инаку, во овој 
случај, за човек близок на Муса Џафери Сашо Мијалков треба да до-
говори, како што велат, да бидат „пуштени“ поголем број компјутери 
за точење гориво на бензинска пумпа кои претходно биле запленети.

157 Ibid 151
158 Триесет и првата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 

за Македонија“ се одржа на 13 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/oQw2A5 

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12033&mId=-2&agId=6
http://goo.gl/oQw2A5
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А војна да имаме? (БОМБА#32)165

Откако, во претходното издание на бомбите беше повикан дека 
директно стои зад сокривањето на суровата трагедија и убиството 
на Мартин Нешковски, на триесет и втората прес-конференција беше 
откриено дека Дејан Митревски-Урко командувал и со полициски и 
со параполициски сили, со знаење на Груевски, Мијалков и Јанкуло-
ска. Имено, на оваа прес-конференција СДСМ објави неколку разго-
вори за кои тврди дека се водени меѓу Гордана Јанкулоска, Мартин 
Протоѓер, Сашо Мијалков, Никола Груевски, Миле Јанакиески, Иво 
Котевски и Влатко Илиевски. На снимките кои ги објави опозицијата 
може да се слушне како Мартин Протоѓер ґ се доверува на Гордана 
Јанкулоска дека Урко „скршил од ќутек“166 дваесетина припадни-
ци на специјалната единица „Волци“ во центарот на Скопје, а негов 
близок соработник, пак, не само што шверцувал цистерни нафта за 
училишта туку и насила изнудувал да му биде потпишано дека учи-
лиштето примило 3 или 5 тони нафта за греење, иако тој испорачал 
само 1 тон. Слично како што премиерот Груевски го имал шефот на 
своето обезбедување Урко, така и неговиот братучед Сашо Мијалков 
имал свој - Утка. Според она што се слуша на објавените разговори, 
дури ни набљудувачите на ОБСЕ не успеале во своите интервенции 
кај Гордана Јанкулоска да го тргнат Утка, кој за локалните избори 
бил шериф во Струга и дури на луѓе им вперувал пиштол во глава.

Во вториот блок разговори може да се слушне како Груевски го 
пикирал паркот кај хотелот „Бристол“ во Скопје и бара таму Миле 

165 Триесет и втората прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 13 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/umoLSi 

166 Ibid 165

за местење милионски тендери во ЕЛЕМ, и тоа, под директен налог 
на Никола Груевски, договарање кои фирми колкав дел од бизни-
сот да добијат. Блокот разговори целосно потврдува дека фирмите 
кои добивале работа од ЕЛЕМ имале обврска одредени средства или 

„материјалчиња“162 да дадат за партијата ВМРО-ДПМНЕ.

Сепак, она што предизвика најголем интерес кај јавноста се сним-
ките во кои Никола Груевски си нарачува луксузно возило, марка 
мерцедес, што граѓаните на Македонија го платиле речиси 600.000 
евра. Притоа, во разговорот на кој опозицијата тврди дека се слуша-
ат гласот на Груевски и гласот на Јанкулоска, тој вели „да биде фул“163 
и „позади да има екрани“.164 До завршувањето на локалните избори 
во 2013 година, набавениот мерцедес ќе остане во владение на МВР, 
кое се јавува како набавувач, со цел јавноста да не дознае за него. 
Тој дури договара и шеми како, кога ќе патува, дел од планираната 
дестинација ќе ја мине со едно возило, а потоа ќе продолжи со но-
виот мерцедес. На тој начин, јавноста, односно, новинарите нема да 
дознаат дека тој поседува луксузно возило со масажери, телевизори, 
грејачи во седиштата, и сл.

162 Ibid 158
163 Ibid 158
164 Ibid 158

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12042&mId=-2&agId=6
http://goo.gl/umoLSi
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Јанакиески насила да впише и потоа да изгради барокна зграда. 
Во разговорот, Груевски вели: „Знам дека е начичкано, ама со грди 
згради е начичкано, сакам да го разубавам просторот“,167 а потоа 
продолжува сликовито објаснувајќи колку му е важно мислење-
то на граѓаните од околните згради со зборовите: „Ако гласале за 
СДСМ, кој ги е*е, и вака и така ќе ги губиме, нема да гласаат за нас, 
да тераме“.168

На оваа прес-конференција беа презентирани и аудио материја-
ли на кои може да се слушне како Мијалков и Јанкулоска договараат 
да му го згорчат работното место на полицаец кој излегол на протест 
за Љубе Бошковски; како Протоѓер сака да го убие полтронскиот 
уредник на власта во ТВ Сител - Латас, но и новинарот Зоран Божи-
новски кога ќе биде донесен од Србија во затворот во Скопје; како 
Јанкулоска и нејзиниот помошник Иво Котевски прават калкулации 
со ќерката на полицаецот кој заврши во затвор откако, по распра-
вија за паркинг место, убил двајца граѓани на Гостивар, притоа пла-
нирајќи да го изложат девојчето на сурова медиумска експлоатација 
која ќе ја реализира уредничката во ТВ Сител Славица Спасовска. 

Според лидерот на опозицијата Зоран Заев, оваа снимка е дово-
лен доказ дека власта ги креира содржините за кои информираат 
медиумите што се под нејзина контрола. Сепак, она што предизвика 
најголемо згрозување кај јавноста е тоа што на неколку наврати во 
овие бомби министерката за внатрешни работи се обраќа кон етнич-
ките Албанци со навредливи зборови и тоа што, заедно со нејзините 
најблиски соработници, поттикнува етничка нетрпеливост. Најдобра 
илустрација за ваквата ситуација се зборовите на Мартин Протоѓер: 

167 Ibid 165
168 Ibid 165 

„А војна да имаме?“,169 на што Јанкулоска одговара, „А бе, ние ако е за 
да покажеме кој е посилен, за 1 саат ќе ги смачкаме. Ама работата 
е да не покажуваме мускули сега“.170

Името не го даваме (БОМБА#33)171

Ова беше една од најдолго очекуваните прес-конференции, а доказ 
за тоа е и саркастичната најава од портпаролот на опозицијата Петре 
Шилегов на неговиот фејсбук профил, со краток статус: Послушајте 
патриоти.172 Според опозицијата, овие аудио материјали, објавени кон 
средината на мај 2015 година, го урнаа митот со чијашто помош Груев-
ски владееше 9 години - неговиот патриотизам. Од аудио материјалите 
може да се заклучи дека Груевски, сепак, тајно се пазарел, не само за 
името на Република Македонија туку и за идентитетот, а во пазарењето 
учествувал и неговиот братучед, шефот на УБК Сашо Мијалков.

Во оваа бомба се документирани разговори во кои, според опози-
цијата, учествуваат Сашо Мијалков, Антонио Милошоски, Зоран Јолев-
ски, Силвана Бонева и Никола Груевски. Во еден од разговорите може 
да се слушне дека Сашо Мијалков преговарал под маса, во тајни прос-
тории, за уставното име на Република Македонија со познатиот бизнис 
партнер од Грција на Никола Груевски - Емануел Мелис, попознат како 
Маноли. Според лидерот на опозицијата, станува збор за човекот со кој 
биле водени и преговорите за продажбата на скопската рафинерија-

169 Ibid 165
170 Ibid 165
171 Триесет и третата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 

за Македонија“ се одржа на 13 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/Cprzpy 

172 http://slobodenprostor.com/?p=7850

http://www.sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12045&mId=-2&agId=6
http://goo.gl/Cprzpy
http://slobodenprostor.com/?p=7850
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та, но и заштитениот сведок на власта во случајот „Кампања“ за Љубе 
Бошковски.

Во разговорот со кој беше отворена прес-конференцијата се слу-
ша како преговарачот на хартија Зоран Јолевски му признава на ми-
нистерот за надворешни работи Антонио Милошоски дека медијаторот 
Нимиц се чувствува како да е исклучен од процесот. Потоа следуваше 
разговор меѓу Антонио Милошоски, Никола Груевски и Сашо Мијалков, 
како вмешувач во тројната дискусија, преку интерфон. Во овој разго-
вор станува збор уставното име на Република Македонија да биде со 
загради, со додавки, да биде не со една, туку со две придавки, со цел 
грчката страна да биде задоволна. Притоа, соговорниците лицитираат 
со придавките независна, вардарска, суверена, горна, северна... Со 
други зборови, се договара име посложено и од референцата ПјРМ, со 
која се потсмеваше власта на Груевски, а под која Македонија стана дел 
од Организацијата на обединетите нации. За илустрација, следува тран-
скрипт од еден дел од овој разговор: „Или да, или во заграда Вардар, да. 
Кога би бирал помеѓу Вардар Рипаблик оф Маседониа и Апер Рипаблик 
оф Маседониа како едно име, без загради и без ништо друго, или Инди-
пенден Р.М. во заграда Вардар или во заграда Горна, јас би ја одбрал ова 
опција со заградата. Затоа што заградата, сакале тие или не сакале, 
со тек на време ќе си отпадне и ќе си остане Индипендент Р.М. Е, сега, 
проблемот е што, краткорочно, кога на луѓево ќе им го понудиме на 
референдум ќе речат добро што е сега ова, вие за една референца збо-
рувавте, а сега како Обединети нации 5-6 додавки и придавки. Посло-
жено ќе испадне од привременава што ја имаме сега. Ама ако се гледа 
долгорочно напред, за 5-10 години, заградата си отпаѓа и си останува 
тоа што ќе биде - независна, суверена или нешто слично“,173 им вели 
Милошоски на Груевски и Мијалков во телефонскиот разговор. 

173 Ibid 171 

Во еден од разговорите, според Зоран Заев,174 може да се забеле-
жи дека се преговарало дури и за идентитетот. Објавениот разговор, 
според лидерот на опозицијата, се води меѓу Никола Груевски и пра-
теничката Силвана Бонева, при што првиот признава дека прифатил 
грчки предлог. „Не е точно дека Груевски не преговарал за иденти-
тетот, како што тврдеше, туку барал тоа да се реши со резолуција“, 
рече Заев. Според него, опозицијата поседува уште десетици разго-
вори околу пазарењето со името, но тие нема да бидат објавени за 
да не биде загрозен преговарачкиот процес.

Дил-ориентед (БОМБА#34)175

Триесет и четвртата бомба на опозицијата беше објавена пред Вла-
дата, од Кампот на слободата. Пред таканаречената „Бела торта“ (н.з. 
новата зграда на Владата), беа пуштени повеќе разговори за кои опо-
зицијата тврди дека се водени меѓу Никола Груевски, Миле Јанакиески, 
Влатко Чингоски, Гордана Јанкулоска, Горан Савовски и Горан Трајков-
ски, а во кои Груевски признава: „Не ґ оди работата на оваа Влада“,176 
„Еден голем проект не ґ тргна на Владата“,177 „Една хидроцентрала не 
изгради Владата“.178 На аудиоснимките можеше да се слушне како Гру-
евски, за себе и за соработниците, лично вели: „Нас нешто ни фали“.179

174 http://plusinfo.mk/vest/26085/zaev-ne-e-tocno-deka-gruevski-ne-pregovaral-za-
identitetot 

175 Триесет и четвртата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 27 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни следниов линк: http://goo.gl/Uj5Huq 

176 http://novatv.mk/index.php?navig=8&vest=22631&cat=18 
177 Ibid 175
178 Ibid 175
179 Ibid 175

http://sdsm.org.mk/default.aspx?articleId=12075&mId=-2&agId=6
http://plusinfo.mk/vest/26085/zaev-ne-e-tocno-deka-gruevski-ne-pregovaral-za-identitetot
http://plusinfo.mk/vest/26085/zaev-ne-e-tocno-deka-gruevski-ne-pregovaral-za-identitetot
http://goo.gl/Uj5Huq
http://novatv.mk/index.php?navig=8&vest=22631&cat=18
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Во првиот блок разговори, како што вели Заев, разговараат Миле 
Јанакиески и Никола Груевски и од нив може да се слушне разочара-
носта на премиерот за тоа дека не им одат проектите. Во разговорот, 
откако министерот за транспорт и врски му вели дека од него биле 
побарани работи кои излегуваат надвор од рамките на законот, лич-
но премиерот му порачува да стане повеќе „дил-ориентед“.180

Вториот разговор од овој блок ги открива заложбите на Груевски 
за рушење на објектот на Драмски театар, а новиот објект да вклучу-
ва и деловен простор. Оваа бомба открива како Груевски заштитува 
лице кое нелегално продава црвена нафта. Во соработка со Јанку-
лоска и сегашниот министер за внатрешни Митко Чавков, по налог 
на Груевски, властите ослободиле лице кое нелегално поседувало и 
продало 5 тони нафта. Лицето било ослободено бидејќи било голем 
поддржувач на ВМРО-ДПМНЕ.181

Уште едно откритие во рамките на оваа бомба упатува на фак-
тот дека додека претседателот Ѓорѓе Иванов останува генерално 
незабележлив во текот на целиот процес, неговата сопруга Маја 
Иванова била фактор. Таа менувала директори. На снимките може 
да се слушне како Груевски успеал да договори да снема оригина-
лен документ од архивата на МВР! Станува збор за писмо од дирек-
торот на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба во кое пред 
МВР се пожалил на односот на сопругата на Ѓорѓе Иванов. Според 
аудиоснимките, премиерот Никола Груевски и министерката Гордана 
Јанкулоска сокриваат инцидент меѓу поранешниот директор на Ди-
рекцијата Дејан Мојсоски и сопругата на претседателот на државата 
Маја Иванова. Првата дама на Македонија, Маја Иванова,182 е врабо-

180 Ibid 175
181 http://goo.gl/Z14L1f 
182 http://daily.mk/makedonija/nekako-originalot-arhiva-izleze-prvata-dama 

тена во Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба како советник 
од 2001 година, додека Мојсоски бил именуван за директор во 2010 
година. На таа функција тој останал до јануари оваа година, кога е 
разрешен. Според опозицијата, снимките што таа ги објави датираат 
од септември 2011 година.

Барок ти е едно, класицизам друго (БОМБА#35)183 

Триесет и петтата бомба беше втората по ред прес-конференција 
организирана од Кампот на слободата, пред зградата на Владата. 
Според опозициската СДСМ, идејата зад оваа бомба е да се прикаже 
кој е идејниот творец, планер, дизајнер и реализатор на проектот 

„Скопје 2014“.184 На објавените аудио материјали, во кои според опо-
зицијата, се слуша гласот на Никола Груевски, тој лично признава 
дека стои зад проектот „Скопје 2014“.

Прв во серијата беше разговор, кој според опозицијата се одвива 
меѓу Никола Груевски и Миле Јанакиески, каде првиот соговорник 
мести и преместува министерства. Разговорот открива дека многу 
државни институции се „на диво“ вселени во своите нови објекти. 
Во разговорот185 се слуша дека дел од објектите немаат употребна 
дозвола, како и тоа дека освен Музејот на ВМРО, на диво се вселе-
ни половина од државна администрација и институциите кои добија 
нови објекти. Во овој блок снимки, според зборовите на опозиција-
та, Никола Груевски црта и прецртува балкони на барокен хотел, се 

183 Триесет и петтата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 
за Македонија“ се одржа на 29 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни на следниов линк: http://goo.gl/fo0TX6 

184 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22677 
185 http://goo.gl/TB9Nya 

http://goo.gl/Z14L1f
http://daily.mk/makedonija/nekako-originalot-arhiva-izleze-prvata-dama
http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=5&articleId=12082
http://goo.gl/fo0TX6
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22677
http://goo.gl/TB9Nya
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занимава со изведувачите на работите на различните објекти, но 
признава и дека Валентина Стефановска е режимска скулпторка.186 
Во вториот разговор тој, по слика на една од фонтаните во Рим, сака 
да изгради идентична фонтана во Скопје, зад Универзалната сала. 
На снимките се слуша како лично Груевски ги утврдувал локации-
те за институциите, ги планирал деловните згради во барокен стил, 
одбирал идејни решенија за Кулата на Водно за „независната“ АЕК, 
за катните гаражи во Скопје, споредувал стилови, се занимавал со 
уметнички впечатоци, дизајнот на автобусите на ЈСП, па дури одби-
рал и платно за седиштата во нив. Отишол дотаму што посакал да 
стави нешто портокалово во автобусите за да го одбележи времето 
во кое живеме. 

На следниот блок аудиоснимки во разговор, за кој опозицијата 
тврди дека се води меѓу Мартин Протоѓер и Миле Јанакиески, првиот 
му предлага на својот соговорник да се направи дизниленд, наместо 
аквапарк во Скопје. Спротивно на актуелната практика, кога многу 
нови објекти добија статус на заштита, во вториот разговор од овој 
блок, кој според опозицијата се одвива меѓу Елизабета Канческа-
Милевска и Миле Јанкиески, се открива дека на многу објекти кои 
биле под заштита како споменици на културата им бил одземен так-
виот статус со цел властите да имаат целосна слобода во постапу-
вањето со нив. 

Во неколкуте разговори што следуваа, и кои според опозицијата, 
се водени меѓу Никола Груевски и Миле Јанакиески, соговорниците 
дебатираат дали зградата кај Соборната црква да биде во барок или, 
пак, во стилот на класицизмот, и откако Груевски признава дека др-
жавата веќе нема пари, тој бара од Јанакиески наместо мермер да 
почнат да користат поевтин, како што тој го нарекува, специјален 

186 Ibid 183

малтер. Сепак, Груевски инсистира АЕК, бидејќи има сопствени сред-
ства, својот објект да го изгради од мермер. На крај, СДСМ објави 
снимка за која посочи дека претставува разговор меѓу Никола Гру-
евски и Силвана Бонева во кој првиот ґ кажува на својата соговор-
ничка дека Канческа-Милевска не треба да се појавува на седницата 
за пратенички прашања за да не одговара за раскошот и луксузот. 
Според Груевски, ако кажеле колку пари потрошиле за проектот 

„Скопје 2014“, ќе ја изгубеле довербата на народот. Во разговорот,187 
Груевски ја советува соговорничката да се кажува дека сите инсти-
туции досега биле под кирија со години, па така, со новите објекти 
се избегнуваат високи давачки.

Становите на Јанкулоска и 
Ставрески (БОМБА#36)188 

Објавата на триесет и шестата бомба започна со зборовите: „Гру-
евски и неговите соработници се трудат по секоја цена да оста-
нат на власт, и тоа го прават за пари“.189 Како и претходните две, 
и оваа прес-конференција беше организирана пред зградата на Вла-
дата, во Кампот на слободата.

Според опозицијата, на аудио материјалите се слуша дека во ис-
тата зграда во близина на МВР, каде станови купила сега веќе пора-
нешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, стан 
купил и вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. 

187 http://a1on.mk/wordpress/archives/496238 
188 Триесет и шестата прес-конференција во рамките на проектот „Вистината 

за Македонија“ се одржа на 31 мај 2015 година, а презентираните аудио 
материјали, транскриптите, како и видеозапис од прес-конференцијата се 
достапни следниов линк: http://goo.gl/f6dtGk 

189 Ibid 188

http://sdsm.org.mk/default.aspx?mId=55&agId=6&articleId=12086
http://a1on.mk/wordpress/archives/496238
http://goo.gl/f6dtGk
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Грижата на вицепремиерот за финансии Ставрески не биле парите, 
туку како никој да не го види додека го избира и додека го опремува 
станот, како и на чие име да се води.

Содржината на разговорот,190 кој според опозицијата се води 
меѓу Гордана Јанкулоска и сопругата на Ставрески Антоанета, го 
открива екстравагантниот и скап вкус за ентериерно уредување на 
овие станови: кожени гарнитури, квалитетни врати, плочки, паркет, 
тераси од фантазиите, итн. 

На една од трите снимки, според опозицијата, во разговор191 со 
ексминистерката Гордана Јанкулоска, нејзиниот портпарол Иво Ко-
тевски ја предупредува дека граѓаните ќе реагираат откако ќе се 
дознае за станот. На што таа одговара дека нема медиуми кои би 
ги објавиле овие информации. „По денес обелоденетите докази 
веројатно станува појасно зошто големиот критичар на мегало-
манството на Груевски, Зоран Ставрески, кој велеше дека држава-
та нема за леб, а власта троши на чоколадо, уште е во Владата 
на Груевски. Којзнае уште колку чоколади тој самиот изел додека 
граѓаните немаат за леб и којзнае со уште што го држи Никола 
Груевски во неговата Влада“,192 поентираа од опозицијата.

190 http://goo.gl/J94iuZ 
191 http://gragjanite.mk/bomba-36/ 
192 Ibid 188

Кој сè ја потврди автентичноста 
на разговорите

Веднаш по првата бомба, која имаше за цел да претстави кој сè е 
прислушуван, поранешниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиев-
ски, кој беше еден од прислушуваните, веднаш ја потврди автентич-
носта на сопствените разговори.193 Поранешниот градоначалник на 
Гостивар Руфи Османи, исто така, ја потврди автентичноста на разго-
ворите и воедно изрази загриженост за масовното прислушување.194

На индиректен начин, многу често преку соопштенијата, колум-
ните и официјалните изјави, автентичноста ја потврдија и челници 
од ВМРО-ДПМНЕ, како и новинари кои важат за блиски до нив. Во 
една од своите колумни, Драган Павловиќ- Латас, без да ја негира 
содржината на разговорите, напиша: „И овој пат, ниту една речени-
ца од објавеното нема незаконски контекст, а камоли криминално 
дело. Само оговарања, забава за сеирџии... Да, јас сум пријател со 
Сашо Мијалков многу подолго од неговата политичка кариера. Така и 
ќе остане. Разговараме за сè, па и за политика. Така и ќе остане“.195 
Освен што ја потврди автентичноста на разговорите, поранешниот 
јавен обвинител Шврговски дури се обиде и да се оправда за ур-
генцијата за вработувањето на синот на претседателката на Апела-
циониот суд во Скопје. Тој ја даде следнава изјава за медиумите: 
„Политиката во однос на тоа кој ќе биде обвинител во основните, 
во вишите обвинителства и во Државното јавно обвинителство, 
ја протежира јавниот обвинител на Република Македонија и тој 
својот предлог го дава пред Советот на јавни обвинители. Можете 

193 http://goo.gl/wVrifQ 
194 http://plusinfo.mk/vest/14423/ndp-dojde-vreme-da-se-doznae-s%C3%A9-za-

sekogo 
195 http://vecer.mk/komentari/dragan-pavlovikj-latas/voajeri 

http://goo.gl/J94iuZ
http://gragjanite.mk/bomba-36/
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http://plusinfo.mk/vest/14423/ndp-dojde-vreme-da-se-doznae-sй-za-sekogo
http://plusinfo.mk/vest/14423/ndp-dojde-vreme-da-se-doznae-sй-za-sekogo
http://vecer.mk/komentari/dragan-pavlovikj-latas/voajeri
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да проверите, дали има еден стручен соработник во обвинител-
ството кој не бил избран за обвинител во мојот мандат. Дури от-
како бил исполнет тој капацитет со внатрешни кадри, сум проте-
жирал кадри ’однадвор‘, од адвокатурата, на пример, како што беше 
случајот со синот на претседателката на Апелацискиот суд“.196

Протестната нота која амбасадорот Аиво Орав, во име на ЕУ и 
државите-членки, ја поднесе до македонскиот министер за надво-
решни работи откако на шестмина прислушувани амбасадори во РМ 
им беа предадени материјалите со нивните разговори претставува 
уште еден аргумент во поддршка на автентичноста на разговорите. 
Сепак, најголем доказ дека разговорите се автентични, а не креира-
ни лепени и монтирани, се изјавите на многубројните новинари кои 
недвосмислено ја потврдија автентичноста на разговорите, пред сè, 
изјавите на Јадранка Костова и Оливера Трајковска. Преостанатите 
новинари, како на пример: Сашка Цветковска, Мухамед Зекири, Мери 
Јордановска и Катерина Блажевска, изразија загриженост и згрозе-
ност од чинот на прислушување новинари.

Од друга страна, пак, политичарите на ВМРО-ДПМНЕ на директни 
новинарски прашања за автентичноста на снимките секогаш одгова-
раа негативно или индиректно, т.е. сè додека не се докаже автентич-
носта на снимките во судска постапка, тие нема да ги коментираат.

196 http://alsat.mk/News/12708/shvrgovski-potvrduva-avtentichnost-na-prezentiran-
razgovor 

2. HRONOLOGIJA NA PRIDRU@NITE 
SLU^UVAWA NA OBJAVENITE BOMBI

Странските служби: приказна 
за домашната јавност

Веднаш по објавувањето на четвртата бомба, и половина час по 
правосилноста на пресудата по спогодување со осомничениот З.К., 
кој го призна делото шпионажа и неовластено тонско снимање, Гру-
евски по втор пат197 ґ се обрати на домашната јавност. Спогодбата, со 
која осомничениот и обвинет З.К. ги признава делата, беше коцката 
која ґ недостасуваше на власта за да биде приказната за странските 
служби уште поуверлива за домашната јавност. Говорот на преми-
ерот се одвиваше како одговори на прашања за кои е сигурен дека 
јавноста е заинтересирана. Така, тој сам си поставуваше прашања на 
кои подоцна сам си одговараше.

Сумирано, приказната што премиерот ја раскажа е следнава: 
„Според досегашните сознанија кои ги добив од МВР, зад снимањето 
стои странска разузнавачка служба чиј главен соработник во РМ е 
лицето З.В. кој развил своја агентурна мрежа во Македонија. Лице-
то З.К. (вработено во МВР), спротивно на закон, ги приклучувало на 
снимање сите броеви кои доаѓале како нарачка од лицето З.В., а во по-
средство на лицето Ѓ.Л., снимените материјали ги предавал редовно 
на лицето Ѓ.Л. а овој, пак, на лицето З.В., по што следела паричната 
награда. Материјалите биле доставувани до трет фактор и корис-
тени за анализа и други дејствија. Информиран сум од МВР дека од 
нивната комуникација со обвинителството се цени дека за сето ова 
постојат цврсти докази, како материјални, така и сведочења, а за 

197 http://goo.gl/uvDWW7 

http://alsat.mk/News/12708/shvrgovski-potvrduva-avtentichnost-na-prezentiran-razgovor
http://alsat.mk/News/12708/shvrgovski-potvrduva-avtentichnost-na-prezentiran-razgovor
http://goo.gl/uvDWW7
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дел од нив ќе говорам и подоцна. Значи, цврсти и непобитни докази. 
Вториот начин како се снимало е со т.н тактичка опрема“.198

Во својот говор, премиерот Груевски неколкупати се осврна на 
информации кои единствено би можеле да бидат достапни и доби-
ени од МВР и од Јавното обвинителство, со што дополнително ги 
потврди директните врски меѓу судството и извршната власт за што 
беше обвинет со претходно објавените бомби. За да изгледа при-
казната поуверлива, премиерот неколкупати ја нагласи веќе право-
силната пресуда за лицето З.К. како и дека за сè постојат цврсти и 
непобитни докази. Во приказната не откри за која странска служба 
станува збор, иако нагласи дека на полицијата ґ е позната, но не 
смее да изнесува во јавност повеќе информации. 

Со цел да ги отвори сомнежите кај јавноста за која странска 
служба станува збор, во своето обраќање тој додаде елемент за на-
шиот најголем непријател - јужниот сосед, изјавувајќи: „Дел од про-
најдениот материјал кај лицето З.В. пронајден е и во компјутерот 
на неговата сопруга која го користела тој компјутер на нејзиното 
работно место во една финансиска организација во сопственост на 
приватна компанија од една соседна држава“.199

Меѓу другото, тој одговори на уште едно самопоставено прашање, 
велејќи дека во неговиот кабинет не се снима постојано, „освен до-
колку, како во случајот, обвинителството не издаде таква наредба, 
а по претходна оправдана пријава, и заради што беше монтирана, 
а потоа демонтирана опрема за снимање во мојата канцеларија“.200

198 Ibid 197
199 Ibid 197
200 Ibid 197

Целокупната јавност беше збунета од улогата на премиерот на 
оваа конференција, кој изнесуваше детали од истрага во тек и ре-
ферираше на цврсти непобитни докази од истрага во тек. На пра-
шање од новинарите: „Премиере, во кое својство овде се јавувавте, 
минатиот пат најавивте транспарентна судска постапка, овој 
пат повторно излегувате со детали од истрагата, излегувате фак-
тички како портпарол на МВР. Каде е министерката Јанкулоска и 
зошто Вие излегувате да ни ги соопштите овие...“,201 тој одговори 
нервозно: „Затоа што така одлучив“.202 

Ваквиот говор на премиерот уште еднаш ги потврди непостоење-
то поделба на власта, селективната правда и проблемите со незави-
сноста на судството кои беа нотирани како забелешки во Извештајот 
за напредокот на РМ.

Преодна влада е можна и остварлива, 
но без ВМРО-ДПМНЕ во неа

Како одговор на претходно објавените бомби, на 15 март 2015 
година ВМРО-ДПМНЕ организираше голем митинг во салата „Борис 
Трајковски“ во Скопје. Митингот се одржа половина час по десет-
тата бомба што ја објави опозицијата. Како на сите претходни ми-
тинзи организирани од ВМРО-ДПМНЕ, и овој пат целиот град беше 
блокиран од автобуси203 дојдени од внатрешноста на Република Ма-
кедонија. Пораката што ја испрати премиерот Никола Груевски до 
поддржувачите и до раководството на СДСМ е дека избори нема да 

201 Ibid 197
202 Ibid 197
203 http://goo.gl/gkfw6q 

http://goo.gl/gkfw6q
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Европската комисија како и на сериозниот пад на ранг-листите што 
ги прават сите релевантни светски организации кои се занимава-
ат со ова прашање (Press Freedom Index 2014 - 123 место, или пад 
од 7 места споредено со 2013 година). Сепак, премиерот Груевски 
смета дека проблемот не е во медиумите, туку клучниот проблем е 
во нивното работење. Според него, фактот дека дури дваесет и два 
медиума говорат дека нема слобода на говорот е доволен доказ дека 
слободата на медиумите, всушност, постои. 

Како шлаг на тортата, на крајот од своето излагање премиерот 
најави влез на шест нови странски инвестиции кои ќе донесат 4500 
директни нови работни места. 

Митинзи на ВМРО-ДПМНЕ во другите градови

По одржувањето на големиот митинг или трибината во Скопје, 
како што некои ја најавуваа, ВМРО-ДПМНЕ секоја следна сабота 
одржуваше митинг во некој од поголемите градови ширум Републи-
ка Македонија. На тој начин, тие започнаа некаков вид кампања за 
сопствена промоција, како одговор на бомбите што опозицијата ги 
обелодени против нив. По Скопје, вториот голем митинг се одржа 
во Битола,207 каде што премиерот Груевски повторно ги изнесе исти-
те факти како и на првиот. По Битола, следуваа митинзи во Штип,208 
Охрид,209 Тетово,210 Куманово и во други градови, и на сите беа повто-
рувани истите заклучоци. 

207 http://tvorbis.com.mk/?p=1776 
208 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21241 
209 http://goo.gl/jmlTPb 
210 http://goo.gl/Delnl5 

има и дека одговорот е во силата на народот кој цело време го под-
држува.204 „Опасно е ако изгледа ако правиш митинг. Опонентите 
ќе си речат: еве тргнаа на избори и ете проблем - здравствен за 
некого, а за друг обврска како да смислува изговори како да ги избегне 
изборите. Да им ги скратам маките. Не се секирајте, нема избори. 
Нема потреба да се плашите. Нема избори, но ќе има одговор. Се-
риозен одговор. Ова е нашиот одговор, силата на ВМРО-ДПМНЕ е во 
народот кој нè поддржува во сиот овој изминат период. Не дај Боже 
да му брцнеш во око на нашиот народ или да пробаш да го излажеш 
и изманипулираш. Тогаш не те спасува ни странец обвинител, ниту 
пак нарачани од некого изјави и написи по странски медиуми, то-
гаш ни Владе Милчин, ни Фрчко, а богами ни Супермен, не може да те 
спасат“,205 рече Груевски. 

На митингот на ВМРО-ДПМНЕ, премиерот Груевски одговори на 
главното барање од претставниците на опозицијата од почетокот на 
објавувањето бомби - можноста за создавање преодна влада која би 
ја извадила Македонија од најголемата политичка криза од нејзино-
то основање. На тоа прашање, премиерот Груевски одговори дека 
„преодна влада е можна и остварлива, но без ВМРО-ДПМНЕ во неа“,206 
со што само потврди дека нема намера да соработува со опозицијата 
за излез од кризата. На неколку наврати во своето излагање, тој го 
потврди претходниот став, односно дека Зоран Заев одработува за 
странски служби со цел дестабилизација на државата и дека одра-
ботува агенда која ни тој самиот не ја разбира. 

Исто така, во своето излагање тој обрна внимание и на слобода-
та на медиумите, која беше сериозно критикувана во Извештајот на 

204 http://republika.mk/?p=402342 
205 Ibid 204
206 http://www.makdenes.org/content/article/26902134.html 

http://tvorbis.com.mk/?p=1776
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21241
http://goo.gl/jmlTPb
http://goo.gl/Delnl5
http://republika.mk/?p=402342
http://www.makdenes.org/content/article/26902134.html
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Писмото на Бранко

ВМРО-ДПМНЕ беше најуспешна во црната кампања да го претста-
ви поранешниот претседател на Република Македонија Бранко Цр-
венковски како лицето на транзицијата. Имајќи го тоа предвид, а по 
неславниот крај на „Отпорот“ организиран по Црниот понеделник и 
смената на раководството во СДСМ, Бранко Црвенковски се повлече 
од јавниот живот и од партијата. Почетокот на проектот „Вистината 
за Македонија“ и објавувањето на првите бомби отвори нов период 
на прозивки за Црвенковски, по што тој испрати писмо до јавноста 
во кое ги изрази своите ставови за актуелната политичка ситуација.211 

Во писмото, тој најпрво ја поздрави храброста на Зоран Заев и му 
даде целосна поддршка за откривање на „Вистината за Македонија“ 
и додаде дека со Македонија владее „тоталитарен, криминоген и 
корумпиран режим“,212 кој единствено може да го сруши народот, по-
викувајќи на сенародно широко движење за борба против власта кое 
нема да биде монополизирано од СДСМ. Имено, тој нагласи дека до-
колку се случи вакво сенародно движење, и тој ќе излезе и ќе биде во 
првиот ред на отпорот.213 

Провладините медиуми го протолкуваа појавувањето во јавноста 
на Бранко Црвенковски како доказ дека тој сè уште е лидер на опо-
зицијата или дека стои зад активностите на Зоран Заев,214 иако тој са-
миот нагласи во писмото дека токму опасноста од поврзувањето на 
неговото име со сегашната опозиција е причината за неговиот двего-
дишен молк. 

211 http://goo.gl/UkZY5C 
212 Ibid 211
213 Ibid 211
214 http://sitel.com.mk/branko-crvenkovski-stoi-zad-zaev 

Гошинце: евтина претстава 
или терористички чин?

На 21 април 2015 година, МВР одржа прес-конференција на која 
беа објавени детали од терористичкиот напад на полициската ста-
ница при караулата во Гошинце кој се случил некаде околу 2 часот 
по полноќ. Прес-конференцијата заврши, но низа нелогичности и 
отворени прашања останаа необјаснети, што придонесе јавноста да 
почне да се сомнева во целта на овој терористички напад.

Официјалната изјава на МВР за нападите наведува дека караула-
та во Гошинце биле нападната два и пол часа по полноќ. Притоа, 40 
вооружени и униформирани лица со ознаки на УЧК влегле во стани-
цата, ги разоружале четворицата полицајци, тројца од нив врзале со 
лисици, а еден физички малтретирале. По половина час, откако им 
ги одзеле оружјето и радиостаниците и им ги искршиле мобилните 
телефони на припадниците на полицијата, тие си заминале. За цело-
то време, групата комуницирала на албански и со помош на преве-
дувач.215 

Првото прашање што остана да лебди во воздух е зошто само 
еден од полицајците бил физички малтретиран, а еден од нив и не 
бил врзан. Секако, најзначајното прашање се однесува на целта на 
нападот. Она што го вознемири најголемиот дел од јавноста е фактот 
што полицијата го посети местото на настанот и го обезбеди дури по 
завршувањето на прес-конференцијата или цели 12 часа подоцна, 
додека цивилите кои живеат во областа слободно се движеле. Ваква 
слобода не им беше дадена на новинарите бидејќи, за дел од нив, 
пристапот до местото бил забранет.

215 http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=67212 

http://goo.gl/UkZY5C
http://sitel.com.mk/branko-crvenkovski-stoi-zad-zaev
http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=67212
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Тонот на ДУИ за ваквиот терористички чин беше смирен и таа ги 
повика граѓаните да не потклекнуваат на провокациите. Од друга 
страна, лидерот на Достоинство, генералот Стојанче Ангелов, десе-
тина дена претходно предупреди дека во Липковскиот регион се 
спрема сценарио што ќе има за цел да ги подгрее етничките тен-
зии.216 Многу албански интелектуалци, македонски аналитичари и 
јавноста го оценија овој чин како одвлекување на вниманието на 
јавноста од актуелната политичка криза.

Полициска акција во Куманово

Само неколку недели по инцидентот во Гошинце, на 9 и 10 мај 
2015 година се случи полициска акција за разбивање вооружена те-
рористичка група во населбата „Диво насеље“ во Куманово која е 
дел од градската месна заедница „Тоде Мендол“. Акцијата започна 
рано утрината во 04:30 часот во саботата, 9 мај 2015 година, и тра-
еше речиси непрекинато 28 часа сè до 10:00 часот во неделата, 10 
мај 2015 година, по што полицијата успеа да ја разбие терористич-
ката група.217 Крајниот епилог на акцијата беше осум загинати и 37 
повредени припадници на специјалните единици на македонската 
полиција, додека на страната на терористите на самото место биле 
пронајдени 10 мртви тела во униформи, а околу 30 лица ґ се пре-
дале на македонската полиција.218 Важно е да се напомене дека на 
почетокот МВР тврдеше дека 14 терористи се загинати, но подоцна 
ја смени изјавата во вкупно 10 загинати терористи.219 

216 http://a1on.mk/wordpress/archives/480393 
217 http://telma.com.mk/vesti/se-puka-vo-kumanovo 
218 http://vecer.mk/makedonija/zavrshi-akcijata-poslednite-27-teroristi-se-predadoa
219 http://www.makdenes.org/archive/news/20150509/428/428.html?id=27006588 

Во текот на 9 мај, МВР не излезе со никакви соопштенија зошто и 
како се одвива оваа акција во Куманово. Конечно, доцна во ноќта на 
9 мај, тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкулоска 
одржа прес-конференција на која изјави дека црниот биланс од де-
нешната акција на полицијата во Куманово се петмина загинати поли-
цајци и триесетина ранети.220 Целта на оваа акција била откривање и 
разбивање на поголема вооружена терористичка група која влегла во 
Македонија на почетокот на мај и која, според оперативните сознанија 
со кои располага МВР, сакала да го искористи актуелниот политички 
момент и да организира напади врз државни институции. Групата, пре-
ку свои помагачи, се засолнила и се утврдила во кумановската „Дива 
населба“. Акцијата продолжи и утрината на 10 мај 2015 година, при 
што повторно загинаа тројца припадници на македонската полиција, па 
така, вкупниот број загинати полицајци се зголеми на осум. По завршу-
вањето на акцијата вечерта на 10 мај, по речиси два дена молк откако 
терористички групи го нападнаа Куманово, во јавноста се појави и пре-
миерот Груевски,221 изразувајќи сочувство до семејствата на загинатите 
и изјавувајќи дека ова се најтешките денови за него, но и за полицијата, 
бидејќи станувало збор за терористичка група која била закана за без-
бедноста не само на земјата туку и на целиот регион.

Еден час претходно, МВР222 соопшти дека целосно е неутрализира-
на најопасната терористичка група на Балканот. Според информациите 
дадени од портпаролот на МВР Иво Котевски, во акцијата на македон-
ската полиција биле уапсени тројца од петтемина лидери на групата, 
граѓани на Косово: Мухамед Красниќи - командант Малишева, Мирсад 
Ндрецај - командант Нато, Тами Укшими - командант Соколи, Беки Ризај 

- командант Бегу и Деме Шеху - Јунику. Уште истиот ден, осомничените 

220 

221 http://republika.mk/?p=428495 
222 http://goo.gl/35H5X6 

http://a1on.mk/wordpress/archives/480393
http://telma.com.mk/vesti/se-puka-vo-kumanovo
http://vecer.mk/makedonija/zavrshi-akcijata-poslednite-27-teroristi-se-predadoa
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66

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 

pristapuvawe na Makedonija vo EU

за тероризам кои ґ се предадоа на македонската полиција во Куманово 
беа пренесени во Основниот суд Скопје 1 каде што дадоа искази.

Неколку отворени прашања за 
полициската акција во Куманово

Само две недели пред акцијата во Куманово, требаше да се одр-
жи партискиот конгрес на владејачката ВМРО-ДПМНЕ во овој град, и 
тоа, токму тој викенд. Одеднаш, мистериозно, терминот за конгре-
сот беше поместен и се одржа една недела порано. Никој не знаеше, 
ниту пак се посомнева во нешто, но... Од тие причини, се поставува-
ат неколку прашања, од кои првото е: 1) Зошто беше поместен пар-
тискиот конгрес и дали некој знаеше нешто што сега не се кажува? 
Да претпоставиме дека не знаеле.

Единствената изјава дадена за време на акцијата беше онаа на 
министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска. Во изјавата, 
таа вели дека станувало збор за добра акција на полицијата.223 Но 
фактите велат дека, сепак, има осуммина загинати полицајци! Поми-
наа приближно 40 часа од почетокот на акцијата, а немаше никаква 
официјална изјава од премиерот, министерот за одбрана, додека 
претседателот беше во Москва,224 на одбележување на Денот на по-
бедата.

По неговото враќање, претседателот го свика Советот за 
безбедност,225 при што по 2 часа заседавање излезе и прочита пре-

223 Ibid 219
224 http://goo.gl/RoO4ep 
225 http://goo.gl/cNpVj0 

тходно подготвена изјава. Во изјавата тој кажа: „Знаев за ова и 
постојано им посочував на претставниците на меѓународната 
заедница дека оваа група има потенцијал за да стори невидено 
зло“.226 Изјавата продолжува: „Знаевме дека групата е сочинета од 
екстремно опасни криминалци и ние внимателно го планиравме на-
шето постапување и акцијата“.227 Сепак, ниту изјавата на претсе-
дателот Иванов, ниту Советот за безбедност, на јавноста не ґ дадоа 
одговор на следниве прашања: 2) Ако претседателот знаел за група-
та, како тоа не биле преземени чекори за нејзино сузбивање, зошто 
тој ја напуштил државата и заминал на посета во Москва? 3) Ако 
криминалците биле екстремно опасни и акцијата внимателно плани-
рана, како тогаш, беше извршена во центарот на градот, а резулта-
тот од неа се 8 загинати полицајци и голема материјална штета? 4) 
Беше кажано дека членовите на групата се бореле во повеќе војни, 
но сè уште не знаеме кои се војните во кои учествувале? 5) Како и 
каде групата влегла во државата и дали нејзините припадници се 
државјани на РМ или пак странци? 6) Зошто МВР сè уште одбива да 
интервенира во двете џамии во Скопје кои не се под контрола на 
ИВЗ? 7) Дали овие два случаја се поврзани? 8) Кој ќе ја преземе 
одговорноста за случајот (политичка, командна, кривична)? 9) Како 
дојде до тоа лидерот на опозицијата, обвинет за шпионажа и „пуч“, 
да биде поканет на седницата на Советот за безбедност?

Во меѓувреме, додека луѓето се концентрираа на Куманово, 9 
лица - од кои 2 студенти - беа уапсени и им беше одреден притвор за 
учеството во протестите на 5 мај 2015!228 

226 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22280 
227 Ibid 226
228 http://makfax.com.mk/makedonija/helsinski-privedeni-vkupno-42-demonstranti-

sedum-studenti-vo-pritvor 

http://goo.gl/RoO4ep
http://goo.gl/cNpVj0
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22280
http://makfax.com.mk/makedonija/helsinski-privedeni-vkupno-42-demonstranti-sedum-studenti-vo-pritvor
http://makfax.com.mk/makedonija/helsinski-privedeni-vkupno-42-demonstranti-sedum-studenti-vo-pritvor


67

HRONOLOGIJA NA NASTANITE

Помина повеќе од еден месец од „викенд-војната“ во Куманово, 
а домашната и меѓународната229 јавност постојано повикуваат на не-
зависна меѓународна истрага за настанот, но прашањата остануваат 
отворени. 

Што јавуваа српските и албанските медиуми?!

Една недела по терористичкиот напад во Куманово, со свои ин-
формации околу кризата излегоа албанската телевизија Топ Чeнел и 
српскиот весник Блиц.230 Претседателот на парламентарната комиси-
ја за контрола на Косовската тајна полиција, во изјава за албанска-
та телевизија Топ Чeнел, кажа дека преку Разузнавачката служба на 
Косово (АКИ) дознала дека агенти на македонската тајна полиција 
имале контакти со косовски државјани со цел да се предизвика дес-
табилизација на Македонија. Српскиот весник Блиц, пак, се повика 
на српските безбедносни служби кои велат дека токму поранеш-
ниот директор на УБК Сашо Мијалков имал активна улога во орга-
низирањето на терористичките напади во Куманово. Блиц пренесе 
изјава на близок извор на српските безбедносни служби кој вели: 
„Мијалков веќе една деценија важи за еден од најмоќните луѓе во Ма-
кедонија, кој на врска ги држи највлијателните политичари и крими-
налци од Албанија и регионот. Целта на нападот во Куманово била 
да се предизвика меѓуетнички инцидент со што би се заштитила 
Владата на Македонија од нападот на опозицијата која на 17 мај 
ќе одржи митинг и ќе бара паѓање на Владата. Меѓутоа, работите 
почнаа неконтролирано да се развиваат, планираниот ’меѓуетнич-

229 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22257 
230 http://goo.gl/9FgGlU 

ки инцидент‘ се претворил во терористички напад“.231 Според овој 
извор, Мијалков се доведува во директна врска со Мирсад Ндрецај 
или командант Нато, за кој се вели дека прв испукал рафал и убил 
еден од полицајците.

Интересно е што и лидерот на ДУИ Али Ахмети потврдил претход-
ниот ден дека и тој две недели пред судирот во Куманово знаел, а на 
самиот ден на судирите бил во постојан контакт со терористите кои 
барале да ги ослободи.232 Ахмети тврди дека за тоа биле известени 
и премиерот Никола Груевски, како и претставниците на Брисел и 
Вашингтон.

Телефонски разговор меѓу Ризај и Ндрецај

На 8 јуни 2015 година, косовската ТВ Дукаѓини објави233 телефон-
ски разговор меѓу Ризај и Мирсад Ндрецај и македонски агент, за 
кои се тврди дека имале силни врски со еден агент на Управата за 
безбедност и контраразузнавање на Македонија (УБК). Двајцата ли-
дери на кумановската група снимиле разговор со наведениот агент. 
За овие двајца, Јавното обвинителство потврди дека се меѓу убиени-
те во полициската акција во Куманово.

Разговорот се одвивал неколку недели откако Ризај и Ндрецај 
ја нападнале караулата во Гошинце, на границата меѓу Македонија 
и Косово. Ндрецај и Ризај не ја очекувале интервенцијата на маке-

231 Ibid 230
232 http://plusinfo.mk/vest/25897/-ali-ahmeti-pregovaral-za-predavanje-na-

teroristite-gruevski-za-toa-znael 
233 http://a1on.mk/wordpress/archives/499570 
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донската полиција за време на акцијата во Гошинце и се сомневаат 
дека биле предадени од македонскиот агент. Ова се потврдува и за 
време на разговорот. ТВ Дукаѓини не беше во состојба да ја потврди, 
на независен начин, автентичноста на разговорот.

Финансиска помош и награди за 
припадниците на безбедносните сили

Владата на Република Македонија одлучи да им додели финан-
сиска помош234 на семејствата на припадниците на безбедносните 
сили кои загинаа во полициската акцијата во Куманово, и тоа во ви-
сина од 70.000 евра по семејство. Освен тоа, Владата одлучи да им 
додели финансиски надомест и на припадниците на безбедносните 
сили кои беа ранети и повредени во полициската акција во Кума-
ново. Притоа, на најтешко ранетиот полицаец ќе му биде доделена 
финансиска помош во висина од 40.000 евра, додека на четирите 
полицајци кои се тешко повредени и се хоспитализирани на Клини-
ката за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување, и се 
под интензивно лекување, ќе им се додели финансиска помош во из-
нос од 35.000 евра по полицаец. На деветнаесетте полицајци кои се 
веќе оперирани од потешки повреди или, пак, имаат потешки повре-
ди ќе им се додели финансиска помош во износ од 25.000 евра по 
полицаец. Преостанатите тринаесет полицајци кои беа повредени и 
ранети во акцијата ќе добијат надомест во висина од 15.000 евра по 
полицаец. На припадниците на Единицата за специјални задачи и на 
припадниците на Единицата за брзо распоредување кои беа анга-
жирани во полициската акција во Куманово им следува финансиски 
надомест во висина од 10.000 евра по припадник. На припадниците 

234 http://goo.gl/kdpU96 

на хеликоптерската единица кои учествуваа во акцијата и на профе-
сионалците од штабот кои раководеа со акцијата во Куманово ќе им 
се додели финансиски надомест во висина од 10.000 евра по припа-
дник, додека на припадниците на Посебната единица на полицијата 
кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово - 5.000 евра 
по припадник. 

Доделувањето вакви финансиски награди не било практика на 
Владата во слични ситуации во минатото. Дури ни за воената кри-
за во 2001 година, припадниците на полицијата, другите вооружени 
сили и ранетите не добија толку високи износи на финансиска по-
мош, а онаа што ја добиле, како што можевме да слушнеме од бом-
бата бр.12, биле принудени да ја вратат доколку не ґ помогнат на 
партијата. Ова поставува дополнителни прашања за случувањата во 
Куманово и ја засилува потребата од скорешна меѓународна и неза-
висна истрага за инцидентот. 

Избегал терорист по грешка на полицијата

Откако стивна еуфоријата од полициската акција, јавноста има-
ше можност да дознае дека внатрешната контрола на МВР открила 
пропусти кај полицајците. Имено, по смирувањето на состојбата во 
кумановското „Диво насеље“, полицијата - заедно со еден од осо-
мничените - го барала оружјето на напаѓачите, при што тој успеал 
да им побегне. Во соопштението на МВР235 се вели дека е изврше-
на проверка на околностите при бегството на еден од приведените 
припадници на криминално-терористичката група, при што е конста-
тирано дека полициските службеници задолжени за чување и обез-

235 http://mvr.gov.mk/vest/139 
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бедување на лицето лишено од слобода за кривичното дело терори-
зам постапиле непрофесионално и спротивно на полициската про-
цедура во вакви случаи, оставајќи го лицето без неопходен надзор, 
што осомничениот го искористил и избегал од местото на настанот.

Според тоа, полициските службеници сториле тешко прекршу-
вање на работниот ред и дисциплина предвидени во член 208, став 
3 и став 10, од Колективниот договор на МВР на РМ и поднесен е 
предлог за поведување постапка за утврдување дисциплинска одго-
ворност до надлежната дисциплинска комисија, се вели во соопш-
тението на МВР.236 Инаку, во соопштението се наведува и дека спро-
ведувањето на уапсените во Куманово било извршено според сите 
процедури, без прекршување на професионалните прописи.

236 Ibid 235

Доказниот материјал е доставен 

На 24 април 2015 година, претставниците на опозицијата, на 
чело со лидерот Зоран Заев, до Јавното обвинителство на Репу-
блика Македонија доставија доказен материјал за случаите „Пуч“ 
и „Поткуп“ во форма на транскрипти од 100 илјади разговори и 18 
илјади СМС пораки, од 12 илјади различни телефонски броеви на по-
веќе од 20 илјади прислушувани граѓани. Притоа, Зоран Заев побара 
од Јавното обвинителство откако ќе ги разгледа доказите веднаш 
да ги прекине постапките за „Пуч“ и „Поткуп“ и да поднесе кривич-
ни пријави за премиерот Никола Груевски и неговите соработници. 
Според тврдењата на Заев, ова е само дел од доказите со кои распо-
лага опозицијата и додаде дека целиот материјал ќе им биде доста-
вен на соодветните државни органи тогаш кога извршната власт ќе 
биде вистински одделена од судската. Заедно со овие материјали, 
опозицијата достави и материјални докази од фазата на системот на 
контрола на комуникациите, сопственост на Министерството за вна-
трешни работи на Република Македонија, која се вика репродукција. 
Репродукцијата на содржините на телефонските разговори (вкупно 
повеќе од 1.600.000 страници) се материјали наменети за краен ко-
рисник. Тие материјали се телефонски разговори во транскрипција, 
вршена анализа и репродукција: од опозиционери, новинари, нев-
ладини организации, интелектуалци, односно, од критички настро-
ени граѓани кон власта. До Јавното обвинителство, исто така, беа 
доставени 385 аудиоразговори кои опозицијата ги објавила до тој 
момент преку своите прес-конференции и уште 13 аудиоразговори 
кои дотогаш не биле објавени. 237

237 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21861 
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По доставувањето на доказите од страна на опозицијата до Јавното 
обвинителство, со писмена реакција238 излезе владејачката ВМРО-ДПМ-
НЕ. Според нив, јасна е намерата на Заев, кога веќе не може да ја при-
добие поддршката на граѓаните преку конструкции и манипулации, да 
продолжи да го спроведува своето деструктивно сценарио со креирање 
дестабилизација, кревање тензии, па дури и поттикнување насилство 
само за да се добере до власт. 

Притоа, во соопштението додаваат дека: „Креираните материја-
ли кои Заев очајно се обидува да ги прикаже како докази, се нелегално 
прибавени, преку противзаконско прислушување кое го спроведувале 
неговите соработници на чело со Зоран Верушевски, а во соработка 
со странски служби. Не е суштината во тоа дали ќе се поднесат 1000 
или 2000 страници хартија, туку дали тие имаат или немаат правна 
основа и аргументација. За случаите кои се водат пред надлежните 
институции против Зоран Заев, постојат непобитни докази, факти, 
признанија и правни аргументи“.239

Веднаш се поставува прашањето дали ваквите снимки, доставени до 
обвинителството, може да бидат искористени како доказ во целокупна-
та кривична постапка. Согласно Законот за следењето на комуникации-
те, член 25, став 1 и став 2: „Податоците собрани со следење на комуни-
кациите не можат да се употребат како доказ во кривичната постапка, 
кога следењето е извршено спротивно на постапката утврдена со овој 
закон, како и кога следењето не е извршено во согласност со одредбите на 
Законот за кривичната постапка. Во случаите од ставот 1 на овој член, 
податоците се ништат согласно со членот 26 од овој закон“.240 

238 http://goo.gl/cWyOYV 
239 Ibid 238
240 http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-sleden-e-na-

komunikatsiite-08-01-2009.pdf 

Сепак, тоа не значи дека обвинителството не може да ги иско-
ристи ваквите снимки како почетна точка во истрагата. Односно, до-
колку снимката укажува криминално дејствие земање поткуп, каков 
што е случајот со изградбата на автопатот Кичево - Охрид, треба да 
се провери колку чини еден километар автопат во други земји, да 
се истражат сметки на сите оние кои се спомнати во снимките, да се 
прегледа целосната документација од Министерството за транспорт 
и врски, итн. Тоа во превод значи дека, во овој момент, тие треба да 
се поврзуваат со реални настани од општественото живеење и, ако 
постојат, да се провери дали укажуваат на криминално поведение, 
односно, да бидат почетна точка во истрагата. 

 Граѓаните и контра-граѓаните 

Во атмосфера на кренати емоции и создадени услови, на 17 мај 2015 
година се случи голем сенароден протест. Протестот беше долго најаву-
ван, а го организираше движењето „Граѓаните за Македонија“.

„Граѓаните за Македонија“ претставува платформа, движење на кое 
му се приклучија 84 граѓански организации, индивидуални граѓани и 15 
политички партии. Врската на сите учесници во движењето претставу-
ва „Декларацијата на Граѓаните за Македонија“ во која се вели: „Оваа 
власт одбива да се вразуми и затоа треба да си оди и да ја ослободи др-
жавата од заложништво. Немаме веќе време, ниту трпение, ниту вер-
ба во оние што досега ја водеа државата, зашто ја водат во пропаст, 
го трошат богатството на нашата земја и ги бркаат нашите деца 
во емиграција, во неповрат. Затоа, во име на граѓаните на Република 
Македонија, се здружуваме во масовен, гласен и ненасилен граѓански про-
тест, кој ќе започне на 17 мај 2015 година, пред Владата на Република 

http://goo.gl/cWyOYV
http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-sleden-e-na-komunikatsiite-08-01-2009.pdf
http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-sleden-e-na-komunikatsiite-08-01-2009.pdf
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Македонија. Нашата заедничка акција ќе трае до дефинитивниот пад 
на власта која ни ја одзеде слободата, живејачката и иднината“.241

Собирот беше сенароден, во вистинска смисла на зборот, и на него 
немаше никакви партиски обележја и симболи, а беше поддржан од 14 
партии, вклучувајќи ја и СДСМ. На масовниот протест се вееја пароли за 
оставка на Груевски, за демократија, за слобода, за сите грешки на оваа 
власт, се вееја македонски, албански, турски, ромски, српски знамиња, 
знамиња и симболи на ЛГБТ заедницата, итн. Протестот го отворија 
студентите од Студентскиот пленум, а потоа говореа неколку активи-
сти, политичари од повеќе идеологии, националности и државјанства: 
Петрит Сарачини, Владимир Милчин, Мирјана Најческа, Џабир Дерала, 
Борјан Јовановски, Никола Димитров, Зоран Заев и други. Протестот 
траеше околу три часа и, освен говори на учесниците, вклучи и музички 
настапи, со што тој доби форма на целосен настан. Главната порака која 
беше испратена од сите говорници е дека оваа Влада, која е недемо-
кратска, треба што поскоро да си замине за да се воспостават повторно 
слободата и демократијата во Македонија. На протестот присуствуваа 
европратеникот и известувач во сенка на Европскиот парламент за 
Македонија Ричард Ховит, а свои обраќања имаа потпретседателот на 
групата социјалисти и социјалдемократи во Европскиот парламент Кнут 
Фленкештајн, како и претседателот на европската левица, поранешниот 
бугарски премиер Сергеј Станишев. Протестот заврши со поставување-
то камп пред Владата на РМ. Кампот, според основната порака што беше 
испратена од местото на настанот, е наречен Камп на слободата или 
камп „Слободиште“. Според зборовите на организаторите, кампот ќе 
остане таму сè до паѓањето на Владата и ослободувањето на држава-
та. Кампот функционира во согласност со воспоставените правила на 
однесување и дневна програма која вклучува музички настапи, дебати, 
перформанси, итн. 

241 http://gragjanite.mk 

По големиот граѓански протест од 17 мај 2015 година, веќе следни-
от ден, 18 мај 2015 година, пред Собранието митинг одржа и владејач-
ката ВМРО-ДПМНЕ под мотото „Македонија силна“. Собирот започна со 
македонски народни песни, по што следуваа говорите на професорката 
Виолета Ачковска од ГДОМ,242 лидерот на ГРОМ Стевчо Јакимовски и по-
ранешниот претседател на СОНК Дојчин Цветановски. По нивните говори, 
свое 45-минутно обраќање имаше претседателот на партијата и премиер 
Никола Груевски.

Во својот говор тој порача дека нема повлекување и нема предавање 
и дека немаат намера да прават преодна влада или нови избори затоа 
што народот одлучува за тоа кој ќе биде на власт, а народот верува во 
нив и во нивната работа, и додаде: „Цврсто веруваа дека ќе нè скршат, 
дека ќе нè прелажат со креирани, сечени и лепени снимки, со лажни во-
веди и наративи, дека ќе нè исплашат со терористички банди, дека ќе 
потклекнеме, дека ќе се предадеме, но вечерва го добиваат одговорот. 
Еве нè денес, три и пол месеци подоцна, тројно или четирипати поб-
ројно од нив вчера. Сплотени како никогаш досега, цврсти како челик, 
одлучни и решителни до бескрај. Им порачуваме, нема повлекување! 
Нема подлегнување, нема предавање. Македонија е решителна. Ма-
кедонија пак победува. Ние победуваме!“.243 Голем дел од својот говор, 
Никола Груевски му посвети на лидерот на опозицијата Зоран Заев, пов-
торно обвинувајќи го дека е корумпиран и нечесен и дека сето ова што 
го прави е во интерес на неименувани странски служби, посочувајќи му 
дека не само што никогаш нема да биде премиер, туку никогаш повеќе 
нема да биде ни градоначалник на Струмица. Во првите редови на митин-
гот, покрај целиот партиски врв се појавија и поранешниот директор на 
УБК Сашо Мијалков, како и поранешните министри Гордана Јанкулоска и 
Миле Јанакиески, кои неколку дена претходно си поднесоа оставки.

242 ГДОМ - Граѓанско движење за одбрана на Македонија
243 http://goo.gl/SLgjjA 

http://gragjanite.mk/
http://goo.gl/SLgjjA
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Нешто за што најмногу се зборуваше по протестот беа неколкуте 
руски знамиња и маици со ликот на рускиот претседател Владимир Пу-
тин. За ова прашање, премиерот Груевски изјави244 дека ставот на пар-
тијата и стратешката ориентација на државата не се рефлектира преку 
тоа каква маица ќе облече некој од стоте илјади граѓани дојдени на ми-
тинг, туку преку пораките кои јавно, јасно и недвосмислено ги испраќа 
од тој настан претседателот на таа партија, преку јавен настап и говор.

Важно е да се напомене дека, за разлика од протест кој се одржа 
претходниот ден, каде што организаторите и обичните граѓани се соочу-
ваа со низа проблеми245 и закани, како што е одбивањето на автобуските 
превозници да ги возат, блокирањето патишта, задржувањето автобуси 
со цел да не дојдат на протестот, овој пат ситуацијата беше сосема спро-
тивна. Партиските активисти на ВМРО-ДПМНЕ по локалните комитети 
имале задача да подготват списоци на членови кои мора да се појават на 
протестот и за таа цел им се јавувале преку СМС пораки и ги потсетувале 
дека треба да дојдат.

По завршувањето на митингот беше поставен контракамп на граѓани 
пред Собранието на Република Македонија под името „Чувари на демо-
кратијата“. Според она што го кажуваат граѓаните сместени во кампот, 
тие немаат посебни барања освен да дадат поддршка на ВМРО-ДПМНЕ 
и на премиерот Груевски и немаат намера да си заминат сè додека не си 
замине групата која кампува пред Владата.246 

244 http://plusinfo.mk/vest/28604/gruevski-reterira-od-ruskata-prikazna-i-se-kolne-
vo-nato-i-vo-eu 

245 http://goo.gl/xV5ikG 
246 https://www.youtube.com/watch?v=qI9inV69v8A 

http://plusinfo.mk/vest/28604/gruevski-reterira-od-ruskata-prikazna-i-se-kolne-vo-nato-i-vo-eu
http://plusinfo.mk/vest/28604/gruevski-reterira-od-ruskata-prikazna-i-se-kolne-vo-nato-i-vo-eu
https://www.youtube.com/watch?v=qI9inV69v8A
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1. PRVATA POSETA NA HAN

Седум дена по објавувањето на втората бомба, на 17 февруари 
2015 година, за прв пат како еврокомесар за соседска политика и 
преговори за проширување, Република Македонија ја посети Јоха-
нес Хан.247 При својата посета, тој се состана со претставници од 
владата и од опозицијата, претставници на граѓанското општество, 
како и претставници на државите-членки во земјата. На средбите 
со претседателот Иванов, премиерот Груевски, министерот за надво-
решни работи Попоски и лидерот на СДСМ Заев, еврокомесарот ја 
изрази сериозната загриженост на Европската унија за моментал-
ната политичка ситуација во земјата - беше наведено во соопште-
нието по првата посета на Јоханес Хан на земјава. Главната порака 
од средбите со сите претставници се однесува на предложување по-
средство на Европскиот парламент за надминување на политичката 
криза во Македонија.248 На крајот од сите средби со македонските 
претставници, Јоханес Хан не излезе со никаква изјава, а неговиот 
став околу разговорите го искажа преку писмено соопштение на Ев-
ропската комисија. 

247 http://www.makdenes.org/archive/news/20150217/428/428.html?id=26853507 
248 http://kapital.mk/han-evropratenitsi-da-ja-reshat-krizata-vo-makedonija/ 
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Важно е да се напомене дека, случајно или не, средбата со преми-
ерот Никола Груевски не се одржа во зградата на Владата, која по обе-
лоденувањето видеоснимки со Зоран Заев поврзани со случајот „Пуч“ 
доби репутација на место за снимање на соговорниците на премиерот. 
Овој пат, Хан се сретна со премиерот Груевски на работен ручек во 
резиденцијата на ЕУ во Скопје.249 Голем дел од аналитичарите и позна-
вачите на овие тематики го оценија овој потег на еврокомесарот Хан 
како сериозно отстапување од стандардната процедура и како некој 
вид порака што тој ја испратил до премиерот Груевски. 

2. OTKA@ANA SREDBATA 
GRUEVSKI - JUNKER

Првата средба меѓу премиерот на Република Македонија Никола 
Груевски и претседателот на Европската комисија Жан Клод Јункер 
беше закажана за 26 февруари 2015 година. Три дена пред закажа-
ната средба, на 23 февруари 2015 година, заменик-портпаролката на 
Јункер, Мина Андреева, изјави250 дека средбата е откажана, а причи-
на за тоа е развојот на настаните на теренот во Република Македо-
нија, додавајќи дека во овој момент остварувањето на таа средба е 
несоодветно.

Откажувањето на оваа средба повторно го стави под знак пра-
шалник кредибилитетот кој премиерот Никола Груевски го ужива 
меѓу највисоките европски кругови, особено ако се земе предвид 

249 http://plusinfo.mk/vest/15225/a1on-gruevski-mu-docni-na-han-vekje-polovina-
cas 

250 http://goo.gl/Gx4VeL 

дека Жан Клод Јункер доаѓа од Европската народна партија која е 
во сестрински односи со ВМРО-ДПМНЕ. 

3. POSETA NA NATO OD GRUEVSKI

За време на официјалната посета на НАТО во Брисел, на 11 март 
2015 година, премиерот Груевски имаше средба со генералниот се-
кретар Јенс Столтенберг. На средбата, освен што разговарале за перс-
пективата на земјата за влез во НАТО, тие разговарале и за актуелната 
политичка состојба во Македонија. Притоа, генералниот секретар из-
разил загриженост за политичката криза во Македонија251 и порачал 
дека Владата треба да ги обезбеди демократските процеси.

  

Напредокот на реформите зависи од ефикасни демократски 
дијалог, широко распространета доверба во владеењето на 
правото и слободата на медиумите. Ние сметаме дека Вла-
дата треба да се погрижи тие да бидат целосно почитувани.

  

На новинарско прашање дали Владата побарала помош од НАТО 
за идентификување на странските служби, Груевски ниту еднаш не 
спомена странски служби, давајќи прилично нејасен одговор и до-
давајќи дека сè друго што останало недокажано ќе биде дел од до-
машна судска постапка која ќе биде транспарентна и отворена.

251 http://goo.gl/bqOZHD 

http://plusinfo.mk/vest/15225/a1on-gruevski-mu-docni-na-han-vekje-polovina-cas
http://plusinfo.mk/vest/15225/a1on-gruevski-mu-docni-na-han-vekje-polovina-cas
http://goo.gl/Gx4VeL
http://goo.gl/bqOZHD
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Средбата Груевски - Столенберг може да се оцени како јавен при-
тисок за решавање на политичката криза, со јасни очекувања за по-
читување на демократските процеси во државата, кои треба да бидат 
обезбедени токму од Владата. Одговорот на Груевски за странските 
служби, пак, откри дека ваквата приказна е единствено намената за 
домашната јавност, со цел аферата „Прислушување“ да ја изгуби 
смислата, а обвинението во случајот „Пуч“ да има мотив.

4. REZOLUCIJATA ZA  
REPUBLIKA MAKEDONIJA

Паралелно со посетата на премиерот Груевски на Брисел, на 11 
март 2015 година, во Стразбур, на пленарна седница, Европскиот 
парламент дискутираше за резолуцијата за напредокот на Републи-
ка Македонија во 2014 година. На седницата, Европскиот парламент 
усвои резолуцијата за напредокот на Република Македонија и по 
деветти пат го повика Советот на ЕУ да утврди датум за почнување 
на преговорите. Пратениците од Европскиот парламент потврдија 
дека проблемот околу името не треба да биде пречка за отворање 
преговори и дека, според нив, тоа е билатерално прашање, но дека 
тој проблем, сепак, треба да се реши пред влезот на Република Ма-
кедонија во ЕУ. 

Сосема очекувано, последните настани во врска со аферата „Пуч“, 
прислушувањето и, воопшто, политичката криза во Македонија, беа 
спомнати во резолуцијата. Во врска со оваа афера, Европскиот пар-
ламент изрази голема загриженост за поларизираната политичка 
клима во државата и смета дека власта и опозицијата треба да по-
чнат политички да соработуваат.

Во резолуцијата се наведува дека како решение за целата ситуација, 
правењето компромиси е од суштинско значење за функционирање на 
демократијата и дека постизборниот бојкот е проблем кој треба да се 
реши во духот на споделена одговорност меѓу Владата и опозицијата. 
Европскиот парламент изрази и сериозна загриженост за обвиненијата 
против лидерот на опозицијата Зоран Заев од страна на премиерот Ни-
кола Груевски. 

Во резолуцијата, исто така, се наведува дека Европскиот парламент 
осудува какво било следење и повикува сите наводи да бидат објаве-
ни, како и да се спроведе независна истрага за сите обвинувања за 
незаконско следење, со целосно почитување на принципите на транс-
парентност, непристрасност и пресумпција на невиност. Понатаму во 
текстот на резолуцијата се искажува загриженост за загрозеноста на 
слободата на медиумите, за широко употребуваната самоцензура и 
практиката на политичка клевета во медиумите, како и за нивната зави-
сност од државниот буџет. 

На пленарната сесија својата загриженост за политичката состој-
ба ја потврди и еврокомесарот Јоханес Хан, пред сè поради, како што 
посочи, селективното судство, проблемите со слободата на говорот и 
недостигот на дијалог на високо ниво кои, според него, само се влошиле 
со актуелната криза и додаде: „Без разлика на изворите на прислушу-
вањето кои треба да се истражат, секоја потенцијална злоупотре-
ба која се открива во нивната содржина мора да биде истражена и да 
се преземат адекватни мерки. Особено ако нарушуваат такви фунда-
ментални прашања како што се владеењето на правото и поделба-
та на власта. Во период кога довербата во институциите е ниска, 
сите јавни личности мора да се однесуваат одговорно и да преземат 
одговорност за своите постапки“.252 Загриженост изрази и известу-

252 http://goo.gl/0Bvb0p 

http://goo.gl/0Bvb0p
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вачот во сенка на Европскиот парламент за Македонија, британскиот 
пратеник Ричард Ховит, кој воедно се понуди и да биде олеснувач во 
актуелната криза. Според него, заканите со затворска казна за лидерот 
на опозицијата во Македонија се опасен момент за демократијата во 
земјата. Фактот што обвинувањата на сметка на Заев ги искажа лич-
но премиерот на прес-конференција само дополнително ја зголемува 
загриженоста која веќе беше голема поради доказите презентирани во 
објавените аудиоразговори, кои говорат за наводно вознемирувачко 
политичко мешање во судството и во медиумите. Потоа, тој се осврна 
на аудиоснимките и изјави дека нема сомнеж дека постоело масовно 
прислушување и дека барем дел од објавените материјали се вистини-
ти и дека тие докази во овој момент не смеат да бидат игнорирани, на 
што додаде: „Сега повторно ни се даваат ветувања за реформи на 
правосудството и медиумите, иако такви ветувања беа давани и по-
рано и не беа исполнети. Ќе мора да се наметнат нови елементи за 
набљудување и оценка кои ќе овозможат компетентност во земјата, 
и кредибилитет кон надворешниот свет“.253 

За време на дебатата во Стразбур, својот став за политичката ситу-
ација во Македонија го сподели и Сергеј Станишев, бугарски европрате-
ник и заменик-претседател на Комитетот за парламентарна соработка 
меѓу ЕУ и Македонија, кој смета дека властите во Македонија мора да 
преземат иницијатива за обновување на политичкиот дијалог, во спро-
тивно, посредството од европските институции нема да ги реши вна-
трешните проблеми на Македонија. Според него: „Повеќе не станува 
збор само за дијалог меѓу партиите, туку за одбрана на основните 
демократски стандарди и принципи, кои се составен дел од прего-
варачкиот процес. Нападите врз лидерот на опозицијата само го 
покренуваат прашањето дали навистина можеме да му веруваме на 
правосудниот систем, кој веќе трпи критики за селективно делење 

253 Ibid 252

правда под влијание на власта“,254 и додава дека ако власта не ја пре-
земе иницијативата за средување на политичката криза, изгледите за 
почнување преговори за членство на Македонија во ЕУ ќе станат уште 
послаби. 

Сето ова беше најава за зајакнато присуство на ЕУ како медијатор во 
решавањето на политичката криза во Република Македонија, иако ниво-
то и начинот на кој ќе биде решена останаа дополнително да се утврдат. 

5. PROTESTNA NOTA OD 
AMBASADOROT ORAV

Во периодот на објавувањето бомби од проектот „Вистината за 
Македонија“, на едно од своите гостувања во дебатните емисии Зо-
ран Заев објави дека меѓу прислушуваните се и шест амбасадори на 
влијателни држави.255 Притоа, внимавајќи на сензибилноста на вак-
вата информација, Заев кратко одговори дека папките и разговори-
те лично ќе им ги предаде на прислушуваните. Еден месец подоцна, 
амбасадорот Аиво Орав, во името на ЕУ, поднесе протестна нота до 
македонското МНР за непочитување на Виенската конвенција.256

Протестната нота потврдува дека разговорите кои ги добиле амба-
садорите се вистинити и дека тие навистина биле прислушувани. Во-

254 http://meta.mk/stanishev-eu-ne-mozhe-sama-da-gi-reshi-problemite-vo-
makedonija/ 

255 http://plusinfo.mk/vest/16396/rse-prislushuvani-i-stranski-diplomati-vo-
makedonija 

256 http://goo.gl/Zft4fh 

http://meta.mk/stanishev-eu-ne-mozhe-sama-da-gi-reshi-problemite-vo-makedonija/
http://meta.mk/stanishev-eu-ne-mozhe-sama-da-gi-reshi-problemite-vo-makedonija/
http://plusinfo.mk/vest/16396/rse-prislushuvani-i-stranski-diplomati-vo-makedonija
http://plusinfo.mk/vest/16396/rse-prislushuvani-i-stranski-diplomati-vo-makedonija
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едно, нотата е алатка која дипломатите ја користат при прекршувања 
на Виенската конвенција.257 За содржината на нотата не се коментира-
ше во јавноста, со оглед дека се работи за дипломатска комуникација, 
а МНР објави писмено соопштение со кое потврди дека „нотата е 
упатена при искажани закани во јавноста од лидер на политичка пар-
тија дека поседува нелегално стекнати и креирани материјали“.258 

6. BRISEL MU ODGOVORI NA 
JAVNOTO OBVINITELSTVO

Со оглед на сите сомнежи што се појавија во јавноста за работата 
на Јавното обвинителство, а со цел да ја покаже својата транспа-
рентност, ЈО повика експерти од Европската комисија да го набљу-
дуваат процесот „Пуч“ коишто би можеле да посведочат за транс-
парентноста на постапките. По некое време, во кое јавноста веќе 
започна да прави притисок за натамошно постапување, на 30 март 
2015 година, Европската комисија испрати негативен одговор. Одго-
ворот беше споделен со јавноста преку соопштение каде, меѓу дру-
гото, стои: „Во одговорот сме известени дека Европската комисија 
во моментов нема да врши надворешна експертиза за содржината 
на која било поединечна кривична постапка. Притоа, во дописот 
е истакнато дека сметаат дека единствено надлежно тело да ја 
цени објективноста или транспарентноста на активностите 
на јавните обвинители е судот од прва инстанца (и во случај на 
жалба, апелациониот суд)“.259

257 http://goo.gl/WLmhwY 
258 http://24vesti.mk/aivo-orav-podnel-nota-do-mnr-poradi-prislushuvanje 
259 http://fokus.mk/eu-nema-da-isprati-eksperti-vo-javnoto-obvinitelstvo/ 

Обвинителството се обиде да го претстави ваквиот одговор како 
алиби за наводно транспарентно и законско водењето на постапки-
те, што значи дека тие имаат изговор пред јавноста дека овие два 
поединечни случаја се водени во согласност со процедурите и прин-
ципите на владеење на правото. 

7. BRISELSKI PREGOVORI

По завршувањето на пленарната сесија на Европскиот парламент и 
откако еврокомесарот Јоханес Хан го изнесе својот предлог за посред-
ништво на ЕУ во надминувањето на политичката криза во Македонија, 
започнаа т.н. Бриселски преговори кои се одвиваа преку неколку сред-
би во Скопје и во Стразбур, при што некои од нив не беа во оригиналниот 
формат, односно на нив присуствуваа само набљудувачите од ЕУ и САД. 

Прва средба

Првата рунда од Бриселските преговори почна на 30 март 2015 
година во Брисел, меѓу претставници на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и Ев-
ропскиот парламент како олеснувач на дијалогот. Од страна на 
ВМРО-ДПМНЕ за претставници во овие преговори беа избрани Ни-
кола Попоски, Никола Тодоров и Илија Димовски, додека СДСМ во 
дијалогот ја претставуваа Радмила Шекеринска, Виктор Габер и Ре-
ната Дескоска. Олеснувачите на дијалогот од страна на Европскиот 
парламент ги вклучија Ричард Ховит (СД, Велика Британија), Едвард 
Кукан (ЕПП, Словачка) и Иво Вајгл (АЛДЕ, Словенија).260 

260 http://24vesti.mk/brisel-dijalog-megju-vmro-dpmne-i-sdsm 

http://goo.gl/WLmhwY
http://24vesti.mk/aivo-orav-podnel-nota-do-mnr-poradi-prislushuvanje
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Преговорите, кои се одвиваа зад затворени врати, најпрво почна-
ле со одвоени средби на делегациите на двете партии со европските 
политичари. Откако и двете страни ги искажале своите ставови со 
кои настапуваат во разговорите, била одржана и заедничка средба 
на двата тима и олеснувачите. Според информациите кои излегоа од 
средбите, обете страни останале на своите првични позиции, односно, 
претставниците на СДСМ побарале формирање техничка влада која би 
имала мандат да создаде услови за фер и демократски избори, како и 
избор на нов обвинител кој би ги процесирал сомнежите за корупција 
и криминал откриени со прислушуваните разговори, додека претста-
вниците на ВМРО-ДПМНЕ сметале дека кризата треба да се реши со 
правна разврска на случајот „Пуч“, а политички може да се разговара 
за сите барања на опозицијата, како што се: пописот, нов избирачки 
список, измени во изборниот законик и состојбата во медиумите, но 
не и за преодна влада и нови избори.

По средбата со делегациите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, претставни-
ците на Европскиот парламент изјавија дека е добро што двете страни 
седнале на иста маса и дека преговорите ќе продолжат во април.

Втора средба

Втората рунда преговори се одржа на 15 април 2015 година, пов-
торно во Брисел. И во оваа рунда преговори, тимовите на двете пар-
тии останаа во истиот состав.261 Оваа средба, за разлика од претход-
ната, траеше многу подолго и по неа можеше да се дознае дека овој 
пат разговорот бил далеку посуштински. Претставниците на двете 
партии не излегоа со своја изјава по средбата, а претставниците на 

261 http://makfax.com.mk/makedonija/politika/nova-runda-razgovori-pomegu-vmro-
dpmne-i-sdsm 

Европскиот парламент излегоа со кратко соопштение дека учесни-
ците се согласиле дека дискусиите ќе продолжат.262 По средбата не 
беше утврден конкретен датум за третата средба, која беше најавена.

Трета средба 

Третата лидерска средба беше одржана во Скопје, во Клубот на 
пратеници, на 14 мај 2015 година, под покровителство на амба-
садорите на ЕУ и САД - Аиво Орав и Џес Бејли.263 На оваа средба 
присуствуваа и лидерите на албанските партии, Мендух Тачи и Али 
Ахмети, и истата се одржа пред закажаните протести на 17 мај (опо-
зицијата) и на 18 мај (власта).

Единствениот успех постигнат на средбата е заеднички договор 
за поддршка на демократските вредности, правото на мирен протест 
и евроатлантската агенда, со осуда за насилството во криминални 
или политички цели. На овие разговори не беа утврдени ниту темите 
за кои би се преговарало во иднина. Средбата требаше да се одр-
жи под покровителство на претседателот Ѓорѓе Иванов, но поради 
фактот што ДУИ не го признава неговиот легитимитет, средбата се 
одржа во присуство на амбасадорите.

262 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21633 
263 http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=51515937114&id=9&s

etIzdanie=23468 

http://makfax.com.mk/makedonija/politika/nova-runda-razgovori-pomegu-vmro-dpmne-i-sdsm
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Четврта средба

Оваа средба беше одржана во истиот формат, со истите учесници, 
на 18 мај 2015 година, повторно во Клубот на пратеници, еден ден 
пред најавената средбата во Стразбур.264 Амбасадорите Бејли и Орав, 
повторно во улога на неми набљудувачи, присуствуваа на средбата 
на која партиските лидери цврсто останаа на своите почетни ставо-
ви. Така, лидерот на СДСМ бараше преодна влада без Груевски, до-
дека пак Груевски остана на ставот дека не дава оставка од преми-
ерската функција. 

Конкретни предлози за излез од кризата беа понудени од лиде-
рот на ДУИ, како што се формирање работни групи во Собранието и 
реконструкција на Владата. Сепак, и оваа средба помина без посаку-
вано решение за излез од политичката криза, со што остана запаме-
тена како уште една во низата неуспешни средби.

 Петта средба

Оваа средба, која се одржа на 19 мај 2015 година во Стразбур, го 
доби целосното внимание на ЕУ, односно таа беше подигната на нај-
високо ниво, со присуство на еврокомесарот Јоханес Хан и партиските 
лидери.265 За да се овозможи присуството на Зоран Заев, му беше вратен 
и пасошот кој претходно му беше одземен како алтернативна мерка во 
случајот „Пуч“, со цел да му се овозможи патување во Стразбур.

Делегацијата на ВМРО-ДПМНЕ, покрај претседателот на партија-
та Никола Груевски, ја сочинуваа Мартин Протоѓер, Никола Тодоров, 

264 http://goo.gl/VQfbRU 
265 http://www.makdenes.org/archive/news/20150519/428/428.html?id=27024143 

Никола Попоски, Сашо Мијалков, а присутен бил и пратеникот Влат-
ко Ѓорчев, додека делегацијата на СДСМ ја предводеа Зоран Заев, Ре-
ната Дескоска и Роберт Поповски.266

Делегациите најпрво одржале одвоени средби со европрате-
ниците, а потоа лидерите продолжиле со 10-часовна маратонска 
средба со еврокомесарот Хан, која заврши во 3 часот и 30 минути 
по полноќ со изјава за искрено водени разговори и со согласност 
дека средбите треба да продолжат.267 Имајќи го предвид фактот дека 
оваа конференција беше крената на повисоко ниво и се одвиваше 
во повисок формат на претставници, може да се сфати и како сигнал 
за зголемување на притисокот за решавање на политичката криза. 

Шеста средба

Шестата средба од Бриселските преговори се одржа во Клубот 
на пратениците, во Скопје, на 26 мај 2015 година,268 и имаше фор-
мат на лидерска средба меѓу лидерите на 4-те најголеми партии. На 
оваа средба албанскиот блок беше информиран за договореното во 
Стразбур и беше најавена следната средба што треба да се одржи во 
Скопје, на 2 јуни 2015 година, во присуство на еврокомесарот Хан.

266 http://24vesti.mk/gruevski-i-zaev-vo-strazbur-pregovarale-10-chasa 
267 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22510 
268 http://plusinfo.mk/vest/27192/pocna-tretata-liderska-sredba- 
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8. HOJT JI VO POSETA 
NA MAKEDONIJA

На 16 април 2015 година, во посета на Република Македонија 
дојде американскиот помошник на заменикот на државниот секре-
тар за Европа и Евроазија, Брајан Хојт Ји,269 кој одржа средби со нај-
високите политички актери од власта и од опозицијата. По средбите, 
Хојт Ји изјави дека меѓународната заедница може да ґ помогне на 
Република Македонија во дијалогот и да ги охрабри властите да нај-
дат излез, но нема готови решенија за политичката криза и затоа, во 
моментов, најважно е опозицијата и власта да седнат на маса и да 
договорат решение бидејќи Македонија го нема луксузот на времето 
во однос на нејзините евроатлантски интеграции.270

По средбата со премиерот Груевски, Хојт Ји изјави: „Ние ја пови-
кавме Владата и нејзините институции да ги земе обвинувањата 
и инсинуациите за злоупотреби на службената должност, за мож-
ното незаконско однесување, многу сериозно, најмалку толку сери-
озно како што владата ги зема обвинувањата против лидерот на 
опозицијата, господин Заев“.271

За средбата со лидерот на СДСМ, високиот гостин од Стејт де-
партментот рече дека му посочил на Заев оти во секоја демократска 
земја опозицијата треба да ја одигра својата демократска улога пре-
ку целосна вклученост во институциите, пред сè, во Парламентот, па 
оттука, токму тој треба да најде начин да ја врати својата партија во 

269 http://www.makdenes.org/archive/news/20150416/428/428.html?id=26958686 
270 https://www.facebook.com/permalink.php?id=119869762156&story_

fbid=10152827520152157 
271 http://telma.com.mk/vesti/hojt-jiprocesuiranje-na-sluchaite-protiv-vladini-

pretstavnici 

Собранието и да овозможи тоа да ја извршува својата функција на 
приближување кон евроатлантските структури.272 

9. ZAKLU^OCI NA SOVETOT

Април беше месецот на активност на меѓународната заедница. Пара-
лелно со процесот на објавување бомби од проектот „Вистината за Ма-
кедонија“ и Бриселските преговори, на 21 април 2015 година се одржа 
состанок на Советот на ЕУ кој расправаше и за актуелната политичка криза 
во Македонија.273 Ова беше вонредна дискусија и донесување заклучок за 
Македонија, како директен резултат на длабоката политичка криза во која 
се наоѓа државата.

Заклучоците на Советот на ЕУ покажуваат длабока загриженост за вла-
деењето на правото, човековите права и за слободата на медиумите како 
темелни демократски вредности кои се во срцето на политиката за проши-
рување на ЕУ. Заклучоците на Советот на ЕУ содржат препораки упатени 
до обете страни, со конкретни предлози што сè треба да се направи во 
следниот период. Така, заклучоците ги содржат следниве препораки:

До политичките лидери:

• да се придржуваат до принципите на владеење на правото, почи-
тувањето на човековите права и слободата на медиумите;

• да ги преземаат своите одговорности и да преземат итни мерки 

272 Ibid 270
273 http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/04/st08159_en15_pdf/ 

http://www.makdenes.org/archive/news/20150416/428/428.html?id=26958686
https://www.facebook.com/permalink.php?id=119869762156&story_fbid=10152827520152157
https://www.facebook.com/permalink.php?id=119869762156&story_fbid=10152827520152157
http://telma.com.mk/vesti/hojt-jiprocesuiranje-na-sluchaite-protiv-vladini-pretstavnici
http://telma.com.mk/vesti/hojt-jiprocesuiranje-na-sluchaite-protiv-vladini-pretstavnici
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/04/st08159_en15_pdf/
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насочени кон долгорочно и одржливо решение, конструктивно да 
се вклучат во започнувањето на политичкиот дијалог и враќање 
на довербата во институциите со соодветни политички чекори и

• да покажат воздржаност и да се фокусираат на решавање на те-
ковната политичка криза што е можно поскоро.

До институциите на РМ:

• да бидат истражени од соодветните институции сите наводи и твр-
дења, вклучувајќи ги оние за потенцијалните злоупотреби кои се 
обелоденети во јавноста, со целосно почитување на фер постап-
ката, принципот на независност на институциите и почитување на 
принципот на пресумпција на невиност.

Во заклучоците, Советот на ЕУ го поздрави дијалогот меѓу власта и 
опозицијата кој се одвива со посредство на Европскиот парламент. 

Длабоката загриженост на ЕУ може да се препознае не само преку 
заклучоците од одржаниот состанок туку и од пораките кои стануваат сè 
посилни со секое продлабочување на политичката криза. Имено, длабока 
загриженост во однос на состојбите во судството, медиумите и владеење-
то на правото како термин за Македонија за прв пат беше искажана од 
Советот на ЕУ во неговите заклучоци за Македонија од 16 декември 2014 
година: „Постои длабока загриженост за растечката политизација на 
државните институции и зголемениот број на недостатоци во однос 
на независноста на судството и слободата на медиумите. Нереализи-
рањето на овие прашања ќе нанесе штета на спроведувањето на ре-
формите. Советот ги повикува властите да преземаат решителни 
чекори со цел брзо да се отстранат овие грижи“.274 

274 http://sitel.com.mk/ek-so-shesta-preporaka-za-pregovori-so-makedonija 

Седницата на Советот беше одржана многу брзо по втората неус-
пешна средба во Брисел меѓу претставниците на власта и на опозиција-
та, на која беше договорено единствено дека разговорите ќе продол-
жат понатаму. Токму затоа, ваквите заклучоци може да се сфатат како 
дополнителен притисок од страна на ЕУ кон власта за конструктивен 
дијалог и деполитизација на институциите, за да се врати довербата на 
граѓаните во државниот апарат.

Пораките на Советот повикуваат на политички дијалог меѓу власта 
и опозицијата, изнаоѓање решение, кое би спречило повторување на 
ваквата криза, и независна истрага за разговорите од бомбите кои упа-
туваат на криминално поведение на владејачката структура.275

10. ME\UNARODNATA 
POVIKUVA NA OSTAVKA

Оставката како предуслов за 
независен истражен процес 

На трибина на Правниот факултет во Скопје, одржана во организа-
ција на Фондацијата „Конрад Аденауер“, на 27 април 2015 година, својот 
став околу целата политичка состојба го искажа амбасадорката на Сојуз-
на Република Германија Кристине Алтхаузер и упати жестоки критики 
кон Владата, не само поради начинот на кој се справува со моменталната 
политичка криза туку и поради многу други проблеми во државата, како 

275 http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=42115950198&id=9&s
etIzdanie=23449 

http://sitel.com.mk/ek-so-shesta-preporaka-za-pregovori-so-makedonija
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=42115950198&id=9&setIzdanie=23449
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=42115950198&id=9&setIzdanie=23449
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што се контролата врз судството, партизацијата на институциите и неза-
висноста на медиумите.

Според амбасадорката Алтхаузер, до решение за политичката криза во 
земјата може да се дојде само преку оставки и независна истрага и дода-
де: „Според западните политички стандарди, политичките последици 
од обемот и природата на обвинувањата се неизбежни. Да бидам јасна, 
како мојот американски колега минатата недела, последиците, на при-
мер, значат оставки како предуслов да се дојде до почеток на неопходен 
транспарентен и независен истражен процес“.276 На крајот, таа изрази 
загриженост дека и другите западни амбасадори во Македонија се ирити-
рани, пред сè, поради тоа што Владата не презема ништо и не ги третира 
сериозно тешките обвинувања, од кои голем дел се преклопуваат со забе-
лешките содржани во извештаите на ЕК последниве неколку години.

Бојко Борисов со совет за оставка

Два дена по инцидентот во Куманово, на 11 мај 2015 година, совет 
за премиерот Груевски да поднесе оставка, со цел да престанат проте-
стите и немирите во земјата, упати и бугарскиот премиер Бојко Бори-
сов. Во својата изјава,277 бугарскиот премиер Борисов се посочи себеси 
како пример, потсетувајќи дека во првиот мандат поднел оставка по-
ради протестите на граѓаните против високите цени на струјата и дека, 
според него, така треба да постапи премиер на држава доколку сака 
да ја врати довербата кај граѓаните. Борисов не заборави да посочи 
дека Македонија е многу важна држава за нив и затоа е многу важно 
во државата да има политичка стабилност, а жртвите во Куманово се 
резултат на поделбите и проблемите во Македонија.

276 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21929 
277 http://novatv.mk/index.php?navig=8&vest=22284&cat=2

11.  SREDBA SO [ESTORKATA

Веднаш по случувањата во Куманово од 9 мај 2015 година, шест-
темина амбасадори на највлијателните држави-членки на ЕУ, при-
дружени од шефот на Мисијата на ЕУ во Македонија и амбасадорот 
на САД, одржаа средба со премиерот Никола Груевски. Она што беше 
дискутирано зад затворени врати остана тајна за јавноста, но заед-
ничката изјава која ја дадоа надвор содржеше остри критики насо-
чени кон Владата на РМ.278

Самиот факт што изјавата беше прочитана пред зградата на Вла-
дата, без присуство на премиерот Груевски, веќе може да биде сфа-
тено како остра критика за неговото однесување. Изјавата само го 
потврди таквиот став: „до премиерот упативме грижи поради фак-
тот дека неговата влада не направи прогрес во контекст на многу 
од обвинувањата кон Владата кои произлегоа од прислушувањето. 
Ова континуирано непреземање на дејствија фрла сериозен сомнеж 
врз посветеноста на Владата на Македонија за демократските прин-
ципи и за вредностите на евроатлантската заедница“.279 Амбасадо-
рите уште еднаш јасно и недвосмислено ги потврдија многубројни-
те критики упатени до Владата на РМ. Декларацијата ги содржеше 
следниве барања: 

• да се направи реформа на изборниот систем;

• да се гарантира слободата на медиумите;

• да се гарантира независноста на судството;

278 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=18&vest=22302 
279 http://goo.gl/auKZEM 

http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21929
http://novatv.mk/index.php?navig=8&vest=22284&cat=2
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=18&vest=22302
http://goo.gl/auKZEM
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• да се гарантира слободата на говорот;

• да се гарантира демократското право на мирен протест и

• да се преземе политичка и правна одговорност за објавеното 
во снимките. 

Последна порака која амбасадорите ја испратија до Владата е 
дека непосветеноста кон ваквите насоки ќе ја оддалечи Македонија 
од патот кон ЕУ и НАТО. 

Веднаш по оваа средба, одвоени средби беа одржани и со лиде-
рот на опозицијата Зоран Заев, но и со лидерот на ДУИ Али Ахмети. 
Посебни пораки беа упатени до секој од нив, одделно. Од лидерот на 
опозицијата беше побарано да се врати во Собранието,280 додека од 
Али Ахмети, како дел од Владата, да преземе одговорност за сегаш-
ната политичка криза, односно да придонесе за независна истрага 
за случајот со прислушувањата.281 

280 http://goo.gl/LljNkk 
281 http://goo.gl/O1tZJz 

12. SREDBA ME\U ZORAN ZAEV 
I BOJKO BORISOV

Две недели по изјавата на бугарскиот премиер Бојко Борисов, 
во која го советуваше премиерот Груевски да поднесе оставка, во 
Софија тој оствари средба со лидерот на опозицијата Зоран Заев.282 
На средбата, покрај нив, присуствуваа и министерот за надворешни 
работи на Бугарија Даниел Митов и заменик-претседателот на Бу-
гарската социјалистичка партија Јанаки Стоилов.

По средбата, Борисов изјави дека Македонија ја има поддршката 
од Бугарија за евроатлантската интеграција на земјата и дека очеку-
ваат политичката криза да се реши по демократски пат. Според него, 
власта и опозицијата мора да најдат заеднички јазик таков каков 
што бара Европа, и дека не сакаат да се мешаат во внатрешните ра-
боти на Македонија, но дека им пречи политичката криза. На крај, 
тој не пропушти да испрати и посебна порака, велејќи дека средбата 
ја одржале заедно со бугарската опозиција претставена од соција-
листите за да покажат дека Бугарија не се дели на леви и десни кога 
станува збор за стабилноста на државата. По средбата, лидерот на 
опозицијата Зоран Заев потенцираше дека местото на Македонија е 
во Европската унија и во НАТО и дека преку сите тие искуства, преку 
европските институции, се обидуваат да изнајдат решение за кри-
зата во Македонија, на што додаде дека треба да биде формирана 
преодна влада која ќе биде гарант за чесни и демократски избори.283 

282 http://goo.gl/FE0Ozi 
283 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22663 

http://goo.gl/LljNkk
http://goo.gl/O1tZJz
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22663
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13.  PODDR[KA OD RUSIJA

Неколку дена по полициската акција во Куманово дојде првата под-
дршка за Владата, овој пат од рускиот министер за надворешни рабо-
ти Сергеј Лавров, кој беше во посета на Белград. Во своето обраќање, 
Лавров изрази голема загриженост за последните случувања во Маке-
донија. Притоа, тој посочи кон Европската унија и рече дека треба преку 
своето присуство на Балканот да посвети посебно внимание на многу 
вознемирувачките тенденции, посебно оние кои можат да се подведат 
под терористички концепт. 

Според него, нападите во Куманово се добро подготвени терористич-
ки акции, и затоа ЕУ не треба да зазема кукавички став дека станува збор 
за изолирана епизода, и додаде дека е убеден оти од Брисел се свесни 
за тоа, но со ова ја правдаат неефикасноста на сопствените напори.284 

Искусниот дипломат објасни дека Владата на Груевски е на удар за-
тоа што ја поддржала Москва и дека зад сето тоа стои одбивањето да 
се приклучат кон санкциите против Русија, како и фактот што во своето 
време тој го поддржа и Јужниот тек. Спорен него, премиерот Груевски 
активно се залагал за македонските интереси, а сега изразил и подго-
твеност да соработува во реализацијата на други опции за испорака на 
енергенси од Русија во Јужна Европа, вклучувајќи ја и варијантата за 
т.н. Турски тек, и затоа е многу тажно и опасно што за да ја постигне 
целта - да ја поткопа Владата на Груевски - ЕУ го користи албанскиот 
фактор. Оваа поддршка на Лавров за Владата на Груевски уследи откако 
претходно Москва ги осуди протестите на опозицијата, обвинувајќи дека 
се помогнати од Западот со цел да се предизвика обоена револуција по 
примерот на Украина.285

284 http://goo.gl/8e3nte 
285 http://telma.com.mk/vesti/lavrov-predviduva-crno-scenario-za-makedonija 

Уште повознемирувачки е што во своето обраќање, Лавров пред-
видуваше поделба на Македонија и остварување на планот за Голема 
Албанија. 

http://goo.gl/8e3nte
http://telma.com.mk/vesti/lavrov-predviduva-crno-scenario-za-makedonija
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На 10 декември 2014 година, десетици илјади студенти, среднош-
колци и други граѓани излегоа на улиците во повеќе градови ширум Ма-
кедонија и јасно го кажаа своето „НЕ“ за владиниот план за воведување 
екстерно тестирање, односно, државни испити за студентите на сите 
нивоа во високото образование. Според реалните проценки, повеќе од 
10.000286 демонстранти учествувале во маршот во Скопје, што всушност, 
претставува најголема непартиска, граѓанска и меѓуетничка мобилиза-
ција десетици години наназад.287 

Како многупати досега, еден ден пред настанот, Владата преку ми-
нистерот за образование Абдулаќим Адеми, ја најави „решеноста на 
Владата за воведување механизам за контрола на квалитетот на 
образованието“,288 и покрај тоа што во минатите неколку седмици се 
зголемија несогласувањата со предлозите од страна на студентското 
движење, граѓанското општество и партиската опозицијата.

286 https://www.youtube.com/watch?v=F0UkoT8dVw4 
287 http://www.makdenes.org/contentlive/liveblog/26731614.html 
288 http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/biepag/node/131 
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Слоганите и транспарентите на демонстрантите кои беа испишани 
и извикувани на македонски и на албански јазик гласеа: „Универзите-
тот е гласот на слободата!“, „Нема правда, нема мир!“, „Автоно-
мија!“. Некои од транспарентите експлицитно се подбиваа со провла-
дините медиуми, имплицитно критикувајќи го недостигот на слобода на 
медиумите во земјата.

Овие демонстрации произлегоа од помалиот студентски протест 
што се одржа на 17 ноември 2014 година. Настаните што следуваа се 
од суштинско значење за да се разбере потенцијалот кој го носи ова 
новородено општествено движење за да стане агент на пошироки 
општествени промени.

Наспроти очекувањата, овој протест ги фати Владата и нејзините 
моќни популистички медиумски труби со спуштен гард. И Владата и 
медиумите беа неподготвени да одговорат со контрапротести и ме-
диумски напади на демонстрантите - тактики кои општествено кон-
зервативната и политички нелибералната ВМРО-ДПМНЕ редовно ги 
користи за замолчување дури и на многу помали облици на спротив-
ставување. Првично, протестот беше едноставно игнориран дури и 
од страна на преовладаните медиуми чии седишта се наоѓаат на са-
мата рута по која се одвиваше маршот. Премиерот Груевски се огла-
си со коментар за барањата на студентите дури на 20 ноември 2014 
година289, и тоа откако се случи интензивна кампања на социјалните 
медиуми која го исмеваше игнорирањето од страна на властите.

Присвојувајќи јазик кој вообичаено го користат неговите проти-
вници од граѓанското општество, Груевски ги убедуваше студентите 
дека конечна одлука нема да биде донесена пред да се одржат по-

289 http://vecer.mk/makedonija/gruevski-celta-e-da-imame-novi-generacii-so-posilno-
znaenje

широка јавна дебата и консултации, уверувајќи ги студентите дека 
имаат право да протестираат и да го изразат своето мислење. Исто 
така, тој им даде ветување дека новиот закон нема да се применува 
за студентите кои се запишани на универзитетите во овој момент, 
туку само на идните генерации. Спротивно на тоа, неговите медиум-
ски поддржувачи се потпреа на добро воспоставените пропагандни 
техники. Во своите коментари и извештаи, тие објавија фотографии 
од протестот на кои со црвени кругови ги обележуваа лицата на де-
монстрантите што, според нив, наводно припаѓаат на опозициски-
те партии и вообичаените жртвени јарци - соросоидите, односно, 
претставниците на граѓанското општество коишто вообичаено се 
поврзуваат со Фондацијата Отворено општество - Македонија. Нив-
ната цел беше сосема јасна - да се дискредитираат протестите, алу-
дирајќи на нивната политизирана природа, и да се негира нивната 
автентичност.

Во наредните денови, постепено се создадоа услови за појава 
на пообемно движење. Подложувајќи ја пропагандата на потсмев и 
иронични коментари, бројни студенти и поддржувачи ги променија 
своите профил слики на фејсбук самоозначувајќи се со озлогласе-
ните црвени кругови. „Мислам, значи сум заокружен“290 стана слога-
нот околу кој се кондензираше симболичниот протест. Студентскиот 
пленум - неформалното јадро на демонстрантите со прилично раз-
лични, но главно радикално левичарски светогледи - многу внима-
телно ги артикулираше своите политички барања, повикувајќи на 
поширока општествена солидарност. Тие го искористија непристој-
ното ветување на Груевски дека спорното тестирање ќе се примену-
ва само за идните генерации студенти и ги поканија средношколци-
те да се приклучат и да се борат за своите права.

290 http://plusinfo.mk/vest/7350/reki-studenti-pred-platoto-na-ukim-marshot-kje-
bide-velicestven

http://plusinfo.mk/vest/7350/reki-studenti-pred-platoto-na-ukim-marshot-kje-bide-velicestven
http://plusinfo.mk/vest/7350/reki-studenti-pred-platoto-na-ukim-marshot-kje-bide-velicestven
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Настаните кои се случуваа потоа станаа дел од историјата. И покрај 
пропагандата, притисоците и обидите на власта да ја растури солидар-
носта на незадоволните групи, бројот на поединци кои учествуваа во 
втората мобилизација се зголеми барем за трипати во однос на првиот, 
инаку успешен протест. Одложувањето на примената на членовите од 
законот беше само прв чекор кон постигнување на она што го бараат сту-
дентите - нов закон со кој системски ќе се ревидира концептот на висо-
кото образование. 

Во февруари 2015 година се случи повеќедневна окупација на некол-
ку факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Пред 
започнувањето на окупацијата, Студентскиот пленум издаде соопштение 
во кое се вели дека: „ Ветувања чувме, но немаме намера да седиме дома 
и да се надеваме дека кармата ќе го стори останатото. До овде стиг-
навме затоа што сложно, гласно на сите начини се спротивставуваме 
на наметнатите реформи во високото образование. Ајде да го освоиме 
назад Универзитетот, време е да креираме автономна зона!“ 291

По подолго време Груевски се најде себеси во безизлезна ситуација. 
Доколку одлучи да остане непопустлив и да ги одбие барањата на сту-
дентското движење, тој ќе се соочи со уште поголема мобилизација која 
нема да може да ја спречи со своите стандардни алатки. Доколку, пак, 
се реши да го повлече предложениот закон, тој ризикува да го доведе 
под прашање моќниот мит за неговата бескомпромисност и непобедли-
вост. Тоа може дополнително да ги разбуди „заспаните“ општествени 
барања и фрустрации и да ја проблематизира пошироката симболичка 
рамка врз која се темели неговиот режим. Во секој случај, граѓанско-
то општество и демократијата во Република Македонија ќе извојуваат 
една мала, но парадигматска победа.

291 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=20102

2. SREDNO[KOLSKI PLENUM

Откако од студентите зедоа пример што значи да имаш став и како 
да се бориш да опстоиш на ставот, својот став почнаа да го бранат и 
средношколците. Охрабрени од успесите на Студентскиот пленум, а во-
дени од лошите реформи во средното образование и средношколците 
формираа свој пленум - Средношколски пленум - кој беше основан на 
26 јануари 2015 година.292 Оттогаш и средношколците започнаа со бор-
ба за подобро образование. 

Пленумот најпрво започна со протест во Скопје, за да се прошират 
потоа протестите и низ другите градови: Тетово, Делчево, Куманово и 
Кратово. Како поминуваше времето, така и барањата на средношколци-
те стануваа сè појасни. Имено, средношколците бараа да не се полага 
предметот математика како задолжителен предмет во екстерното тес-
тирање, а притоа го оспоруваа и целиот пакет на екстерното оценување, 
од неговото спроведување до задолжителноста на оценките кои им 
влегуваат во просечниот успех на севкупното образование. 

Средношколскиот пленум побара средба со министерот за образо-
вание кој не најде време да се сретне со нив. На тоа средношколците 
одговорија со целосен бојкот на наставата и кампување во паркот пред 
Министерството за образование.293 По ова се одржаа неколку средби 
меѓу Средношколскиот пленум и министерот за образование и вицепре-
миерот Пешевски на кои не беше постигнат договор. Средношколците и 
нивните родители беа под силен притисок од професорите и директо-
рите на средните училишта да не ги поддржуваат мерките на Среднош-
колскиот пленум и да не му се приклучуваат.294 

292 http://fokus.mk/se-osnova-srednoshkolski-plenum/ 
293 http://www.plusinfo.mk/vest/21132/srednoshkolski-plenum-od-utre-zapocnuva-

bojkot-na-nastavata-
294 http://a1on.mk/wordpress/archives/465281

http://fokus.mk/se-osnova-srednoshkolski-plenum/
http://www.plusinfo.mk/vest/21132/srednoshkolski-plenum-od-utre-zapocnuva-bojkot-na-nastavata-
http://www.plusinfo.mk/vest/21132/srednoshkolski-plenum-od-utre-zapocnuva-bojkot-na-nastavata-
http://a1on.mk/wordpress/archives/465281
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3. REFERENDUM ZA 
#GOSAKAMGTC

Советниците на Општина Центар, со 12 гласови ЗА и 11 воздр-
жани, одлучија да организираат референдум за новиот изглед на 
Градскиот трговски центар по иницијативата на власта да ја сме-
ни постоечката со фасада во барокен стил. По два часа тензии и 
препукувања, на крајот исходот од гласањето беше на страната на 
граѓаните кои преку петиција собраа повеќе од 10 илјади потписи.295 
Оваа одлука е важна бидејќи се однесува на првиот референдум за 
проектот „Скопје 2014“.

Во услови на тесна разлика во гласовите, предност даде Мирослав 
Шиповиќ кој застана зад граѓанската иницијатива. По кратка пауза, 
советниците пристапиле кон поединечно гласање, кое ја потврдило 
одлуката. Иако првично истакнаа дека не се против изјаснување-
то на граѓаните, гласајќи воздржано, советниците на ВМРО-ДПМНЕ 
практично не застанаа зад иницијативата за референдум. Нивниот 
став беше дека за ГТЦ не треба да гласаат само жителите на Центар.

На референдумот што беше спроведен на 26 април 2015 годи-
на не излегоа потребните 50% од регистрираните гласачи. Оттаму, 
референдумот беше неуспешен. Државната изборна комисија ин-
формираше дека излезноста на референдумот за ГТЦ е 40,53%, а 
резултатите од гласањето се следниве: 95,36% гласале „ЗА“, а 1,9% 
гласале „ПРОТИВ“ референдумското прашање.296

295 http://fokus.mk/k-e-ima-referendum-za-gtts/
296 http://www.build.mk/?p=44199

4. PROTESTOT NA HONORARCITE

На 22 декември 2014 година се одржа првиот протест пред Владата 
на Република Македонија против новиот Закон за хонорари на кој се 
собраа околу 3.000 граѓани.297 Според измените на Законот кои требаше 
да стапат во сила на 1 јануари 2015 година, дополнително на персо-
налниот данок на доход, сите граѓани треба да плаќаат придонеси како 
да се вработени. Ова обременување на приходите ги покачува јавните 
давачки од 10% на најмалку 35%, а во тој износ се вклучени и придо-
несите за здравствено и за пензиско осигурување. Плаќањето на овие 
придонеси ќе биде обврска на хонорарците секој пат кога со договор на 
дело или авторски договор ќе примат хонорар во износ над минимална-
та плата од 9.590 денари.

По закажаниот втор протест за 13 февруари 2015 година, Владата 
на Република Македонија реагираше и на 10 февруари 2015 година го 
измени Законот и ја зголеми сумата за која пензионерите и вработе-
ните лица, покрај персонален данок, ќе треба да плаќаат и придонеси 
од вработување.298 Така, пензионерите и граѓаните, кои покрај редовно-
то вработување имаат и некаков хонорарен договор, нема да плаќаат 
придонеси за хонорарите доколку нивните дополнителни примања не 
го надминуваат износот на просечната македонска плата исплатена во 
претходната година, што во 2014 година изнесуваше 21.300 денари. 

Доколку земаат хонорар поголем од овој износ, пензионерите и вра-
ботените ќе плаќаат придонес за разликата од 21.300 денари до нивни-
от хонорар. Нова основица за пресметка има и за невработените граѓа-
ни кои остваруваат надоместоци по основ на договор за дело, авторски 
договор или друг вид договор. Тие, како и во досегашното законско ре-

297 http://plusinfo.mk/vest/8768/deneska-na-pladne-protestiraat-honorarcite
298 http://dnevnik.mk/?ItemID=7E2CAF718A1488418754B0BA991E62E9

http://fokus.mk/k-e-ima-referendum-za-gtts/
http://www.build.mk/?p=44199
http://plusinfo.mk/vest/8768/deneska-na-pladne-protestiraat-honorarcite
http://dnevnik.mk/?ItemID=7E2CAF718A1488418754B0BA991E62E9
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шение, се ослободени од обврската за плаќање придонеси до износот 
на минималната плата утврдена со закон, односно, до 9.590 денари, но 
ако остварат повисок износ на хонорар, придонеси ќе плаќаат само на 
износот кој го надминува овој праг од 9.590 денари. 

Овие измени не беа во согласност со барањата на хонорарците, па 
оттука, на 13 февруари 2015 година тие повторно излегоа на протест и 
бараа целосно повлекување на Законот.299 

5. PLATFORMATA ZA  
GRA\ANSKA POLITIKA „AJDE!“

На 28 февруари 2015 година, поттикнати од аудиоснимките што 
опозицијата ги објави три дена претходно и во кои се обелодену-
ва прислушувањето на повеќе од 100 новинари и влијанието што 
власта го има во голем дел од медиумите, меѓу кои и во јавниот ра-
диодифузен сервис МРТ, платформата за граѓанска политика „Ајде!“ 
одржа протест пред зградата на МРТ.300 Настанот започна со симбо-
лично рушење на триметарски картонски медиумски диктатор и со 
симнување на розовите очила што секој од учесниците ги носеше 
на себе, со што сакаа да покажат дека не е сè така розово како што 
е прикажано на МРТ. На настанот се собраа голем број граѓански 
активисти и новинари кои јавно ґ порачаа на Македонската радио-
телевизија (МРТ) дека треба да биде јавен сервис на граѓаните, а не 
владин пропаганден мегафон.

299 http://24vesti.mk/honorarcite-izleguvaat-na-nov-protest
300 http://plusinfo.mk/vest/16535/galerija-pocna-protestot-na-ajde-pred-mtv

На крајот, претставниците на граѓанската платформа „Ајде!“ по-
рачаа дека овој настан е само почеток на граѓанското будење и на 
граѓанското движење за враќање на Македонската радиотелевизија 
на граѓаните. Црна дамка на целиот протест оставија двата водени 
топа сместени на паркингот до МРТ додека траеше протестот.

На 23 март 2015 година, „Ајде!“ ја започна акцијата за собирање 
потписи во 15 градови низ Македонија за петиција за оспорување 
на уставноста на пакетот закони со кои на хонорарците им се на-
метнува обврска за плаќање придонеси за здравствено, пензиско 
и инвалидско осигурување.301 Според „Ајде!“ хонорарците плаќаат 
придонеси, а за возврат не добиваат право на плата, пауза, годишен 
одмор, синдикално здружување и породилно/родителско отсуство. 
Исто така, хонорарците се заглавени во бирократските лавиринти 
од кои ниту администрацијата не знае како да ги излезе затоа што 
законите се непрецизни, двосмислени и нејасни. 

Како проблем од „Ајде!“ го наведуваат и фактот дека неврабо-

301 http://www.pravdiko.mk/ajde-ke-sobira-potpisi-protiv-davachkite-za-honorartsite/ 

http://plusinfo.mk/vest/16535/galerija-pocna-protestot-na-ajde-pred-mtv
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тените хонорарци ќе бидат избришани од регистрите на Агенцијата 
за вработување. На 24 април 2015 година се одржа нов протест кој 
започна пред Министерството за финансии, а заврши пред Уставниот 
суд на Република Македонија, каде беа поднесени 7.000 потписи од 
граѓани за утврдување на неуставноста на пакетот закони со кои се 
регулира плаќањето придонеси за хонорарците.302

6. PROTEST NA GENERALOT 
STOJAN^E ANGELOV

Протестот на генералот Стојанче Ангелов започна попладнето на 
11 март 2015 година303 пред Владата на Република Македонија од 
каде најави дека во 19.00 часот ќе оди пред зградата на МРТ за да 
им каже на екипите на МРТ да ги емитуваат снимките што ги објави 
опозицијата затоа што Македонската телевизија е должна да ги обја-
ви овие снимки и да ги информира сите граѓани за новонастанатите 
ситуации. Доколку тоа не го направат, тој најави влез во телевизија-
та и тужба за одговорните лица. 

По првиот протест, генералот Стојанче Ангелов најави и наредни 
протести сè до, како што вели самиот, „ослободувањето“ на јавниот 
радиодифузен сервис. Закажа големи протести секоја сабота во 12 
часот пред зградата на МРТ.304 Секој нареден протест беше сè пома-
совен и доби голема поддршка од многу јавни личности, новинари, 
актери, музичари, кои лично доаѓаа и говореа на протестите. На 23 

302 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21847
303 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=20856
304 http://24strumica.mk/5436/angelov-golem-protesten-sobir-pred-mrt-vo-sabota/

март 2015 година, генералот Ангелов поднесе кривична пријава305 
до Јавното обвинителство против главниот и одговорен уредник на 
МРТ Диме Ратајковски за злоупотреба на службената должност и 
овластувања. Притоа, му порача на уредникот Ратајковски дека за 
ова дело е предвидена казна затвор и, порано или подоцна, тој ќе ја 
добие заслужената казна.

305 http://goo.gl/Yptvcs

http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=21847
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=20856
http://24strumica.mk/5436/angelov-golem-protesten-sobir-pred-mrt-vo-sabota/
http://goo.gl/Yptvcs
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7. PROTEST ZA TAMARA I ZA OSTAVKI 
NA DIREKTORITE NA FZOM

На 24 февруари 2015 година, неколку илјади граѓани одржаа про-
тестен марш под слоганот „Црвен картон за министерот Тодоров“306 
поради смртта на деветгодишната Тамара Димовска. Демонстранти-
те со црвени картони во рацете маршираа од градската канцеларија 
на Фондот за здравство, до републичкиот ФЗО и на крајот до Минис-
терството за здравство. Покрај оставка од министерот за здравство 
Никола Тодоров, демонстрантите бараа оставки и од директорката 
на ФЗОМ Маја Парнаџиева-Змејкова и од заменик-директорот на 
ФЗОМ Џемали Мехази.307

Протестот308 беше организиран на социјалните мрежи и беше 
поддржан од повеќе невладини организации и здруженија на граѓа-
ни. Во првите редови на протестниот марш беше и најблиското се-
мејството на Тамара. Мајката на девојчето, Жаклина Димовска, низ 
солзи му се обрати на министерот Тодоров и побара негова оставка 
и одговорност.309

Според официјалната обдукција на телото, деветгодишната Та-
мара починала од бронхопневмонија. Таа боледуваше од сколиоза, 
вродено искривување на ’рбетот, и по првата операција чекаше одо-
брение од ФЗОМ за втора операција која требаше да се направи во 
Турција. За да биде трагедијата поголема, два дена откако почина, 
одобрението за покривање на трошоците пристигна на адресата на 

306 http://www.makdenes.org/archive/news/20150224/428/428.html?id=26865529
307 http://a1on.mk/wordpress/archives/455449
308 http://goo.gl/eOcolN 
309 http://plusinfo.mk/vest/16010/video-majkata-na-tamara-do-todorov-ja-isprativte-

na-vecno-pocivalishte

Тамара Димовска. Операцијата требаше да чини околу 30.000 евра. 
Истиот ден, директорката на ФЗОМ Парнаџиева-Змејкова и замени-
кот-директорот Џемали Мехази поднесоа неотповикливи оставки, 
додека министерот Тодоров остана глув на барањата на граѓаните. 310

8. PROTEST ZA MARTIN NE[KOVSKI

На 5 мај 2015 година, во 18 часот, неколку илјади граѓани се 
собраа на протест пред Владата против полициската бруталност и 
бараа оставка на Владата и министерката Гордана Јанкулоска.311 По-
вод за овој протест беше објавувањето на бомбата бр.29 од проектот 

„Вистината за Македонија“ во која јасно можеше да се слушне дека 
високи претставници на власта криеле податоци за убиството на 
Мартин Нешковски од страна на припадникот на единицата „Тигри“ 
Игор Спасов на денот на прославата на изборната победа на ВМРО-
ДПМНЕ во 2011 година. 

Голем дел од учесниците беа дел и од протестот во 2011 година, 
а меѓу нив беа и братот и мајката на починатиот Мартин Нешков-
ски. Демонстрантите, кратко по почетокот на протестот, ја пробија 
заштитната ограда околу зградата на Владата и влегоа во владиниот 
двор, по што започнаа да фрлаат тврди предмети врз полицијата која 
ја обезбедуваше Владата.312 На ова реагираше полицијата, која ја по-

310 http://goo.gl/Ny7KB1
311 http://www.pravdiko.mk/deneska-protesti-za-martin-neshkovski-vo-poveke-

gradovi/
312 http://kanal77.com.mk/mk/vesti/crnastrana/item/15044-demonstrantite-go-

probija-kordonot.html

http://www.makdenes.org/archive/news/20150224/428/428.html?id=26865529
http://a1on.mk/wordpress/archives/455449
http://goo.gl/eOcolN
http://plusinfo.mk/vest/16010/video-majkata-na-tamara-do-todorov-ja-isprativte-na-vecno-pocivalishte
http://plusinfo.mk/vest/16010/video-majkata-na-tamara-do-todorov-ja-isprativte-na-vecno-pocivalishte
http://goo.gl/Ny7KB1
http://www.pravdiko.mk/deneska-protesti-za-martin-neshkovski-vo-poveke-gradovi/
http://www.pravdiko.mk/deneska-protesti-za-martin-neshkovski-vo-poveke-gradovi/
http://kanal77.com.mk/mk/vesti/crnastrana/item/15044-demonstrantite-go-probija-kordonot.html
http://kanal77.com.mk/mk/vesti/crnastrana/item/15044-demonstrantite-go-probija-kordonot.html
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тисна толпата што протестираше пред Владата кон околните улици 
во насока на Соборниот храм. На крајот, протестот резултираше со 
неколку десетици повредени демонстранти и полицајци, како и со 
приведување на десетици демонстранти.313 Уште една црна дамка на 
целиот настан остави и упадот на полицијата во градска библиоте-
ка „Браќа Миладиновци“314 каде насилно приведоа неколку студенти 
под сомнение дека биле учесници на протестот. По овие инциденти, 
беа закажани протести пред Владата секој ден во 18 часот каде ќе 
се протестира против полициската бруталност и тој континуитет тра-
еше до 17 мај 2015 година кога се одржа големиот сеграѓански про-
тест по кој неколку стотици од нив останаа да спијат пред Владата. 

Инаку, за потсетување, овој инцидент МВР се обиде да го сокрие 
уште во 2011 година и го објави 48 часа по смртта на младиот Нешков-
ски, дури по низата протести од очевидци на тепачката во која трагично 
загина Нешковски. По објавувањето, протестот зеде уште поголем за-
мав и околу 10.000 луѓе 20 дена по ред протестираа против полицис-
ката бруталност и бараа оставка од министерката Гордана Јанкулоска. 

На 22 мај 2015 година,315 пред суд беше изведена првата група де-
монстранти кои ја признаа вината за учество во толпа што спречила 
службено лице во вршењето должност и им беа доделени осум услови 
казни од три месеци и една затворска казна од 10 месеци. Меѓу демон-
странтите кои беа условно осудени беа и двајцата членови на Студент-
скиот пленум, додека единствениот кој доби затворска казна е вујкото 
на убиениот Мартин Нешковски бидејќи претходно веќе е осудуван за 
слично дело.

313 http://24vesti.mk/protesti-pred-vladata-po-bombata-za-martin-neshkovski
314 http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22116
315 http://plusinfo.mk/vest/26766/pocnuva-sudenjeto-na-devettemina-obvineti-za-

protestot-na-5-maj

Втората група демонстранти кои ја признаа вината беа изведени 
пред суд на 3 јуни 2015 година кога на тројца обвинети им беа изре-
чени казни затвор во траење од по три месеци, кои се заменуваат со 
условни казни во траење од по една година. Пресудата на скопскиот 
кривичен суд предвидува укинување на мерката притвор за тројцата 
условно осудени, а притворот останува во сила само за недостапни-
от Благоја, но тој, според законот, има можност да побара повтору-
вање на судската постапка.

Последните двајца демонстранти кои не ја признаа вината беа 
изведени пред суд на 10 јуни 2015 година. Најголема казна затвор316 
од две години и четири месеци му беше одредена на Б.Ј. за учест-
во во толпа што спречува службено лице во извршување должност, 
додека на А.Т. му беше одредена условна казна од 7 месеци затвор 
која нема да се реализира доколку во рок од 2 години не стори ново 
кривично дело. 

316 http://www.osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=383 

http://24vesti.mk/protesti-pred-vladata-po-bombata-za-martin-neshkovski
http://novatv.mk/index.php?navig=8&cat=2&vest=22116
http://plusinfo.mk/vest/26766/pocnuva-sudenjeto-na-devettemina-obvineti-za-protestot-na-5-maj
http://plusinfo.mk/vest/26766/pocnuva-sudenjeto-na-devettemina-obvineti-za-protestot-na-5-maj
http://www.osskopje1.mk/Novosti.aspx?novost=383
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Македонскиот центар за европско образование, следејќи ги 
политиките на оваа Влада, предупредуваше на грешките во импле-
ментацијата на законите, предупредуваше за изборните измами, за 
зависноста на судството од извршната власт, за недостатоците на 
целокупниот процес на лустрација, за медиумската неслобода, како 
и за постојаното скршнување на Македонија од патот кон ЕУ. Сите 
овие предупредувања уште еднаш се потврдија со снимките што ги 
објави опозицијата.PREDVIDUVAWE 

NA BOMBITE

...V... 
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1. DIJALOG ZA GLUVI NA 
VISOKO NIVO317

Седи право, суди криво

Од скандалозни избори на судии, првенствено поради нивната 
блискост со власта, до „подобрување“ на ефикасноста на судството 
преку „преродбенички“ проекти, односно, изградба на нов објект за 
Јавното обвинителство... 

Ова беа само дел од настаните нотирани во кварталните из-
вештаи за периодот ноември 2010 до јуни 2012, изработени од МЦЕО 
како дел од процесот на следење на пристапувањето на Македонија 
во ЕУ, а кои секако ниту тогаш, ниту сега не одат во прилог на она 
што Европската комисија го очекува од Македонија во областа на 
судството . 

317 Тринаесеттиот извештај од следењето на процесот на пристапување во ЕУ 
беше објавен во април 2012 година, а го опфаќаше периодот од јануари до 
март 2012 година. Целиот извештај е достапен на следниов линк: http://mcet.
org.mk/ckfinder/files/AW13%20Q01-12%20-%20MK.pdf 

2. BRAK OD INTERES?!318

Владеењето на правото: има место и за „Скопје 2014“

Владата го изготви и го донесе својот прв Патоказ за реализација 
на приоритетите утврдени со Пристапниот дијалог на високо ниво 
(ПДВН), нов инструмент на Европската комисија (ЕК) со помош на кој 
ќе се направат обиди Македонија да се доближи што поблиску до ЕУ.

Според првиот Патоказ, изградбата на новата зграда на Јавното 
обвинителство беше една од мерките со кои, преку подобрување на 
инфраструктурата, треба да се подобри и ефикасноста на судството. 

Владата тогаш ја покажа целата своја инвентивност со вклучу-
вањето на својот најзначаен (и најпреродбенички) проект „Скопје 
2014“ и изградбата на зградата на Јавното обвинителство на Репу-
блика Македонија во рамките на Патоказот. Сепак, обидувајќи се да 
биде креативна, Владата ја промаши суштината на ефикасното суд-
ство - слободата и независноста на јавниот обвинител да постапува 
против сите прекршители на законот, наместо да дреме во удобната 
фотелја во канцелариите кои во иднина ќе бидат многу попријатни. 

Но, ова беше само една од неколкуте „револуционерни“ мерки 
на Владата наведени во Патоказот, кои требаше да го трасираат па-
тот до поефикасно судство. 

318 Четиринаесеттиот извештај од следењето на процесот на пристапување во ЕУ 
беше објавен во јули 2012 година, а го опфаќаше периодот од април до јуни 
2012 година. Целиот извештај е достапен на следниов линк: http://mcet.org.
mk/ckfinder/files/AW14%20Q02-12%20-%20MK.pdf 

http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW13 Q01-12 - MK.pdf
http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW13 Q01-12 - MK.pdf
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Ефикасноста на судството требаше да се подобри и со развој на 
софтверската судска статистика, како што беше наведено во Пато-
казот. Тоа е мерка со која се направи обид секојдневните активнос-
ти на институциите да се замаскираат како активности од Патоказот. 
На пример, формирањето комисија, изборот на фирмата- изведувач, 
изработката и тестирањето на софтверот, обуката на корисниците и 
генерирањето податоци во софтверот се активности кои се подраз-
бираат и ним не им место во Патоказот. 

Уште тогаш МЦЕО укажа дека Република Македонија во визијата 
на оваа Влада е далеку од правна држава, односно, држава во која 
владее правото, особено поради немањето волја да се прифати фак-
тот дека ефикасноста не може да се однесува само и единствено на 
судската статистика и на бројот на предмети. 

Заклучокот беше дециден: вака дефинираните приоритети и ак-
тивности покажуваат дека никому не му е грижа за ефикасната заш-
тита на правата на граѓаните и за ефикасната примена на правото.

Непотизмот во судството

Она што тогаш беше нотирано во четиринаесеттиот квартален из-
вештај, кој неслучајно беше насловен како „Брак од интерес“, беа и 
мерките предвидени за „подобрување на квалитетот на судството и 
неговата независност“.

Преку случаите на судијките Радица Василевска и Лидија Не-
делкова најдобро се отсликува фактот дека имплементацијата на 
предвидените мерки (како именување во судството врз основа на 
заслугите на сите нивоа и анализа и евалуација на одредбите за дис-

циплинска постапка и разрешување на судиите и на обвинителите) 
труло се спроведува во практиката.

Откако, на 15 март 2012 година, денот на првиот состанок од 
ПДВН, Судскиот совет ги избра судијката Радица Василевска (судија 
во случајот Бошковски) за судија во Апелациониот суд Скопје и су-
дијката Лидија Неделкова (судија во случаите „Бошковски“ и „Паја-
жина“) за судија во Врховниот суд, независноста на судството стана 
апстрактна именка, стои во 14-тиот извештај од следењето на проце-
сот на пристапување на Македонија во ЕУ.

За случајот на судијката Радица Василевска се пишуваше и во де-
сеттиот извештај на МЦЕО („Тешкото од ЕУ“) и во единаесеттиот из-
вештај („ЕУфорија за ЕУфобија“). Темата на извештаите е судијката, 
но гледана низ призмата на владеењето на правото и ПДВН. Судијка-
та Радица Василевска, откако пред крајот на 2011 година му пресуди 
на Бошковски, во март 2012 година беше унапредена од страна на 
Судскиот совет во судија на Апелациониот суд во Скопје.

Во еднакво „транспарентна“ постапка беше наградена и су-
дијката Лидија Неделкова, која за власта успешно ги координираше 
случаите „Бошковски“ и „Пајажина“. Таа беше избрана од Судскиот 
совет за судија во Врховниот суд. Иако претседателката на Судскиот 
совет Александра Зафироска велеше дека „никој не може да влијае 
на гласањето во Судскиот совет“, сомнеж врз изборот и поткрепа на 
ставот дека навистина станува збор за награда фрла фактот дека 
судијата Неделкова „го фати последниот воз за Врховен“, имајќи 
предвид дека изборот за судии на Врховниот суд од следната година 
ќе се прави само меѓу кандидатите кои имаат искуство во еден од 
апелационите судови. Точно е дека Лидија Неделкова беше претсед-
ател на скопскиот кривичен суд, како што е и точно дека тоа е најго-
лемиот суд во државата, но сепак, таа нема доволно искуство од апе-
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лација за да биде судија во Врховниот суд. Симптоматично е и тоа 
дека Судскиот совет ја донел скандалозната одлука во истиот ден, 
15 март 2012 година, додека се одржувала првата сесија од прис-
тапниот дијалог на високо ниво и биле утврдувани неговите цели и 
приоритети.

Дополнително „зајакнување“ на независноста на судството тре-
баше да се создаде и со скопскиот адвокат Шпенд Деваја, сопруг 
на заменик-претседателката на Владата на Република Македонија 
задолжена за европска интеграција Теута Арифи, на чијшто избор 
инсистирале од ДУИ. Ако се има предвид изјавата на Арифи, дадена 
во емисијата Вин-Вин на ТВ Алфа на 13 октомври 2011 година („Секој 
кога бил власт завршил по нешто“.), тогаш е повеќе од очигледно 
дека високите места во Владата служат за пазарење, а не за постиг-
нување независност на судството. 

Отсуството на волја за да се подобрат вистински квалитетот и не-
зависноста на судството, ниту од оваа, ниту од тогашната перспекти-
ва, не се гледа само од скандалозниот избор на Неделкова и Велкова 
за судии во Апелациониот суд и во Врховниот суд, што го направи 
Судскиот совет „независно и без притисоци“ на 15 март 2012 година, 
туку и од изборот на тројцата нови судии во Уставниот суд, што се 
случи по неколку месеци. 

Исходот што зависеше само и единствено од парламентарното 
мнозинство покажа дека за власта, најзаслужни да седнат во стол-
чињата на Уставниот суд и да бидат заштитници на „владејачката 
преродба“ на Уставот на Република Македонија се Елена Гошева, 
Никола Ивановски и Сали Мурати. Јавната дебата за изборот отво-
ри повеќе прашања, меѓу кои и оние за квалитетот на Уставниот суд, 
образованието на новите судии, должината на нивните студии. Не-
потизмот при изборот на судиите беше повеќе од очигледен. 

Елена Гошева е мајка на поранешната потпретседателка на Унија-
та на младите сили (УМС) на ВМРО-ДПМНЕ Слободанка Гошева-Гиев-
ска која, пак, е сопруга на Игор Гиевски, поранешен претседател на 
УМС на ВМРО-ДПМНЕ, советник во Град Скопје од редовите на ВМРО-
ДПМНЕ и член на Управниот одбор на ЕВН. 

Имено, ако воопшто зборуваме за независно судство, тогаш пр-
вата претпоставка за тоа е именувањето судии во согласност со нив-
ните квалификации и способности. Зошто е потребно како посебни 
мерки да ги предвидуваме изборот на кандидати кои ја завршиле 
почетната обука во АОСЈО или пак измените на законот заради забр-
зана примена на правилата за условите за избор во повисоките су-
дови? Практиката покажала дека изборот на судии во повисоките 
судови е првенствено поврзан со блискоста до власта и со претход-
но завршените „услуги“ како доказ за лојалноста кон власта.

И додека ЕК очекуваше да види резултати во овој дел и бараше 
поефикасна и поквалитетна правда и понезависно судство, зајак-
нати мерки против корупцијата и реално спроведување на мерките, 
зголемена ефикасност и подобра транспарентност во управувањето 
со истражните техники за пресретнување на комуникациите и, ко-
нечно, да види подобрен дијалог меѓу заедниците, Владата испора-
чуваше судии кои сомнително ги исполнуваат условите за позициите 
на кои се именуваат. 

Слично се случуваше и со Уставниот суд. И покрај тоа што двапа-
ти по ред прогласува за неуставни голем број одредби од Законот за 
лустрација, власта по третпат (преку група пратеници од владејачко-
то мнозинство) ја наметна својата волја, но во подобрени услови, со 
сменет состав на уставните судии.
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 Челичната рака на законот

Новите проблеми не само што не се решаваа туку и се таложеа врз 
старите. Во основа, забелешките и критиките на адреса на Владата, кога 
е во прашање судството, не престануваа. Долго време пред спорните 
одлуки за судиите како Василевска и Неделкова беше нотирано дека 
Владата креира проблеми кои немаат ништо заедничко со борбата за 
независно и ефикасно судство. 

Уште во 2010 година, тогашниот евроамбасадор Фуере, на настан ор-
ганизиран по повод промоцијата на проектот за Академијата за судии 
и јавни обвинители, потсети на проблемот за избор на кандидати од 
академијата за судии и јавни обвинители.

Законската обврска 50 проценти од новоизбраните судии и јавни 
обвинители во основните судови и во јавните обвинителства да бидат 
кандидати од Академијата тешко се исполнуваше, и покрај постојаните 
опомени од страна на ЕК.

Интересно е тоа што изборот на судии и јавни обвинители кои не се 
кандидати од Академијата се одвиваше без никакви проблеми. 

Во свој стил, причините за ваквите состојби Владата ги лоцираше на 
адреса на самите кандидати, односно, дека тие само се заинтересирани 
за работа во Скопје и дека водени од таквиот интерес, не конкурираат 
на огласите за избор на судии и јавни обвинители за испразнетите мес-
та во внатрешноста.

 Изборот политички, а разрешувањето неуставно

По контроверзното разрешување на двајца судии во скопската 
апелација, кулминацијата беше достигната со укинувањето на околу 
20 одредби од правилникот за поведување дисциплинска постапка 
за нестручно и несовесно вршење на судиската функција од страна 
на Уставниот суд. Укинувањето на одредбите, како што впрочем оце-
ни и јавноста, значи дека неуставни биле не само разрешувањата 
на двајца судии од скопска апелација туку и на 40-тина други судии 
разрешени врз основа на овие правилници. Никој во државата не 
чувствуваше одговорност за ова; ниту министерот за правда, кој ја 
префрли топката кај Судскиот совет како надлежен орган кој ги до-
нел неуставните правилници, ниту Судскиот совет, којшто и покрај 
информациите дека двата правилника по кои работи се оспорени 
пред Уставниот суд, продолжил да разрешува со полна пареа. Очиг-
ледно, ваквите случувања дефинитивно ја потврдија тезата дека 
покрај изборот на судиите во државата, еднакво проблематично е и 
нивното разрешување. 

Додека независноста на судството останува горчлива тема во 
нашето општество, на денот на граѓанската правда власта имаше 
можност да ги чуе оценките во однос на ефикасноста на судството. 
Граѓаните, очигледно, ни тогаш не ја делеа перцепцијата дека ма-
кедонското судство станало поефикасно или понезависно. Додека 
системот останува без сериозен и одржлив метод на стратегиско 
планирање на човековите ресурси, бројот на судии е во постојан по-
раст, а судската администрација и натаму е само утопија.

Судскиот буџет и натаму е празен и недоволен и нема посебни 
анализи за тоа што точно ќе значи предвиденото зголемување. Ус-
пехот на проектот „Управен суд“ е многу матен, а во делот на из-
вршувањето на судските пресуди сè уште се чека трансферот на 
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старите предмети од судот на извршителите, што годинава повторно 
се одложи. Сè уште не се имплементирани предвидените мерки за 
подобрена соработка со државниот правобранител, а за резултати 
и да не зборуваме. 

3. DIJALOG NA GLUVI NA VISOKO 
NIVO I TE[KOTO OD EU319 

Лустрацијата како стигматизација 

Замислена како процес за справување со минатото, со цел да се 
одбележат поединците кои од политички или од идеолошки причини 
или заради остварување материјална корист, ги кршеле или ги ограни-
чувале човековите слободи и права, и да се оневозможат да продолжат 
да го прават истото и во актуелниот општествено- политички систем, 
лустрацијата се изроди во вистински процес на стигматизација. Упор-
носта во стигматизирањето на неистомислениците станува сè позасиле-
на, особено сега кога бројот и силата на аргументите за политиките на 
Владата драстично се намалуваат. 

Во своите извештаи, МЦЕО повеќепати го третираше процесот на 
стигматизација на „политичките противници“. Првпат го третиравме во 
нашиот седми извештај „Влада ДООЕЛ“, кога пишувавме за спроведена-
та постапка против поранешниот претседател на Уставниот суд, Тренда-

319 Десеттиот извештај од следењето на процесот на пристапување во ЕУ беше 
објавен во септември 2011 година, а го опфаќаше периодот од јуни до август 
2011 година. Целиот извештај е достапен на следниов линк: http://mcet.org.
mk/ckfinder/files/AW10%20Q02-11%20-%20MK(2).pdf 

фил Ивановски. Повторно се навративме на процесот и на Законот во 
нашиот десетти извештај „Тешкото од ЕУ“ и во единаесеттиот извештај 

„ЕУфорија за ЕУфобија“. 

Откако веќе стана јасно дека неистомислениците на власта се на-
рекуваат кодоши, соработници, предавници и дека им се лепат слични 
атрибути, ги поставивме дилемите за лустрацијата и за нејзината оправ-
даност и уставна основаност. 

Негативни примери имаше повеќе. Случајот „Драматург“ за изврш-
ниот директор на Фондацијата Отворено општество - Македонија, Влади-
мир Милчин беше обработен, заедно со неговото чудесно протекување 
во јавноста пред одлуката на Комисијата за верификација на фактите 
(попозната како Комисија за лустрација). Зборувавме и за случаите на 
поранешните министри за култура и за внатрешни работи, односно, над-
ворешни работи, Ѓунер Исмаил и Љубомир Данаилов Фрчкоски. 

Уставниот суд беше дециден: „Уставно-правно оправдано и можно 
е во примената на Законот, да се почитува Одлуката на Уставниот суд со 
која е укината можноста лустрацијата да се спроведува за периодот по 
донесување на Уставот од 1991 година, која одлука е конечна и извршна, 
што би било во функција на обезбедување на владеењето на правото, 
како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија...“, бидејќи лустрацијата беше замислена како процес да се одбе-
лежат поединците кои од политички или од идеолошки причини или за-
ради остварување материјална корист, ги кршеле или ги ограничувале 
човековите слободи и права, и да се оневозможат да продолжат да го 
прават истото и во актуелниот општествено-политички систем. Оттука, 
ако се земе предвид дека актуелниот општествено-политички систем се 
гради од донесувањето на Уставот на Република Македонија во 1991 го-
дина, тогаш временскиот опфат на Законот е јасен, а тоа е моментот на 
донесување на Уставот.

http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW10 Q02-11 - MK(2).pdf
http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW10 Q02-11 - MK(2).pdf
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Оттаму, новиот предлог-закон за лустрација поднесен од група пра-
теници, со кој повторно се прошируваа временскиот и персоналниот 
опфат на процесот, во смисла на веќе укинатите противуставни одредби, 
е противуставен и директно спротивставен на она што го зацрта ЕК.

МЦЕО известуваше дека донесувањето на новиот закон, во кој пов-
торно се вметнуваат одредби кои претходно беа прогласени за неус-
тавни и дополнително се прошируваат опфатот на Законот и рокот за 
негова примена, сериозно ја загрозува правната држава, а ги доведува 
во прашање и темелните вредности на уставниот поредок воспоставен 
со Уставот и особено владеењето на правото како темелна вредност. Се 
нарушуваат концептот на поделба на власта, системот на контрола и за-
емното почитување, независноста на судството, а правната несигурност 
што се создава и нејзините ефекти сега веќе се институционализирани 
преку Владата и Собранието. 

Со други зборови, демократијата во државата е сериозно нарушена, 
а тоа е дел од политичкиот критериум за членство во ЕУ.

Потсетуваме, првата жртва на процесот на лустрација беше токму 
Трендафил Ивановски, тогашен претседател на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија, институција која поради природата на нејзините ус-
тавни надлежности претставува една од последните брани на правниот 
поредок пред цунамито од прописи скроени по мерка на Владата.

Патем, Уставниот суд беше мета на континуирани напади од страна 
на ВМРО-ДПМНЕ и високите владини и собраниски функционери од ис-
тата партија. Илија Димовски, во колумна објавена во дневниот весник 
Дневник (25.7.2011) во агресивен стил препознатлив за него, без да ја 
почитува пресумпцијата на невиност и со демонстрација на моќ, напиша: 

„Уставниот суд (во кој членува еден за кој се докажа дека бил соработ-
ник), а по иницијатива на неколку (за еден од нив во тек е процедура 

за докажување на неговиот соработнички статус со службите) ги укина 
најавените делови од и онака либерализираниот Закон за лустрација. 
Тоа беше доволен сигнал кој нам ни даде јасно сознание дека структури-
те кои потекнуваат од претходниот систем не сакаат и немаат намера да 
дозволат реална, фер и продуктивна лустрација“.

Лустрацијата како „лов на вештерки“ не само што не стивна туку, за 
жал, доби и нова институционална форма - справување со критички нас-
троените невладини организации. Имено, на 21 јули 2011 година, меди-
умите јавија дека Комисијата утврдила дека познат режисер и универ-
зитетски професор бил соработник на тајните служби. Дневниот весник 
Вечер веднаш пренесе информација дека се работи за функционер на 
ФООМ. Со ова започна најжестокиот, иако посреден, удар на ФООМ како 
еден од субјектите кои беа и континуирано се критички настроени кон 
политиките на власта. Извршниот директор на ФООМ, Владимир Милчин, 
на конференција за печатот на 25 јули 2011 година го покажа досието 
кое за него било водено од страна на службите, од кое беше видливо 
дека тој бил предмет на оперативна обработка, а е субјект на соработка. 
Тој истовремено го изнесе и своето мислење дека се работи за политички 
линч, чија крајна цел е Фондацијата Отворено општество - Македонија. 

Лустрацијата сосема се совпаѓа со начинот на работење на Власта 
- со стигматизирање и лична дискредитација. Дури и да успее некој да 
докаже дека не соработувал со тајните служби, штетата е веќе направе-
на, и кодошот засекогаш ќе остане запаметен каков што, барем за кусо 
време, го именувале. 

И додека граѓаните чекаат да видат кој од актуелните вршители на 
јавни функции бил соработник на тајните служби, Комисијата се зани-
ма со верификација на кодошлакот на поранешните вршители на јавни 
функции, пишуваше во десеттиот извештај на МЦЕО од следењето на 
процесот на пристапување на Македонија во ЕУ.
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4. PRERODBATA GI JADE SVOITE 
^EDA320 I EUFORIJA ZA EUFOBIJA321

Медиумска криза

Во јануари 2011 година, Македонија е без решение за спорот со 
името, без датум за преговори со ЕУ, без членство во НАТО, со досега 
најлош извештај на Европската комисија за напредок во 2010 година 
и сериозно загрозена слобода на говор и на медиумите. 

Во Извештајот на ЕК стои: „Обвиненијата за клевета на одделни 
новинари со високи парични казни и натаму загрижуваат. Заплашу-
вањето на новинарите, кои се соочуваат со политички притисок и 
закани, е сериозен проблем“. 

Настаните што следуваа само ја потврдија сериозноста на про-
блемите со медиумската слобода во Македонија. 

Во своите јавни настапи, поранешниот евроамбасадор Ерван Фу-
ере често укажуваше на фактот дека состојбата на полето на слобо-
дата на говорот и на медиумите е далеку од задоволителна и дека 
притисокот што се врши врз новинарите и лошите услови во кои тие 
работат го отежнуваат нивното професионално работење. 

320 Осмиот извештај од следењето на процесот на пристапување во ЕУ беше 
објавен во јануари 2011 година, а го опфаќаше периодот од октомври до 
декември 2010 година. Целиот извештај е достапен на следниов линк: http://
mcet.org.mk/ckfinder/files/AW08%20Q04-10%20-%20MK.pdf 

321 Единаесеттиот извештај од следењето на процесот на пристапување во ЕУ 
беше објавен во февруари 2012 година, а го опфаќаше периодот од октомври 
до декември 2011 година. Целиот извештај е достапен на следниов линк: 
http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW11%20Q03-11%20-%20MK(1).pdf 

Жешката политичка есен изобилуваше со коментари од страна на го-
лем број домашни експерти, кои укажуваа на состојбата со медиумите и 
со слободата на изразувањето во Македонија, а проблемите се лоцираа 
во владините кампањи со кои индиректно се корумпираа медиумите. 

Како вовед во она што следуваше беше настанот од 20 ноември 2010 
година кога беше закажано изборното собранине на Здружението на 
новинарите на Македонија (ЗНМ) на кое требаше да се изберат новите 
раководни структури. На денот на одржувањето се утврди дека ЗНМ има 
200 нови членови (новинари, повеќето вработени во Македонската ра-
диотелевизија) за кои не беше утврдено дали ги исполнуваат условите 
за членство. Стравувајќи од политичко влијание на изборите, тогашниот 
претседател на ЗНМ, Роберт Поповски, го презакажа Собранието.

Случај „ТВ А1“ 

Вечерта на 25 ноември 2010 година, полицијата без налог и без 
претходно известување влезе во зградата на А1 телевизија со об-
разложение дека им асистира на финансиската полиција, трудовата 
инспекција и на Управата за јавни приходи, кои ги „чешлаа“ шесте 
фирми со седиште на иста адреса како и ТВ А1.

Новинарите вработени во телевизијата беа попречувани во ра-
ботата и им беше ограничено правото на слободно движење. Таа 
вечер ТВ А1 беше единствениот медиум кој известуваше за наста-
ните што се случуваа пред и во нејзината зграда. Министерството за 
внатрешни работи излезе со официјално соопштение неколку часа 
по испраќањето на полициските сили пред ТВ А1. Во исто време, ди-
ректорот на УЈП Горан Трајковски и портпаролот на Министерството 
за внатрешни работи Иво Котевски гостуваа во вестите на ТВ Сител 

http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW08 Q04-10 - MK.pdf
http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW08 Q04-10 - MK.pdf
http://mcet.org.mk/ckfinder/files/AW11 Q03-11 - MK(1).pdf
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и ТВ Канал 5. Трајковски и Котевски тврдеа дека предмет на претрес 
се шесте фирми, а не ТВ А1. Состојбата ескалираше на 25 декември 
2010 година кога полицијата ги уапси сопственикот на А1 телеви-
зија Велија Рамковски и управителите на фирмите од „Перо Наков“, 
одредувајќи им мерка притвор. 

Ваквите случувања се покажаа проблематични од повеќе аспе-
кти и отворија многу прашања за кои јавноста требаше, а не доби 
одговор, и тоа:

1. Дали полицијата ги пречекори своите овластувања и употре-
би прекумерна сила?

2. Зошто МВР благовремено не ја информираше јавноста за 
својата акција?

3. Дали интервенцијата на сите државни органи во ТВ А1, која 
се изврши под превезот на борбата со криминалот, претста-
вува селективна примена на правото?

Се прашуваме, исто така, зошто другите медиуми не почувствуваа 
потреба да се солидаризираат со своите колеги од ТВ А1, или воопш-
то не известуваа или, пак, известуваа пристрасно и непрофесионал-
но за овој настан? 

Билансот на случајот „Пајажина“ - една жена доживеа спонтан 
абортус, две имаа хируршки интервенции (една имаше интервенција 
за отстранување тумор на главата и веднаш беше вратена во притвор, 
а друга притвореничка беше заболена од астма). Семејството Рам-
ковски и нивните соработници се обвинети за злосторничко здру-
жување, затајување данок и други јавни давачки. 

Во текот на постапката против сопствениците и раководителите на 
фирмите, во повеќе наврати беа прекршувани принципите на фер су-
дење, пресумпцијата на невиност, не се почитуваше ниту хуманиот и 
достоинствен третман на обвинетите и непречена слобода на медиумите. 

Хелсиншкиот комитет, во посебна писмена реакција по повод зам-
рзнувањето и задржувањето на парите на банкарските сметки на фир-
мите на Рамковски, апелираше да не се заборава фактот дека целта 
може да биде постигната и со други законски мерки (обезбедување 
недвижен имот или подвижни предмети), а притоа да не се доведе во 
прашање опстанокот на ниту еден медиум, како битен сегмент на демо-
кратијата. До Министерството за правда и до Управата за извршување 
санкции беа упатени и барања за посета на затворот во кој се наоѓаат 
притворените (пред сè, поради отсуство на затоплување кое траеше 
подолг временски период, лошите материјални услови и грижа, особе-
но за бремената жена и хронично болните). Сите упатени барања беа 
одбиени.

Колку за споредба, од Хелсиншкиот комитет упатуваат на тоа дека 
нивните барања биле задоволени во некои претходни случаи (како 

„Змиско око“ и „Бродец“).

Ваквата состојба беше забележана и во Извештајот на ЕК за 2011 
година во кој се вели дека истрагата околу А1 и подоцнежното затво-
рање доведоа до загриженост за пропорционалноста и селективноста 
на постапката и дека заплашувањето на новинарите и селективното 
спроведување на законот против медиумските компании ги зголему-
ваат причините за загриженост.

И покрај сите укажувања, скандалозните продолжувања на прит-
ворот продолжија, а Велија Рамковски тврдеше дека тој однапред бил 
осуден.



102

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 

pristapuvawe na Makedonija vo EU

Очигледно беше дека станува збор за „Пајажина“, но по сè из-
гледа, некој друг ја плете, пишуваше во единаесеттиот извештај на 
МЦЕО насловен како „ЕУфорија за ЕУфобија“

Случај „МПМ“

На 13 декември 2010 година, А1 телевизија го отвори случајот 
МПМ. Според информациите на А1, унгарското финансиско разуз-
навање, со допис од март 2008 година, ја известило Агенцијата за 
спречување перење на пари дека на 10 март 2008 година, Душан 
Огњановски, вработен во МПМ, бил фатен на српско-унгарска грани-
ца со 750.000 евра (сместени во шише!) за кои не поседувал доку-
мент. Посоченото лице изјавило дека готовината е на МПМ и дека ја 
носи во фирмата-мајка во Виена. МПМ објави демант дека е вмеша-
на во какви било нелегални активности. МВР потврди дека дописот 
од унгарските власти е доставен кај нив. 

Оваа епизода отвори неколку прашања, како: Зошто Управата за 
спречување перење пари не реагирала уште во 2008 година, кога 
овој податок прв пат дошол кај нив? Се користи ли селективна бор-
ба за справување со криминалот, за контрола и дисциплинирање на 
медиумите, од една страна, и за разгорување војна меѓу самите ме-
диуми, од друга?

Институциите (вклучувајќи ја и Владата) заборавиле да известат 
за случајот „Пари во шише“. Јасно е дека во случајот се вмешани 
лица блиски до власта и дека поради тоа, во догледно време нема да 
добие судска разврска, пишуваше во извештајот подготвен од МЦЕО.

Единствено Управата за јавни приходи (УЈП) излезе во заштита 

на инволвираните страни за да потврди дека станува збор за сред-
ства на лице кое можело да ги заработи по легален пат. 

Оттука произлегоа две прашања: Кој е оној што по легален пат 
може да заработи 750.000 евра? Кои се легалните начини за пренос 
на средства преку граница и дали преносот на ефективни парични 
средства во „шише“ е легален начин? До душа, одовде произлегува и 
трето прашање: Ако е така, зошто возачот на МПМ не го поставиме за 
министер за економија штом умее да заработува толку пари?

Нова епизода од серијата „Медиуми“ 

Претходница на овие случаи, за која МЦЕО пишуваше во седмиот 
извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија 
во ЕУ, насловен како „Влада ДООЕЛ“, беа отпуштањето на новинари-
те од телевизијата Канал 5 и судирот на новинарката Весна Ковачев-
ска-Трпчевска со генералниот секретар на ВМРО-ДМПНЕ и шеф на 
кабинетот на премиерот, Мартин Протоѓер.

На 27 септември 2010 година беше приведен и новинарот на не-
делникот Форум, Емил Зафировски, во миговите додека пиел кафе со 
своите колеги во центарот на Скопје. Тој бил осуден во отсуство за 
кривично дело клевета од 2004 година и требало да плати 500 евра 
казна или да издржи казна затвор од 25 дена. На крајот, колегите му 
помогнаа на Зафировски со тоа што му ја платија казната.

И овие случаи беа нотирани во Извештајот на ЕК за 2009 година 
како политичко влијание во медиумите, како извор на самоцензура 
и намалување на слободата на изразување. 
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По изборите, кон крајот на јуни 2011 година згаснаа дневните 
весници Време, Шпиц, Коха е ре. Само три дена откако беше отворе-
на стечајна постапка, истата судбина ја снајде и ТВ А1, на која на 30 
јули 2011 година, со решение на Агенцијата за електронски комуни-
кации (АЕК), ґ беа поништени одобренијата за користење на ради-
офреквенциите. Според многу експерти, ова беше груба повреда на 
Законот за радиодифузна дејност и на надлежностите на Советот за 
радиодифузија. 

Груевизација на медиумите - македонски феномен

Уште од самите почетоци во 2006 година, Владата на премиерот 
Груевски внесе новина во политичкиот маркетинг со интензивната 
промоција на владините проекти во медиумите и со бомбардирање-
то на јавноста со анкети на јавното мислење, кои поради зачесте-
носта, помалку наликуваа на анкети, а повеќе на инструмент за кре-
ирање на јавното мислење.

Според критичките анализи, силното влијание врз јавните пер-
цепции е еден од главните елементи на формулата на ВМРО-ДПМНЕ 
за останување на власт, а големото буџетско трошење за промоција 
и маркетинг дополнително ги корумпира сопствениците на меди-
умите и придонесува уредувачката политика да биде наклонета кон 
власта.

Наодите на годишните извештаи на Транспарентност Македонија 
(ТМ) за 2008, 2009 и 2010 година говорат во прилог на оваа теза. 
Имено, во сите свои извештаи ТМ констатира нетранспарентно, не-
рационално и неоправдано трошење на буџетските средства во ме-
диумите чии сопственици се во политички сојуз со власта. Сето тоа, 

според оваа организација, претставува груб притисок врз објектив-
ното и непристрасно новинарство во корист на Владата, а видливо е 
и тенденциозно, па дури и пропагандистичко информирање. 

Трошењето милионски суми јавни пари за сопствена пропаганд-
на промоција во облик на лошо замаскирани идеолошки пораки на 
партијата на власт, според ТМ, се прави без притоа да се земат пред-
вид критериумите кои практично се непостоечки.

Осакатена четврта власт

МЦЕО потенцираше дека овие случаи се доказ дека наместо да се 
фокусира на градење стратегија за деконцентрација на сопственос-
та кај сите електронски медиуми, државата го одржува статус квото, 
односно, реагира само тогаш кога има конкретен политички интерес 
од тоа. Владата упорно замижуваше пред незаконската медиумска 
концентрација и финансиските малверзации во секторот, сè до мо-
ментот кога некој од сопствениците на медиумите, на неговиот ме-
диум, не се спротивстави на владините политики.

Тогаш се става во функција целиот државен апарат за контрола 
и притисок. Последиците од ваквата состојба во медиумската сфера 
се губење на довербата на граѓаните во медиумите, поделбите меѓу 
медиумите по различни основи, мешањето на сопствениците во уре-
дувачката политика, во согласност со нивните политички и бизнис 
интереси. Притоа, најголема жртва е професионалното и независно 
новинарство, чија главна улога - да биде коректор на политиките на 
власта - е сосема маргинализирана. 
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5. TE[KOTO OD EU322 I EUFORIJA 
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Пресметувањето со политичките неистомисленици

Веднаш по изборите во 2011 година, власта почна да се пресме-
тува со своите политички опоненти и со критичарите на владините 
политики. Почна со апсењето на лидерот на Обединети за Македо-
нија, Љубе Бошковски, за нелегално финансирање на предизборна-
та кампања и за злоупотреба на службената позиција, а потоа сле-
дуваше пресметка со Фијат Цановски преку уривањето на објектот 

„Космос“.

Притисоците и дискредитацијата на претставниците на невлади-
ните организации кои се спротивставуваат на владините политики 
се зајакнаа и ја доживеаја својата кулминација. Процесот на лустра-
ција и натаму служеше за „лов на вештерки“, со крајна цел да го 
замолчи граѓанското општество. Случајот со досието „Драматург“, 
односно, одлуката на Комисијата за верификација на фактите да го 
прогласи Владимир Милчин за „кодош“, покрај личната дискреди-
тација и валкањето на делото на Милчин, како главна мета ја има 
Фондацијата Отворено општество - Македонија.

Хелсиншкиот комитет, исто така, беше предмет на сериозен при-
тисок и дискредитација откако по усвојувањето на автентичното 
толкување на Зaконот за амнестија од страна на Парламентот во јули 
2011 година, објави соопштение во кое. меѓу другото, стоеше: „На 
седницата одржана на 19.7.2011 година, Собранието на Република 

322 Ibid 320
323 Ibid 322

Македонија го усвои автентичното толкување на Законот за амнес-
тија, со што покажа дека поради свои потреби, сепак, може да влијае 
на институциите во сферата на правосудството и дека кај нас не пос-
тои строга поделба на власта. Очигледно неа може да ја приспособу-
ваме во зависност од потребите на одредени личности“.

И медиумите беа на удар како дел од расчистувањето со поли-
тичките неистомисленици. Приказната за ТВ А1 доби завршница.

КОСМОС по мерка

Во својот десетти извештај од следењето на процесот на приста-
пување на Македонија во ЕУ насловен „Тешкото од ЕУ“, МЦЕО преду-
предуваше за случувањата со објектот „Космос“. Во извештајот пи-
шуваше: „Здравиот разум налага конструктивен приод кон вистин-
ското решавање на проблемите“. Во контекст на ова се наметнуваат 
прашањата: Дали реакцијата на локалната самоуправа во случајот 

„Космос“ е конструктивна и дали рушењето е решение за проблемот?“

Кај јавноста остана дилемата дали навистина имало пречеко-
рување во градбата во однос на предложениот проект. Локалната 
самоуправа тогаш тврдеше дека имало пречекорување од 1 метар и 
43 сантиметри.

Сепак уривањето на дополу изграден објект со толкава габарит-
ност е далеку од здравиот разум. Од локалната самоуправа велеа 
дека за пречекорувањето на габаритот на објектот со извршно ре-
шение побарале повеќе пари на име комуналии од инвеститорот, но 
тој не платил во дадениот рок.
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Но, наплатата на комуналии била обезбедена со хипотека. Ако е 
така, тогаш зошто локалната самоуправа не ја активирала хипотеката? 
Владеењето на правото подразбира еднаквост на сите пред законот, 
но во Македонија некој е поеднаков од другите.

Додека „Космос“ се урива поради пречекорување на Детални-
от урбанистички план и предлог-проектот, на друго место и за друг 
капитален објект, каде инвеститор е Владата, измената на постојниот 
план, а секако, и на основниот договор за јавна набавка, се прави пре-
молчано и надвор од секаква постапка. Станува збор за новата зграда 
на Уставниот суд.

Никој не гледаше ни тогаш, а најмалку сега, по објавувањето на 
таканаречените бомби на опозицијата во кој се споменува овој објект, 
логика во уривањето на „Космос“, но сепак, ниту Собранието, ниту Со-
ветот на Град Скопје не се огласија за тоа. За да продолжи неразум-
носта и понатаму, локалната самоуправа одлучи да го урне Космос, а 
на сопственикот да му останат земјиштето и дозволата за градба за да 
почне повторно да си гради нов објект (ако сака). Локалната самоу-
права не му ја одзеде дозволата за градба на „Космос“, бидејќи должи 
на име неплатени комуналии, а тие се надоместоци за уредување на 
градежно земјиште и негово приклучување на јавната инфраструкту-
ра. Истите се плаќаат за функционални објекти, објекти кои постојат. 
Неважно е дека тука, од потенцијално функционален објект, локал-
ната самоуправа одлучи да направи ливада. Важно е што долгот со 
извршно решение за неплатени комуналии си стои (бил „Космос“ таму 
или не).

Во овој контекст, вреди да се спомене дека и за време на претход-
ното владеење на ВМРО-ДПМНЕ (1998-2002), градежните инспектори 
во неколку наврати ги покажаа сета своја сила и моќ. Имено, пред де-
сетина години, државата го урна елитниот станбен комплекс во село-

то Злокуќани поради наводно бесправно градење во заштитена зона 
на археолошкиот локалитет „Скупи“. И тогаш, инвеститорот Благоја 
Николовски се обиде да му докаже на главниот градежен инспектор 
Љуп чо Балкоски дека градбата е легална. И тогаш, како и сега, држа-
вата процени дека е подобро да се урива.

Случајот заврши пред Судот во Стразбур, кој на инвеститорот му 
досуди отштета во износ од околу 6 милиони евра. Единствено што 
ќе биде различно во случајот со „Космос“ е тоа што износот ќе биде 
многу поголем. Заедничко за двата случаја е дека штетата ќе ја платат 
сите граѓани на Република Македонија кои го полнат државниот буџет. 
Во меѓувреме, огромен број семејства ќе останат без кров над глава.

Факт е дека во оваа наша приказна нема место за здрав разум.

За критики кон власта се казнува со затвор

Лидерот на партијата Обединети за Македонија беше еден од 
најгласните критичари на владеењето на Груевски и „фамилијата“. 
Веднаш по изборите во 2011 година, полицијата го осомничи Љубе 
Бошковски за незаконско финансирање на кампањата, а при ап-
сењето, во неговото возило откри 100 илјади евра, пари кои биле 
наменети за плаќање на долговите од кампањата. Во случајот кој го 
нарече „Кампања“, МВР обезбеди докази за две примопредавања на 
незаконски пари. На Бошковски му беше одредена мерка притвор 
која во неколку наврати беше продолжувана.

Тука се поставуваат неколку дилеми: Ако од моментот на обра-
ботка, па до апсењето, имало докази за примопредавања, зошто МВР 
не го упаси претходно?
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Дури и да не бевме сведоци на предвидувањата на самиот 
Бошковски за тоа дека власта го прислушува, го следи и му подгот-
вува ликвидација, целиот случај со неговот апсење беше надвор од 
буквата на законот и претставуваше злоупотреба на истрагата и на 
овластувањата заради пресметка со политичките противници.

Уште во септември 2011 година, во својот извештај, МЦЕО преду-
предуваше дека со спектакуларното апсење се повредени основните 
човекови права на Бошковски. Фактот дека провладините медиуми 
беа на самото место на настанот за да го осудат веднаш, не почи-
тувајќи го основниот уставен постулат на пресумција на невиност, 
покажуваше дека тие биле благовремено информирани од МВР. Спо-
ред професионалните стандарди на полицијата во која било држава, 
ова е недозволиво. Згора на тоа, видеото од апсењето на Бошковски 
беше поставено на веб-страницата на МВР.

Сепак, основниот проблем е непостоењето правна основа и прав-
на квалификација на делото. Измените на Кривичниот законик со 
кој се утврдува кривичното дело незаконско финансирање на по-
литичка партија се донесени на 13 април 2011 година, а доказот за 
првата обработка и примопредавањето на првите 10 илјади евра да-
тира од 12 април 2011 година.

Прашањето кое следствено се поставува е: Како можел да биде 
следен Љубе Бошковски, ако немало правна основа за тоа? Ниту де-
лото за кое се товари било кривично дело, ниту, пак, за него била 
предвидена примена на посебни истражни мерки. Според членот 14 
од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено, не било предвидено како казниво дело.

Дополнително, надвор од здравиот разум е Бошковски да се 
товари за злоупотреба на службената положба. Тоа, пак, ја намет-

нуваше дилемата дали може лидер на политичка партија и тоа, во 
опозиција, да ја злоупотреби службената положба.

Одговорноста на Бошковски во случајот може да биде само по-
литичка и морална. Оттука, ако Бошковски нема сторено кривично 
дело, а беше во притвор 90 дена, тогаш следствено, мора да има не-
каков грев кон власта.

Неговиот грев беа постојаните откривања на нови и нови афери 
на власта и критикувањето на нејзините политики.

Македонска демократура

Владата многупати досега демонстрираше селективна примена 
на законите, со цел наметнување на волјата на владејачката гарни-
тура и казнување на оние кои ќе се осмелат да размислуваат поина-
ку од изнесените ставови на власта.

Многупати досега беше посочено дека мора да се престане со 
стигматизацијата, етикетирањето и со личната дискредитација на 
политичките противници и на оние кои имаат критички осврт кон 
политиките на власта.

Селективното гонење и присилата мора да запрат. Во Македонија, 
сите се еднакви пред Уставот и законите.

Судските процеси мора да се ослободат од притисоци на поли-
тичките партии и од Владата, а притворот да се користи како по-
следна шанса.
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Бомбите, односно снимките објавени од опозициската СДСМ от-
криваат 6 системски проблеми во функционирањето на државата и 
државниот апарат:

- Засилена партизација на државата и нејзините институции. 
Ова вклучува непостоење на поделба на власта и на јасна граница 
меѓу државата и партијата на власт. Ваквиот тренд метастазира и 
надвор од институциите, заземајќи го секој сегмент од општест-
вото (културата, образованието, бизнис заедницата, граѓанското 
општество, итн.).

- Очигледна злоупотреба на тајната полиција за партиски цели. 
Имајќи го предвид податокот колку многу граѓани бесправно се 
следени и прислушувани, според наводите на опозицијата, но и од 
објавените снимки може да се види дека не постои вообичаената 
контрола врз тајните служби од страна на Собранието, целиот по-
лициски апарат функционира под личен диктат на мала група луѓе, 
постојат очигледни обиди за прикривање кривични дела, итн.
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- Недостиг на политички дијалог меѓу партиските лидери. Во 
оваа смисла, власта несомнено ги става партиските приоритети 
пред државните во клучни моменти за државата. Политичките 
противници се третираат како државни непријатели против кои се 
дозволени сите средства и целата моќ. Стилот на водење полити-
ка на власта се сведува на лични желби на неколкумина највисо-
ки државни функционери, без никакви консултации или стручни 
проценки за крупни стратегиски прашања, како што се, на пример, 
проектот „Скопје 2014“, решавањето на спорот за името, европ-
ските интеграции, економскиот развој, итн. 

- Изборните измами се толку тешки што се работи за темелен и 
криминален изборен инженеринг. Најголем дел од објавените 
бомби се однесуваа токму на инструментите за влијание врз сло-
бодната волја на граѓаните или, пак, на непосредна злоупотреба 
на гласови во корист на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ, почну-
вајќи од финансирањето на кампањата, предизборните притисо-
ци, уцени и закани врз компаниите и вработените во државната 
администрација, отворањето партиски штабови во државните ин-
ституции, измамите со неограничено издавање лични карти, како 
и калкулацијата со гласови преку неважечки ливчиња или увоз на 
гласачи од Албанија.

- Корумпираност на највисокиот политички врв. Ова подразби-
ра делење провизии меѓу највисоките функционери, непосредно 
влијаење врз судството и Јавното обвинителство, полицијата, итн.

- Притисоци и ограничувања кон медиумите. Во оваа категорија 
спаѓаат смисленото затворање на највлијателните независни ме-
диуми кои се критички настроени кон власта, драконските санк-
ции за клевета, прислушуваните новинари, директната интервен-
ција на најблиските соработници на премиерот во уредувањето на 

вестите на неколку влијателни приватни медиуми, како и целосно-
то определување на нивната уредувачка политика и односот кон 
другите политички субјекти и актери.



109

STATISTIKA  
ZA BOMBITE

2. PREGLED NA OBJAVENI RAZGOVORI 
SPORED DATUM NA OBJAVUVAWE324

9.2.2015 Зоран Заев Новинар од РСЕ
Зоран Заев Радмила Шекеринска
Зоран Заев ќерка му на Заев

Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Љубчо Георгиевски соговорник 01
Љубчо Георгиевски соговорник 02

Али Ахмети соговорник 03
Мендух Тачи соговорник 04

Бујар Османи соговорник 05
15.2.2015 Гордана Јанкулоска Михајло Маневски

Сашо Мијалков Муса Џафери
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Марјан Ристески

Драган Павловиќ-Латас Филимена Маневска
20.2.2015 Драган Павловиќ-Латас Сашо Мијалков

Драган Павловиќ-Латас Сашо Мијалков
Драган Павловиќ-Латас Сашо Мијалков

Емил Стојменов Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски

324 http://skopjehacklab.github.io/bombstats/releasedconversations.html 

25.2.2015 Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер

Драган Павловиќ-Латас
Елизабета Канческа-
Милевска

Иво Котевски Гордана Јанкулоска
Сашо Мијалков Драган Павловиќ-Латас

Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Миле Јанакиески Никола Груевски

27.2.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

2.3.2015 Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

http://skopjehacklab.github.io/bombstats/releasedconversations.html
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6.3.2015 Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Миле Јанакиески соговорник 06

Гордана Јанкулоска соговорник 07
Миле Јанакиески Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Миле Јанакиески соговорник (Стевче)
Миле Јанакиески Горан Трајковски
Миле Јанакиески соговорник 08
Миле Јанакиески Спиро Ристовски
Миле Јанакиески соговорник 09
Миле Јанакиески соговорник 10
Миле Јанакиески соговорник 11
Миле Јанакиески Љупчо Димовски
Миле Јанакиески Душко Миновски

Гордана Јанкулоска соговорник 12
Гордана Јанкулоска соговорник 13
Гордана Јанкулоска соговорник 14

Миле Јанакиески соговорник 15
Гордана Јанкулоска соговорник 16

Миле Јанакиески соговорник 17
Миле Јанакиески Ирена Мишева
Миле Јанакиески соговорник 18
Миле Јанакиески Ирена Мишева
Мартин Протоѓер Емил Стојменов
Мартин Протоѓер Влатко Мијалков

Драган Павловиќ-Латас Зоран Коњановски
Миле Јанакиески соговорник 19
Миле Јанакиески Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Миле Јанакиески
Миле Јанакиески Ирена Мишева

Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Миле Јанакиески Спиро Ристовски

Гордана Јанкулоска соговорник 20
Миле Јанакиески соговорник 21
Миле Јанакиески Гордана Јанкулоска

Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Гордана Јанкулоска Никола Тодоров
Гордана Јанкулоска Васил Пишев
Гордана Јанкулоска Славе Гошев
Гордана Јанкулоска Миле Јанакиески
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер

10.3.2015 Гордана Јанкулоска Спиро Ристовски
Миле Јанакиески Сашо Мијалков

Мендух Тачи Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

Мартин Протоѓер Гордана Јанкулоска
Мартин Протоѓер Љупчо Тодоровски
Миле Јанакиески Никола Тодоров

Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Миле Јанакиески Сашо Мијалков
Зоран Ставрески Гордана Јанкулоска

Миле Јанакиески Кирил Божиновски
Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски

Влатко Мијалков Миле Јанакиески
Елизабета Канческа-

Милевска
Миле Јанакиески

Сашо Мијалков соговорник 22
Миле Јанакиески соговорник (Ѓоко)
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11.3.2015 Миле Јанакиески Сашо Мијалков
Миле Јанакиески Сашо Мијалков
Миле Јанакиески соговорник 23

Гордана Јанкулоска Соговорник (Ане)
Миле Јанакиески Сашо Мијалков
Зоран Ставрески Гордана Јанкулоска

Миле Јанакиески Жарко Луковски
Стевчо Јакимовски Сашо Мијалков

Миле Јанакиески соговорник 24
Миле Јанакиески директорка на дом

12.3.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески соговорник 25
Миле Јанакиески Сашо Мијалков
Миле Јанакиески Ирена Мишева
Миле Јанакиески Сашо Мијалков

Драган Павловиќ-Латас Сашо Мијалков
15.3.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски

Дејан Митровски-Урко Сашо Мијалков
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

18.3.2015 Миле Јанакиески соговорник (Ѓоко)
Миле Јанакиески Спиро Ристовски
Миле Јанакиески соговорник (Ѓоко)

Силвана Бонева Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Славе Гошев

Миле Јанакиески Маријан Наковски
Драган Павловиќ-Латас Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Миле Јанакиески Јово Вангеловски

19.3.2015 Филимена Маневска Влатко Мијалков
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Александра Зафировска
Гордана Јанкулоска Љупчо Шврговски

Блерим Беџети Муса Џафери
Блерим Беџети Муса Џафери

Софија Лаличиќ Сашо Мијалков
23.3.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски

Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

26.3.2015 Влатко Чингоски Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески соговорник 26
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески соговорник 27
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1.4.2015 Светлана Костова Сашо Мијалков
Светлана Костова Хаим Хакеини
Светлана Костова Сашо Мијалков
Светлана Костова Хаим Хакеини
Светлана Костова Влатко Стојковиќ
Светлана Костова соговорник 28
Светлана Костова соговорник 29
Светлана Костова Сашо Мијалков
Светлана Костова Сашо Мијалков
Светлана Костова Сашо Мијалков

Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков

2.4.2015 Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Гордана Јанкулоска соговорник (Ристе)
Гордана Јанкулоска Никола Тодоровски
Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски
Гордана Јанкулоска Владимир Пешевски
Гордана Јанкулоска Виктор Цветковски

4.4.2015 Зоран Ставрески Гордана Јанкулоска
Миле Јанакиески Марјан Ристески
Миле Јанакиески Марјан Ристески
Марјан Ристески Гордана Јанкулоска

Миле Јанакиески Марјан Ристески
Зоран Ставрески Марјан Ристески

Соговорник (Дејан) Марјан Ристески

6.4.2015 Силвана Бонева Никола Груевски
Силвана Бонева Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски

Гордана Јанкулоска
Билјана Бришкоска-
Бошковски

Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски

Гордана Јанкулоска
Билјана Бришкоска-
Бошковски

Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски
Гордана Јанкулоска Илија Димовски
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

Ленче Самарџиевска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

8.4.2015 Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Миле Јанакиески Зоран Илијоски

Владимир Талески Влатко Мијалков
Владимир Талески Влатко Мијалков

Влатко Чингоски Силјан Мицевски
Владимир Талески Влатко Чингоски
Миле Јанакиески Владимир Талески
Влатко Чингоски Мартин Протоѓер

Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Ленче Самарџиевска
Гордана Јанкулоска Кирил Божиновски

Антонио Милошоски Томе Аџиев
Антонио Милошоски Томе Аџиев
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14.4.2015 Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Панче Кралев
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Виолета Андонова
Гордана Јанкулоска Илија Димовски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Ленче Самарџиевска
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски
Гордана Јанкулоска Влатко Илиевски
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

16.4.2015 Мартин Протоѓер Драган Павловиќ-Латас
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

Мартин Протоѓер Миле Јанакиески

Мартин Протоѓер
обезбедување на Никола 
Груевски

Мартин Протоѓер Љупчо Тодоровски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска соговорник 30

Миле Јанакиески соговорник 31
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер

Мартин Протоѓер Миле Јанакиески
Мартин Протоѓер Љупчо Тодоровски
Мартин Протоѓер Љупчо Тодоровски
Мартин Протоѓер Љупчо Тодоровски
Миле Јанакиески Мартин Протоѓер



114

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 

pristapuvawe na Makedonija vo EU

18.4.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски
и Миле Јанакиески Никола Груевски

19.4.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

Силвана Бонева Надица Танчева Тулиева
Гордана Јанкулоска Миле Јанакиески

Силвана Бонева Надица Танчева Тулиева
Ванчо Костадинов Влатко Мијалков
Миле Јанакиески Александар Николовски

Ванчо Костадинов Миле Јанакиески
Ванчо Костадинов Миле Јанакиески

Зоранчо Алексов Влатко Мијалков
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

22.4.2015 Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мајран Цветковски

Мартин Протоѓер Емил Стојменов
Мартин Протоѓер Емил Стојменов
Мартин Протоѓер Емил Стојменов

Драган Павловиќ-Латас Сашо Мијалков
Драган Павловиќ-Латас Горан Иванов

Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески
Мартин Протоѓер Драган Павловиќ-Латас

Драган Павловиќ-Латас Горан Иванов
Мартин Протоѓер Драган Павловиќ-Латас
Миле Јанакиески Горан Иванов
Миле Јанакиески Горан Иванов

Драган Павловиќ-Латас соговорник 32
Драган Павловиќ-Латас соговорник 33
Драган Павловиќ-Латас Горан Трајковски
Драган Павловиќ-Латас Горан Трајковски

Мартин Протоѓер Емил Стојменов
Мартин Протоѓер Емил Стојменов

Горан Иванов Драган Павловиќ-Латас
Миле Јанакиески Горан Иванов
Миле Јанакиески Горан Иванов

Горан Иванов Драган Павловиќ-Латас
Горан Иванов Драган Павловиќ-Латас

23.4.2015 Гордана Јанкулоска Илија Димовски
Ивона Талеска Драган Павловиќ-Латас

Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
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25.4.2015 Сашо Акимовски Влатко Чингоски
Дарко Димитриески Антонио Милошоски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков

Силвана Бонева Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Никола Груевски

Муса Џафери Сашо Мијалков
Драган Павловиќ-Латас Мартин Протоѓер

29.4.2015 Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски

Емил Стојменов Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Љупчо Тодоровски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков

Емил Стојменов Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски
Гордана Јанкулоска Трајко Вељаноски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Никола Поповски
Гордана Јанкулоска Митко Чавков

30.4.2015 Миле Јанакиески Александар Панов
Миле Јанакиески Александар Панов
Зоран Ставрески Александар Панов

Миле Јанакиески Александар Панов
Миле Јанакиески Александар Панов
Влатко Мијалков Ќире Шошев
Влатко Мијалков Ќире Шошев
Влатко Мијалков Ќире Шошев

Миле Јанакиески Александар Панов
Миле Јанакиески Мартин Протоѓер

Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков

Муса Џафери Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков

Дејан Митровски-Урко Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
Слободан Николовски-Цобе Сашо Мијалков
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5.5.2015 Гордана Јанкулоска Иво Котевски 
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков 
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски

7.5.2015 Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер

Влатко Мијалков соговорник 01
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски

13.5.2015 Муса Џафери Сашо Мијалков
Муса Џафери Сашо Мијалков

Гордана Јанкулоска Никола Тодоров
Гордана Јанкулоска Никола Тодоров
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски
Кирил Божиновски Влатко Чингоски

Миле Јанакиески Гордана Јанкулоска
Кирил Божиновски Драган Павловиќ-Латас
Кирил Божиновски Драган Павловиќ-Латас
Кирил Божиновски Драган Павловиќ-Латас
Кирил Божиновски Миле Јанакиески
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Никола Груевски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков

Миле Јанакиески Никола Груевски
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15.5.2015 Соговорник 1 Сашо Мијалков
Соговорник 1 Сашо Мијалков

Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков

Миле Јанакиески Никола Груески
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Сашо Мијалков
Гордана Јанкулоска Влатко Илиевски
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер
Гордана Јанкулоска Мартин Протоѓер

16.5.2015 Антонио Милошоски Зоран Јолевски

Антонио Милошоски
Никола Груевски (се вмешува 
Сашо Мијалков) 

Антонио Милошоски Зоран Јолевски
Силвана Бонева Никола Груевски

27.5.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Влатко Чингоски Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски
Миле Јанакиески Никола Груевски

Гордана Јанкулоска Горан Савовски
Гордана Јанкулоска Горан Трајковски
Гордана Јанкулоска Горан Трајковски
Гордана Јанкулоска Никола Груевски 
Гордана Јанкулоска Никола Груевски 

29.5.2015 Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Мартин Протоѓер
Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 

Миле Јанакиески
Никола Груевски (се 
вклучува и Елизабета 
Канческа-Милевска) 

Миле Јанакиески Никола Груевски 
Миле Јанакиески Никола Груевски 

Силвана Бонева Никола Груевски 
31.5.2015 Гордана Јанкулоска Зоран Ставрески

Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски
Гордана Јанкулоска Иво Котевски

Гордана Јанкулоска 
Зоран Ставрески (се вклучува 
сопругата на Ставрески)
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3. PREGLED NA OBJAVENI 
RAZGOVORI SPORED U^ESNIK325

Иницијали Име и презиме Број на разговори
ГЈ Гордана Јанкулоска 224
МЈ Миле Јанакиески 168
НГ Никола Груевски 85
СМ Сашо Мијалков 70
МП Мартин Протоѓер 67
ЗС Зоран Ставрески 52
НН Непознато лице 41
КБ Кирил Божиновски 29

ДПЛ Драган Павловиќ-Латас 25
ИК Иво Котевски 25
ВЧ Влатко Чингоски 19
ЕС Емил Стојменов 15
МР Марјан Ристески 12
СК Светлана Костова 11
ВМ Влатко Мијалков 11
ЛС Ленче Самарџиевска 9
ГИ Горан Иванов 9
СН Слободан Николовски 9
ЗЗ Зоран Заев 8
ТВ Трајко Вељаноски 8
НТ Никола Тодоров 8
МЏ Муса Џафери 7
СБ Силвана Бонева 7
АП Александар Панов 6
ЉТ Љупчо Тодоровски 6

325 http://bombojavlen.ie.mk/

Иницијали Име и презиме Број на разговори
АМ Антонио Милошоски 6
ГТ Горан Трајковски 6
СР Спиро Ристовски 5
МТ Мендух Тачи 5
ВК Ванчо Костадинов 5
СД Соговорник Два 4
ИМ Ирена Мишева 4

ББ
Билјана Бришковска-

Бошковски
4

ВТ Владимир Талески 4
СГ Славе Гошев 4

ЌШ Ќире Шошев 3
ИД Илија Димовски 3
МН Марјан Наковски 3
ЕКМ Елизабета Канческа-Милевска 3
РО Руфи Османи 2
АЗ Александра Зафировска 2
РСЕ Радио Слободна Европа 2

С соговорник 2
РШ Радимила Шекеринска 2
ДМ Дејан Митревски-Урко 2
АА Али Ахмети 2
ВП Владимир Пешевски 2
ФМ Филимена Маневска 2
ДПЛ Драгана Павловиќ-Латас 2
НН непознат новинар 2
ЉГ Љубчо Георгиевски 2
ТА Томе Аџиев 2
НТТ Надица Танчева-Тулиева 2

http://bombojavlen.ie.mk/
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Иницијали Име и презиме Број на разговори
БИ Бедредин Ибраими 2
ХХ Хаим Хакеини 2
ББ Блерим Беџети 2
ЗЃ Зоран Ѓорѓиев 2
АЗ Александра Заева 2
ВП Васил Пишев 2
ММ Милена М. 2
ВИ Влатко Илиевски 2
ЗЈ Зоран Јолевски 2
ЗИ Зоран Илиоски 1
МЧ Митко Чавков 1
МЦ Марјан Цветковски 1
ЉШ Љупчо Шврговски 1
ЉД Љупчо Димовски 1
НР некојси Ристе 1
TТ T. Трпевски 1
КК Коста К. 1
НМ Никола Мицевски 1
НП Никола Попоски 1
ЈВ Јово Вангеловски 1
НТ Никола Тодоровски 1
ПК Панче Кралев 1
ИТ Ивона Талевска 1
ЗА Зоранчо Алексов 1
ЗК Зоран Коњановски 1
СЈ Сања Јанакиеска 1
СМ Саша Митрев 1
ММ Михајло Маневски 1
ЖП Живко Пејковски 1

Иницијали Име и презиме Број на разговори
ЖЛ Жарко Луковски 1
СМ Силјан Мицевски 1
ДМ Душко Миновски 1
ДД директорка на дом 1
СА соговорник Алберт 1
СА соговорник Ане 1
ДП Дејан Панделески 1
СЃ соговорник Ѓоко 1
ГЈ Гордана Јануловска 1
СЛ Софија Лаличиќ 1
ВС Влатко Стојковиќ 1
СЈ Стевчо Јакимовски 1
ВА Виолета Андонова 1
ВЦ Виктор Цветковски 1
АН Александар Николоски 1
ЦГ Цветко Грозданов 1
ГС Горан Савовски 1
АС Антоанета Ставревска 1
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Соговорници Број на разговори
Никола Груевски и Силвана Бонева 5
Горан Иванов и Миле Јанакиески 4

Емил Стојменов и Ленче Самарџиевска 4
Ирена Мишева и Миле Јанакиески 4

Миле Јанакиески и Спиро Ристовски 4
Ванчо Костадинов и Миле Јанакиески 3

Емил Стојменов и Сашо Мијалков 3
Гордана Јанкулоска и Илија Димовски 3

Мендух Тачи и Сашо Мијалков 3
Миле Јанакиески и Марјан Наковски 3

Гордана Јанкулоска и Марјан Ристески 3
Гордана Јанкулоска и Славе Гошев 3

Драган Павловиќ-Латас и Мартин Протоѓер 3
Ќире Шошев и Влатко Мијалков 3

Кирил Божиновски и Миле Јанакиески 3
непознато лице и Сашо Мијалков 3

Кирил Божиновски и Драган Павловиќ-Латас 3
Горан Трајковски и Драган Павловиќ-Латас 2

Горан Трајковски и Миле Јанакиески 2
Соговорник 02 и Светлана Костова 2
Миле Јанакиески и соговорник 01 2
Миле Јанакиески и соговорник 02 2

Али Ахмети и непознато лице 2
Гордана Јанкулоска и Ленче Самарџиевска 2

Непознат новинар и Руфи Османи 2
Зоран Заев и Радимила Шекеринска 2
Антонио Милошоски и Томе Аџиев 2
Бедредин Ибраими и Мендух Тачи 2

Зоран Ѓорѓиев и Зоран Заев 2

4. PREGLED NA OBJAVENI RAZGOVORI 
SPORED SOGOVORNICI326

Соговорници Број на разговори
Миле Јанакиески и Никола Груевски 63

Гордана Јанкулоска и Зоран Ставрески 49
Гордана Јанкулоска и Мартин Протоѓер 39

Гордана Јанкулоска и Иво Котевски 25
Гордана Јанкулоска и Сашо Мијалков 24
Миле Јанакиески и непознато лице 22

Кирил Божиновски и Влатко Чингоски 13
Гордана Јанкулоска и Никола Груевски 12

Гордана Јанкулоска и Кирил Божиновски 10
Миле Јанакиески и Мартин Протоѓер 10

Сашо Мијалков и Слободан Николовски 9
Гордана Јанкулоска и непознато лице 8

Гордана Јанкулоска и Трајко Вељаноски 8
Миле Јанакиески и Марјан Ристески 7

Гордана Јанкулоска и Никола Тодоров 7
Миле Јанакиески и Сашо Мијалков 6
Светлана Костова и Сашо Мијалков 6
Емил Стојменов и Мартин Протоѓер 6

Гордана Јанкулоска и Миле Јанакиески 6
Горан Иванов и Драган Павловиќ-Латас 5
Љупчо Тодоровски и Мартин Протоѓер 5
Александар Панов и Миле Јанакиески 5

Драган Павловиќ-Латас и Сашо Мијалков 5
Муса Џафери и Сашо Мијалков 5

326 http://bombojavlen.ie.mk/
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Соговорници Број на разговори
Влатко Мијалков и Владимир Талески 2

Билјана Бришковска-Бошковски и Гордана 
Јанкулоска

2

Емил Стојменов и Милена 2
Билјана Бришковска-Бошковски и Миле 

Јанакиески
2

Блерим Беџети и Муса Џафери 2
Надица Танчева Тулиева и Силвана Бонева 2

Љубчо Георгиевски и непознато лице 2
Александра Заева и Зоран Заев 2

Зоран Заев и Радио Слободна Европа 2
Драган Павловиќ Латас и непознато лице 2

Haim Hakeyny и Светлана Костова 2
Васил Пишев и Гордана Јанкулоска 2

Дејан Митревски Урко и Сашо Мијалков 2
Влатко Илиевски и Гордана Јанкулоска 2
Антонио Милошоски и Зоран Јолевски 2

Гордана Јанкулоска и Трајковски 2
Влатко Стојковиќ и Светлана Костова 1
Директорка Дом и Миле Јанакиески 1

Драган Павловиќ-Латас и Елизабета Канческа 
Милевска

1

Драган Павловиќ-Латас и Зоран Коњановски 1
Драган Павловиќ-Латас и Ивона Талевска 1

Гордана Јанкулоска и Спиро Ристовски 1
Гордана Јанкулоска и соговорник Ане 1

Драган Павловиќ-Латас и Никола Груевски 1
Гордана Јанкулоска и Панче Кралев 1

Драган Павловиќ-Латас и Филимена Маневска 1

Соговорници Број на разговори
Драгана Павловиќ-Латас и Мартин Протоѓер 1

Драгана Павловиќ-Латас и Сашо Мијалков 1
Душко Миновски и Миле Јанакиески 1

Елизабета Канческа-Милевска и Миле Јанакиески 1
Гордана Јанкулоска и Никола Тодоровски 1

Гордана Јанкулоска и Никола Попоски 1
Гордана Јанкулоска и некојси Ристе 1

Гордана Јанкулоска и Михајло Маневски 1
Жарко Луковски и Миле Јанакиески 1
Живко Пејковски и Миле Јанакиески 1
Гордана Јанкулоска и Митко Чавков 1

Гордана Јанкулоска и Марјан Цветковски 1
Влатко Чингоски и Силјан Мицевски 1
Зоран Илиоски и Миле Јанакиески 1
Зоран Ставрески и Марјан Ристески 1
Влатко Чингоски и Никола Груевски 1

Јово Вангеловски и Миле Јанакиески 1
Влатко Чингоски и Мартин Протоѓер 1

Коста и Миле Јанакиески 1
Ленче Самарџиевска и Никола Груевски 1
Ленче Самарџиевска и Никола Мицевски 1

T. Трпевски и Миле Јанакиески 1
Љупчо Димовски и Миле Јанакиески 1

Љупчо Тодоровски и Гордана Јанкулоска 1
Влатко Мијалков и Филимена Маневска 1
Љупчо Шврговски и Гордана Јанкулоска 1

Мартин Протоѓер и непознато лице 1
Влатко Мијалков и Миле Јанакиески 1
Влатко Мијалков и Мартин Протоѓер 1
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Соговорници Број на разговори
Влатко Мијалков и Зоранчо Алексов 1

Владимир Талески и Миле Јанакиески 1
Владимир Талески и Влатко Чингоски 1
Миле Јанакиески и Никола Тодоров 1
Миле Јанакиески и Сања Јанакиеска 1

Владимир Пешевски и Миле Јанакиески 1
Миле Јанакиески и Славе Гошев 1

Миле Јанакиески и соговорник Алберт 1
Владимир Пешевски и Гордана Јанкулоска 1

Миле Јанакиески и соговорник Ѓоко 1
Виолета Андонова и Гордана Јанкулоска 1
Виктор Цветковски и Гордана Јанкулоска 1

Миле Јанакиески и Цветко Грозданов 1
Ванчо Костадинов и Влатко Чингоски 1
Ванчо Костадинов и Влатко Мијалков 1
Антонио Милошоски и Саша Митрев 1

Александра Зафировска и Ленче Самарџиевска 1
Александра Зафировска и Гордана Јанкулоска 1

Александар Панов и Зоран Ставрески 1
Александар Николоски и Миле Јанакиески 1

Софија Лаличиќ и Сашо Мијалков 1
Стевчо Јакимовски и Сашо Мијалков 1
Дејан Панделески и Марјан Ристески 1
Гордана Јанкулоска и Горан Савовски 1

Антонио Милошоски, Никола Груевски и Сашо 
Мијалков

1

Влатко Чингоски и Никола Груевски 1
Влатко Мијалков и соговорник 1

Гордана Јанкулоска, Зоран Ставрески и Антоанета 1

1. 
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1. PET ZAMKI I [ANSI NA 
PREGOVARA^KIOT PROCES 
VODEN OD EU

Во услови, како оние опишани погоре, Европската унија треба да 
има посебен пристап кон преговорите бидејќи досега се нема со-
очено со ваква власт на држава-кандидатка за членство, при што 
ЕУ претендира да одигра клучна улога во решавањето на долготрај-
ната политичка криза во Македонија. За да ґ помогнеме на Унијата 
да изгради соодветен и праведен пристап кој ќе ја реши кризата на 
долг рок, без да остави простор за нејзино скорешно повторување, 
ги претставуваме петте клучни замки во досегашниот пристап на 
Европската комисија за решавање на политичката криза во Маке-
донија кој не даде доволни резултати. Често, токму овие замки беа 
аргументи на ЕК за оправдување на нејзиниот пристап во посреду-
вањето за решавање на оваа криза. Токму затоа, во нашиот документ 
се обидуваме да дискутираме за аргументите и да понудиме контра-
аргументи за промена на пристапот и текот на преговорите.

...VII... 
ZAKLU^OCI I 
PREPORAKI
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Прва замка: Ова е само борба меѓу политичките елити (конзер-
вативци наспроти социјалдемократи) и затоа треба да се решава во 
рамките на т.н. политички дијалог. 

Препорака/шанса: Од објавените разговори меѓу високи др-
жавни функционери и други моќници од власта согледавме дека 
голем број граѓани надвор од партискиот блок на коалицијата на 
СДСМ биле мета на притисоци, закани и прогони. Во таа смисла, не 
биле изоставени ниту новинарите, студентите, универзитетите, биз-
нисмените, ниту која било друга категорија. Објавените разговори 
предизвикаа голем граѓански гнев и реакција на поединечни гру-
пи што резултираше во секојдневни протести од 5 мај 2015 година, 
кога беше објавен блокот разговори за обидот на власта да го при-
крие убиството на Мартин Нешкоски во 2011 година. На 17 мај 2015 
година беше организиран масовен граѓански собир под називот 

„Граѓаните за Македонија“ на кој беа здружени не само политичките 
партии од опозицијата туку и над 80 граѓански организации кои по-
бараа оставка од премиерот и преодна влада која ќе доведе до фер 
и демократски избори. 

Токму затоа, клучната препорака за ЕУ и за меѓународната заед-
ница во овој дел е дека, во својот пристап, тие мора да го прекршат 
балансираниот однос кон власта и кон опозицијата како однос кон 
еднакви страни во политички судир. Имено, по објавувањето на раз-
говорите (бомбите) од страна на опозицијата, во Македонија власта 
е целосно делегитимирана, а тимот од најблиски соработници на ше-
фот на Владата е крајно компромитиран. 

Оттука, во овој политички судир веќе не станува збор за конфликт 
меѓу демохристијани и социјалдемократи кои не можат да дојдат до 
компромис, туку се работи за корумпирана клика на власт со дикта-
торски практики која стои наспроти широк граѓански и политички 

фронт на неистомисленици кои на различни начини претставуваат 
жртви на системот изграден од страна на власта. Во такви услови, 
притисокот мора да биде најголем врз оние кои имаат најголема 
моќ и простор за натамошно практикување на власта на автократ-
ски начин. Токму затоа, оставката на Груевски е единствен начин за 
влевање доверба дека преговарачкиот процес ќе успее и дека кри-
зата ќе биде решена на праведен начин и неповратно. Политичката 
одговорност мора да се воведе како кодекс на однесување во Ма-
кедонија, доколку опстануваме во намерата да бидеме демократ-
ско општество, а самиот факт дека изби афера на прислушување 
од власта во толкави размери е доволен за поднесување политичка 
одговорност од клучната политичка фигура, што би отворило пат за 
решавање на кризата по мирен пат и со фер преговори. 

Втора замка: ЕУ треба да го задржи досегашниот пристап на 
смирување на политичките страсти, со притисок врз оние кои први 
ќе попуштат. Важно да се држи курсот на стабилност и европски ин-
теграции.

Препорака/шанса: Европската комисија, особено претходниот 
еврокомесар Штефан Филе (со мандат во периодот 2009-2014 го-
дина) имаше крајно несоодветен пристап во решавањето на поли-
тичката криза во Македонија. Имено, по скандалозните настани од 
24 декември 2012 година, кога власта организираше полициска ин-
тервенција за насилно отстранување на новинарите и опозициските 
пратеници од главната собраниска сала, Штефан Филе ја презеде 
улогата на олеснувач на преговорите меѓу власта и опозицијата кои 
требаше да овозможат учество на опозицијата на локалните избори 
што следуваа во март 2013 година. 

Во рамките на тие преговори, поранешниот еврокомесар Филе 
имаше пристап дека не е толку важно кој е одговорен за настани-
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те, ниту кој е коренот/изворот на настанатата политичка криза, туку 
најважно е како да се смират страстите и да се овозможи компромис 
за надминување на најавениот бојкот на опозицијата на локалните 
избори предизвикан од настаните во декември 2012 година. Таквиот 
пристап го насочи притисокот врз опозицијата, која попушти и изле-
зе на изборите без никаква посериозна отстапка од страна на вла-
ста. Крајниот резултат на тој договор беше дека ништо од договоре-
ните обврски на власта не беше спроведено, локалните избори беа 
спроведени со огромни неправилности, а власта го сфати тоа како 
сигнал дека сè ґ е дозволено. Токму затоа, кризата се повтори само 
една година подоцна, по вонредните парламентарни избори од 2014 
година, и тоа во потешка и подлабока форма. Собранието на Репу-
блика Македонија е нефункционално речиси три години, а уличните 
протести и собири секојдневно го артикулираат незадоволството на 
граѓаните од владините политики, кое во овој момент и не може да 
се артикулира на поинаков начин .

Токму затоа, ЕУ треба да усвои суштински пристап во преговорите 
во кој наместо барање на какво било решение за смирување на кри-
зата, ќе бара темелни решенија за долгорочно решавање на изво-
рите и причините за длабоката институционална и политичка криза 
која подолго време ја тресе Македонија. Во рамките на тој темелен 
пристап ќе треба да се решат сите системски проблеми кои доведоа 
до сегашната криза а за кои, пред сè, е одговорна власта која во 
последните девет години ги наруши сите механизми за контрола и 
баланс меѓу различните гранки на власта, а изборите ги претвори во 
инженеринг на фиктивни лични карти и El Dorado избирачки список. 

Можеби ова се чини преголем залак за ЕУ, но во таа смисла треба 
да ги поканат САД како помош за поткревање на кредибилитетот на 
процесот и споделување на одговорноста за стабилноста и демокра-
тизацијата на Македонија. Ваков модел е веќе виден во 2001 година, 

кога токму овие два фактора - ЕУ и САД - ја одиграа клучната улога 
во постигнувањето на Охридскиот рамковен договор и спречување-
то понатамошно разгорување на војната во Македонија. 

Ваквиот пристап е повторна шанса за ЕУ, како онаа во 2001 годи-
на. Тогаш, западната дипломатија покажа на дело дека има капаци-
тет за дипломатско решавање на безбедносните кризи, по научени-
те лекции од Хрватска, Босна и Херцеговина и Косово. Таква шанса 
ЕУ има и денес. Преку демонстрирање почитување на европските 
стандарди и вредности во делот на демократијата и владеењето на 
правото, во случајот со Македонија ЕУ ќе покаже повеќе позитивни 
работи. Прво, дека тие европски вредности и стандарди имаат пого-
лема важност од декларативната. Тоа подразбира дека во политика-
та на условеност на ЕУ и доследното спроведување на Копенхашки-
те критериуми, Унијата нема да толерира недемократски практики и 
разорување на овие вредности во државите-кандидатки. Тоа ќе биде 
важна показна вежба и порака за другите лидери од Западен Балкан 
кои покажуваат автократски и популистички нагони [Србија, Босна 
и Херцеговина (Република Српска), Косово, и сл.]. Второ, ЕУ ќе се 
наметне како регионален, но и глобален играч, кој е способен да ги 
решава проблемите во своето опкружување и може да претендира 
да се вклучува во посериозни проблеми што подразбираат безбед-
носни предизвици [Србија (Косово), Украина, Молдавија, Грузија, и 
сл.]. 

Трета замка: Преодната влада треба да ја води Груевски оти по-
бедил на избори кои ги признала Европската комисија и, генерално, 
ги верификувал ОБСЕ/ОДИХР.

Препорака/шанса: Преодната влада без Груевски е клучниот 
чекор бидејќи од објавените разговори јасно се согледува дека то-
кму премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ е врвот на воспоставениот 
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систем на изборни манипулации, злоупотреба на институциите, по-
тенцијална корупција и слично. Нема никаква логика човекот чии 
моќ и однос кон власта се во основата на проблемите и политичката 
криза да биде оној што ќе го раководи нејзиното решавање. Притоа, 
треба да се уважи аргументот на Европската народна партија и други 
актери дека тој победил на избори, но не треба да се занемари ниту 
фактот дека од снимките со разговорите се согледува дека изборите 
се организирале и спроведувале на крајно нелегитимен начин, со 
злоупотреба на сите институции за сопствена партиска полза. За 
да се задоволат двата аргумента, треба да се најде решение според 
кое ВМРО-ДПМНЕ, како најголема политичка партија, мора да остане 
застапена и влијателна во процесот на составување на преодната 
влада, дури и со предлагање мандатар, но сепак, во неа да не можат 
да учествуваат оние нејзини актуелни членови, вклучувајќи го и пре-
миерот, кои се непосредни учесници и предизвикувачи на актуелна-
та политичка криза. 

При одмерувањето на своите понуди во преговорите, ЕУ треба 
да ја има предвид штетата од останувањето на Груевски на власт на-
спроти користа од неговото заминување во преодниот рок до нови-
те парламентарни избори. Имено, злоупотребите регистрирани од 
снимките сериозно го нарушуваат неговиот кредибилитет и најаву-
ваат дека неговото евентуално учество во преодната влада би зна-
чело повторување на тие практики и повторно компромитирање на 
изборниот процес.

Четврта замка: Македонија е клучна точка на геополитичката 
карта каде повторно се судираат интересите на Западот и на Истокот. 
Затоа, треба да ґ се помогне на власта стратешки да не се ориентира 
кон Русија.

Препорака/шанса: Геополитичката приказна не е клучна за Ма-

кедонија во овој момент. Ставањето на политичката криза во Маке-
донија во контекст на нова „обоена“ револуција или пак на спречу-
вање на неизвесниот „Турски тек“ е нереално во овој момент. Сепак, 
неколкуте изјави на рускиот министер за надворешни работи Сергеј 
Лавров и интересот на Русија за Македонија може да ја вовлечат 
Македонија во таква приказна. Ова е особено важно доколку го има-
ме предвид антизападното расположение кај дел од провладините 
медиуми и новинари, кои го доведуваат под знак прашалник зацрта-
ниот пат на Македонија кон ЕУ.

Принципиелниот настап на ЕУ во оваа смисла би требало да 
демонстрира дека ЕУ ја смета Македонија како дел од сопствени-
от простор на интерес како држава-кандидатка за членство. Од таа 
причина, очекува од Македонија доследно спроведување на вред-
ностите кои на дело ќе ја покажат проевропската ориентација многу 
повеќе отколку поединечните изјави. ЕУ не смее да покаже намален 
интерес за иднината на Македонија зашто само на таков начин може 
да ги подгрее овие „геостратешки“ планови кои може да се обидат 
да ја променат рутата на државата и општеството зацртани уште во 
90-те години од 20 век.

Петта замка: Без оглед на односот на власта кон ЕУ, граѓаните на 
Македонија остануваат проевропски ориентирани.

Препорака/шанса: Власта на Груевски придонесува кон зголе-
мување на антиевропското јавно мнение, иако граѓаните сè уште се 
мнозински проевропски расположени. Во однос на јавното мислење 
за интеграцијата на Македонија во ЕУ,327 интересен показател е под-
дршката за членство на Македонија во ЕУ, изразена од граѓаните на 
Република Македонија. Таа е прикажана на графиконот бр. 1. 

327 Евробарометар 2007-2013
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ЧЛЕНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ (во %)
75

18

2007 2010 2013

5

60

27

11

50

28

18

добра работа лоша работа ниту добра ниту лоша работа

Графикон бр. 1. Испитување на јавното мислење во Македонија за членство 
на државата во ЕУ328

Од стапувањето на власт на првата влада на Никола Груевски во 
август 2006 година, па сè до денес, во внатрешната дебата за ЕУ во 
Македонија постепено се надградува комуникациска стратегија со 
нови прашања, кои се надвор од редовниот пакет (корист од член-
ството во ЕУ, подготвеноста на земјата за членство, и сл.). За пери-
одот од 2007 до 2010 година карактеристично е правењето коре-
лација меѓу членството на Македонија во ЕУ и промената на името, 
односно, поддршката за влез во ЕУ без или со отстапки за името на 
државата.

Во дебатата од 2011 до 2014 година се појавува прашањето за 
изнаоѓање алтернатива за ЕУ како стратешка определба на Македо-

328Ако во 2007 година 75% од испитаниците сметале дека членството на Македонија 
во ЕУ е добра работа, во 2010 година нивниот процент изнесува 60%, а во 2013 
година - 50%. Истовремено, се зголемува бројот на испитаници кои сметаат 
дека членството во ЕУ е лоша работа (од 18% на 27% и 28%), односно, дека тоа 
е ниту добра ниту лоша работа (од 5% на 11% и 18%).

нија. Се дава поддршка на проекти кои се во колизија со полити-
ките и иницијативите на ЕУ (на пр., „Јужен тек“). Се актуализираат 
прашања за тоа дали Европската унија воопшто сака Македонија 
да влезе во ЕУ. Комуникациската стратегија кулминира во 2015 го-
дина, кога на партиските митинзи на владејачката ВМРО-ДПМНЕ се 
појавуваат јасно истакни руски инсигнии (руски знамиња, маички 
со Путин, и сл.) кои демонстрираат недвосмислено расположение 
против членство во ЕУ. Ваквото насочено дејствување резултира во 
систематски пад на поддршката за членството на Македонија во ЕУ.

2. PREDLOG-FORMAT ZA 
POSREDNI[TVOTO

Во посредувањето за решавање на кризата би требало да бидат 
вклучени повеќе актери кои имаат влијание и кредибилитет за ре-
шавање на политичката криза во Македонија. Токму затоа предла-
гаме, покрај Европската комисија претставена преку еврокомесарот 
за проширување Јоханес Хан, во овој процес да бидат вклучени и 
следниве тројца актери:

I. Претставник на високата претставничка на Европската унија за 
надворешни работи и безбедносна политика Федерика Могери-
ни. Вклучувањето на Могерини ќе му даде поголема политичка 
тежина на целиот процес, а воедно, преку неа во преговорите ќе 
биде вклучена и уште една институција на ЕУ - Советот на мини-
стри, бидејќи Могерини како висок претставник има специфич-
на двојна улога да биде дел од Европската комисија како нејзин 
потпретседател, но и претседавач на Советот за надворешни ра-
боти и Советот за општи прашања на Советот на ЕУ каде заседава 



128

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 
pristapuvawe na Makedonija vo EU

на состаноците на министрите на државите-членки на ЕУ. Ова е 
логичен след на вклучување на европските институции, имајќи 
предвид дека покрај ЕК, и Европскиот парламент е вклучен преку 
европските пратеници Вајгл, Ховит и Кукан.

II. Претставници на четирите највлијателни држави-членки на ЕУ 
чии амбасадори беа дел од амбасадорската шестка која во Скопје 
имаше средби со премиерот Груевски и господин Заев по наста-
ните од 9 мај во Куманово, кога имаше пресметка меѓу полицијата 
и терористичка група во која загинаа осуммина полицајци.329 Во 
таа шесторка спаѓаат: Германија, Обединетото Кралство, Фран-
ција и Италија. Покрај овие четири држави, можеби треба да се 
размисли и за вклучување на Австрија како држава која оваа го-
дина е одговорна за одржување на дијалогот меѓу ЕУ и државите 
од Западен Балкан, а воедно во Виена, во август годинава, ќе се 
одржи годишниот самит ЕУ-Западен Балкан кој минатата година 
започна во Берлин. 

III. За да биде комплетна шесторката актери кои би можеле пози-
тивно да влијаат врз решавањето на кризата, треба да се додаде 
и претставникот на Соединетите Американски Држави - во мо-
ментов тоа е американскиот амбасадор во Македонија Џес Бејли. 
САД и ЕУ веќе имаат одговорност за стабилноста и демократи-
зацијата на Македонија по нивната улога во 2001 година како 
медијатори и гаранти на Охридскиот рамковен договор. Улогата 
на САД само би ги зголемила шансите за договор и излегување 
од кризата. 

329 http://daily.mk/makedonija/mvr-izvrshen-teroristichki-napad-cel-bile-drzhavni-
institucii 

3. KONCEPTI NA PREODNA VLADA

Следните предвремени парламентарни избори во Република Македо-
нија ќе се одржат во април 2016 година.330 Она што останува нејасно е кој 
ќе ги спроведе тие избори, иако имајќи ги предвид сите досегашни објави 
во рамките на проектот на опозицијата „Вистината за Македонија“, повеќе 
од јасно е дека status quo не е опција.

Никој и ништо нема да ги натера граѓаните да ги прифатат како нор-
мални дрскоста, нечовечноста, алчноста и сиот криминал кој го слушнав-
ме од објавените прислушувани разговори. Судска разврска сè уште нема, 
не е спроведена ниту истрага за наводите за сторени злоупотреби и дру-
ги кривични дела, но повеќе од јасно е дека нема граѓанин кој ќе биде 
задоволен со останувањето на оваа Влада и веќе познатата криминална 
структура во неа. Преодната влада ќе треба да ја води државата во овој 
т.н. преоден период331 и таа ќе треба да се погрижи не само за спроведу-
вањето на предвремените парламентарни избори туку и за обезбедување 
целосно демократско ресетирање на државата.

Опциите кои ни стојат на располагање се:

I. Експертска влада, каде особено ќе се внимава на составот на прео-
дната влада и на изборот на независни експерти кои, главно, нема да 
доаѓаат од администрацијата, туку од академската заедница и граѓан-
ското општество.

Поради фактот дека во владата ќе учествуваат врвни експерти, луѓе 
кои се вонредни познавачи на секторите со кои ќе раководат, кои нема 

330 http://24vesti.mk/han-dogovoreni-se-predvremeni-parlamentarni-izbori-vo-
april-2016 

331 http://a1on.mk/wordpress/archives/497382 

http://daily.mk/makedonija/mvr-izvrshen-teroristichki-napad-cel-bile-drzhavni-institucii
http://daily.mk/makedonija/mvr-izvrshen-teroristichki-napad-cel-bile-drzhavni-institucii
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http://a1on.mk/wordpress/archives/497382
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да бидат обврзани да ја следат партиската програма и да ја почитуваат 
партиската хиерархија, експертската влада ќе ги има следниве предности:

• ќе може да прифати и успешно да спроведе сериозна реформска 
агенда;

• ќе предлага политики кои ќе бидат правилно формулирани, а ми-
нистрите ќе можат поедноставно да ги претставуваат пред граѓа-
ните и да ги бранат;

• ќе може да даде конкретен придонес за целосно демократско ре-
сетирање и департизација на државата.

Од другата страна, токму погоре опишаните фактори придружени со 
фактот дека преодната влада ќе има тешкотии да обезбеди целосна по-
литичка поддршка и дека нејзините членови никогаш во животот не биле 
дел од политичката арена придонесуваат за следниве недостатоци на екс-
пертската влада:

• ќе им треба повеќе време да поминат во објаснувањето на своите 
политики пред партиите одошто пред граѓаните;

• нема да можат да се справат со притисоците на политичката арена 
и подместувањата во неа;

• ќе имаат проблем во справувањето и обезбедувањето успех пора-
ди партизираноста на администрацијата.

II. Политичка влада, односно влада на широка коалиција, во која ќе 
членуваат сите парламентарни политички партии, чии принципи на 
организација ќе бидат утврдени со политички договор на политичките 
лидери заверен од меѓународни гаранти како што се ЕУ и САД. 

Политичката криза настана како резултат на отстапувањето од 
демократијата и нејзините вредности, па оттука, ако сакаме нејзино 
решавање, ќе мора да пристапиме кон правилно практикување на по-
литиката. Притоа, имајќи ги предвид уставниот поредок, изборните 
резултати, како и потребата да се функционира по правилата на демо-
кратските политички системи, предностите на политичката влада се 
повеќе од јасни и опфаќаат:

 � демократската потврда на владата која ќе дојде преку нејзино форми-
рање од претставници на политичките партии кои веќе ги претставиле 
своите програми на изборите и за нив добиле потврда од граѓаните;

 � политичката и партиската поддршка на политичката влада ќе го олес-
нат нејзиното функционирање и ќе обезбедат полесно прифаќање 
на потребните реформски чекори за целосна демократска обнова во 
преодниот период;

 � политичката и партиската поддршка за политичката влада, како и 
учеството во неа ќе бидат олеснување за идното спроведување на ре-
формските закони и другите мерки и одржувањето на демократијата 
по истекот на преодниот период.

Од другата страна, сите претходно опишани фактори придонесуваат 
и за недостатоците на политичката влада, кои се сведуваат на следново:

 � партиската припадност ги прави членовите на политичката влада под-
ложни на партиски притисоци и контрола од страна на партиските 
хиерархии;

 � ќе биде исклучително тешко членовите на политичката влада да при-
фатат нешто надвор од партиската и изборната програма, ако тоа неш-
то не е дел од политичкиот договор за преодната влада.
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4. ZADA^I ZA PREODNATA VLADA

Ако ги следиме сите изјави на еврокомесарот Хан дадени по три-
те клучни рунди332 преговори за решавање на политичката криза во 
Македонија, тогаш мандатот на преодната влада е повеќе од јасен. 
Преодната влада или владата која ќе ја раководи државата во т.н. 
преоден период треба да обезбеди одржување на евроатлантската 
перспектива333 и да ги спроведе потребните реформи за тоа. Воедно, 
ако внимателно ја читаме изјавата за медиумите дадена веднаш по 
завршувањето на скопската рунда преговори,334 еврокомесарот Хан 
детално ги наброја сите задачи на новата, преодна влада.

Според неговите зборови: „Јасно е дека во април 2016 година ќе 
има избори, но важно е да се подготви државата за нив. Станува 
збор за измена на Изборниот законик и прочистување на избирач-
киот список. Станува збор за почитување на правата на малцин-
ствата... Ќе биде исклучително важно да се прифатат сите пре-
пораки на Европската комисијата за независноста на судството 
користејќи ја методологијата за преговори во поглавјата 23 и 24, 
иако вистински преговори сè уште нема да има. Значи, станува 
збор за владеење на правото, независноста на судството и сло-
бода на медиумите...“335 Оттаму, изборите во април 2016 година ќе 
бидат круна на процесот на демократска обнова, но исклучително 
важно е какви ќе бидат тие избори.

Анализирајќи ја изјавата на еврокомесарот Хан, секако, имајќи 
ги предвид препораките од последните четири извештаи на ЕК за 

332 Стразбур - 19 мај 2015, Скопје - 2 јуни 2015 и Брисел - 10 јуни 2015.
333 http://a1on.mk/wordpress/archives/497382 
334 http://a1on.mk/wordpress/archives/497382 
335 http://a1on.mk/wordpress/archives/497382 

напредокот на Македонија, како и должината на утврдениот преоден 
период, Македонскиот центар за европско образование го изработи 
следниов список на задачи за преодната владата:

I. ИЗБОРНИ РЕФОРМИ. Преодната влада ќе треба да го отво-
ри процесот на измени и дополнување или пак донесување целосно 
нов изборен законик. Во дебатата ќе треба да се разгледаат успеш-
носта на актуелниот изборен модел и можностите за негова демок-
ратизација преку: утврдување една изборна единица, намалување 
на изборниот праг и/или воведување отворени изборни листи. При 
утврдувањето на изборниот модел ќе треба да се размисли за потре-
бата од организирање избори за пратеници од дијаспората. Имајќи 
предвид колку е скап процесот за организација на изборите, како 
и за работењето на овие пратеници, но и други фактори, веројатно, 
најдобро ќе биде ако се укине можноста за гласање за пратеници од 
дијаспората.

Во делот на изборните реформи ќе треба да се утврдат механи-
зми за обезбедување фер услови за изборно претставување на сите 
политички партии, како и за контрола на претставувањето на Влада-
та и владејачката партија, а ќе треба да се развијат и механизми за 
контрола на донациите од страна на медиумите и севкупна контрола, 
но и одговорност, за финансирањето на политичките партии.

Конечно, изборната реформа ќе треба да опфати и целосно про-
чистување на избирачкиот список, но и утврдување на правилата 
за составот на органите кои ќе ги спроведуваат изборите: од изби-
рачките одбори, преку избирачките комисии, до Државната изборна 
комисија. 

http://a1on.mk/wordpress/archives/497382
http://a1on.mk/wordpress/archives/497382
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II. ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО. 
Преодната влада ќе треба во овој сектор да обезбеди справување 
со две задачи. Првата е утврдување механизам за избор, состав и 
целосна независност на Јавното обвинителство и избор на нов др-
жавен јавен обвинител. Притоа, не е обврзувачки да се следи овој 
редослед, односно, може прво да се избере нов државен јавен 
обвинител кој ќе биде дел од политичкиот договор и кој ќе дојде 
како предлог на меѓународната заедница, односно, чии интегритет, 
објективност и независност ќе бидат гарантирани од посредниците 
во преговорите. Дури потоа може да се работи на утврдувањето на 
механизмот кој ќе треба да произлезе како резултат од широка екс-
пертска и граѓанска дебата.

Втората задача ќе биде востановување специјален суд за утвр-
дување на одговорноста за прислушувањето, како и за злоупотре-
бите и кривичните дела на кои укажуваат објавените материјали. 
Потребата од специјален суд ја наметнуваат извештаите на Европ-
ската комисија и забелешките за непостоењето независно судство. 
Оттаму, изборот на судиите, исто така, ќе треба да биде прашање на 
политички договор во кој, како и во случајот на државниот јавен 
обвинител, составот на судот (голем совет - 9 судии) и интегритетот, 
објективноста, стручноста и независноста ќе ги гарантира меѓуна-
родната заедница. Секако, во составот ќе мора да се остави простор 
и за судија на Судот од Стразбур кој ќе обезбеди примена на одред-
бите на Европската конвенција за човекови права и принципите на 
правото на Европската унија. 

III. ДЕПАРТИЗИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА. Преодната вла-
да ќе треба во тој период да прогласи мораториум на нови врабо-
тувања во јавната администрација и во јавните дејности. Притоа, 
исклучоците на мораториумот ќе мора да бидат јасно утврдени и 
да бидат дел од политичкиот договор, а ќе се однесуваат на новите 
институции кои ќе треба да се формираат заради обезбедување де-
мократска обнова на државата и непречено вршење на јавните деј-
ности (образование и здравство).

Преодната влада, во соработка со Европската комисија, ќе на-
прави целосна проценка на обемот на работа на државната админи-
страција, по министерства и органи во нивниот состав, и потребните 
човечки ресурси за непречено вршење на работите.

IV. СЛОБОДА НА ГОВОРОТ И ЈАВНОТО ИЗРАЗУВАЊЕ. И во овој 
сектор, преодната влада ќе треба да спроведе две конкретни задачи. 
Првата задача ќе биде прогласување мораториум за рекламирање на 
владините проекти преку кој ќе се спречат натамошното финансирање 
на приватните медиуми и влијание врз нивната уредувачка политика.

Втората задача за преодната влада ќе биде посуштинска и ќе треба 
да обезбеди независност на јавниот сервис и вршење на функцијата 
за објективно и непристрасно информирање. Во рамките на оваа за-
дача, а преку политичкиот договор за преодната влада, ќе треба да се 
назначат нов директор на МРТ и нов главен и одговорен уредник на 
информативната програма, а МРТ ќе биде задолжена да ги презентира 
сите објавени аудио материјали и сите дополнителни информации, со 
цел да обезбеди целосна информираност на јавноста.
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V. УТВРДУВАЊЕ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ. Веројатно, најоб-
емниот сектор на работа за преодната владата ќе биде оној каде што 
ќе треба да се спроведат повеќе чекори што ќе доведат до конечна и 
целосна демократска обнова на државата.

Првата задача во овој сектор ќе биде утврдувањето систем за 
севкупна контрола на прислушуваните материјали и утврдување на 
сторените злоупотреби. Притоа, основната цел е заштита на граѓани-
те од натамошните злоупотреби и утврдување одговорност за прекр-
шувањето на уставно загарантираното право на приватност. Преку 
овој систем, во кој ќе се обезбеди целосна вклученост на релевант-
ните и активните граѓански организации, ќе се овозможи контрола 
на сторените повреди, утврдување на одговорноста и конечно поста-
пување со материјалите од нив.

Следната задача е прогласување мораториум за задолжувањето 
и воспоставување контролен систем за задолжувањето и трошење-
то на државниот буџет. Притоа, повторно, преку целосно учество 
на граѓаните претставени од релевантните и активните граѓански 
организации, ќе се обезбедат транспарентност на постапувањето и 
јавност на податоците за државниот долг и трошењето на државниот 
буџет.

Третата задача се поврзува со уште еден мораториум, а тоа е мо-
раториумот за нови градби во проектот „Скопје 2014“. Последната 
задача, исто така, доаѓа со мораториум, а се однесува на мораториум 
за исплата на субвенции и политиката за државна помош сè до кон-
ституирањето на новата влада по спроведувањето на изборите.
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1. REZOLUCIJA NA EVROPSKIOT PARLAMENT

Резолуција на Европскиот парламент од 11 март 2015 година за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2014 година 
(2014/2948(RSP))

Европскиот парламент,

- земајќи ја предвид одлуката на Европскиот совет од 16 декември 2005 година за доделување на статусот на држава-кандидатка за членство во ЕУ, како 
и неговите Заклучоци од 17 декември 2013 година; имајќи ги предвид Заклучоците на Советот на Европската унија од 16 декември 2014 година;

- земајќи ги предвид Заклучоците на Претседателството со Европскиот совет во Солун од 19 и 20 јуни 2003 година во врска со изгледите на државите 
од Западен Балкан за приклучување кон Унијата;

- земајќи го предвид единаесеттиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу државата и ЕУ, одржан на 23 јули 2014 година;

- земајќи ги предвид Извештајот на ЕК за напредокот на државата (SWD(2014)0303) и Соопштението на ЕК од 8 октомври 2014 година со наслов 
„Стратегија за проширувањето и главните предизвици во периодот 2014-2015 година“ (COM(2014)0700), како и нејзиниот Индикативен стратегиски 
документ (2014-2020) донесен на 19 август 2014 година;

- земајќи ги предвид Резолуциите бр. 817 (1993 год.) и бр.845 (1993 год.) на Советот за безбедност при ОН;

- земајќи ја предвид пресудата на Меѓународниот суд на правдата по апликацијата во врска со Времениот договор од 13 септември 1995 година;

- земајќи го предвид мислењето на Венецијанската комисија за седумте амандмани на Уставот на државата, донесено на 10 и 11 октомври 2014 година;

- земајќи ги предвид наодите на меѓународната набљудувачка мисија на ОБСЕ/ОДИХР за претседателските и предвремените парламентарни избори;,

- земајќи го предвид 12-от состанок на Мешовитиот парламентарен комитет меѓу ЕУ и Македонија одржан на 26 и 27 ноември 2014 година;

- имајќи ги предвид своите претходни резолуции;

- земајќи ја предвид работата на Иво Вајгл, како постојан известувач за земјата во Комитетот за надворешни работи;

- земајќи го предвид правилото бр. 123(2) од својот Деловодник;

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2948(RSP)
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=en&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2014&DocNum=0700
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А. Со оглед на тоа дека Република Македонија е држава-кандидатка за членство во ЕУ веќе девет години и е најнапредната држава во однос на усогла-
сувањето со законодавството на ЕУ;

Б. Со оглед на тоа што Европската комисија му препорача на Советот, по шести последователен пат, отворање на преговорите за членство; со оглед на 
тоа што државата е подготвена да преговара со ЕУ; со оглед на тоа што во последните осум години Парламентот постојано повикува на отворање на 
преговорите со државата, и со оглед на тоа што натамошно одложување на отворањето на преговорите може да има негативно влијание врз реформ-
скиот процес во државата и врз кредибилитетот на ЕУ во регионот;

В. Со оглед на тоа што Советот го блокира напредувањето во следната фаза од процесот на пристапување поради нерешениот спор за името со Грција; 
со оглед на тоа што билатералните прашања не треба да ги попречуваат преговорите за пристапување во Европската унија; со оглед на тоа што от-
суството на напредок во евроинтеграцискиот процес може да ги зголеми трошоците за регионалната стабилност, да влијае на кредибилитетот на ЕУ и 
да доведе до опаѓање на демократските стандарди во државата;

Г. Со оглед на тоа што ваквото натамошно одложување ја зголемува фрустрацијата на јавното мнение во Македонија со ќор-сокакот во евроинтегра-
цискиот процес и ризикува да ги влоши домашните проблеми и внатрешните тензии;

Д. Со оглед на тоа што секоја (потенцијална) држава-кандидатка ќе биде оценувана според сопствените заслуги, и тоа што брзината и квалитетот на 
потребните реформи ја одредуваат временската рамка за пристапувањето;

Ѓ. Со оглед на тоа што билатералните прашања треба да се решаваат во конструктивна атмосфера и колку што е можно поскоро, земајќи ги предвид 
принципите и вредностите на ОН и на ЕУ;

Е. Со оглед на тоа што недостига конструктивен и инклузивен дијалог меѓу власта и опозицијата и тоа што постизборниот бојкот на опозицијата ја закочи 
работата на Парламентот; со оглед на тоа што споделената одговорност на Владата и на опозицијата за обезбедување одржлива политичка соработка, 
која е од суштинско значење за демократскиот развој на земјата и за реализирањето на европската агенда; со оглед на тоа што изборите се одвиваа 
во атмосфера на пристрасно известување од страна на медиумите и во клима на недоволна одделеност на државните од партиските активности;

Ж. Со оглед на тоа што на 12-от состанок на Мешовитиот парламентарен комитет не можеше да се донесат заеднички препораки; со оглед на тоа што 
целосното функционирање на Мешовитиот парламентарен комитет е од инструментално значење за обезбедување парламентарна контрола врз про-
цесот на пристапувањето;

З. Со оглед на тоа што владеењето на правото, слободата на медиумите, регионалната соработка и добрососедските односи се од суштинско значење за 
процесот на проширување на ЕУ;

Ѕ. Со оглед на тоа што корупцијата и организираниот криминал продолжуваат да бидат сериозни проблеми; со оглед на тоа што слободата на изразување 
и независноста на медиумите продолжуваат да бидат загрозени;
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1. Европскиот парламент, по деветти последователен пат, го нагласува својот повик до Советот за утврдување датум за почеток на пристапните прегово-
ри без натамошно одложување, за да не се загуби динамиката, да се забрзаат реформите поврзани со законодавството на ЕУ и да се зајакне процесот 
на демократизација; го нагласува своето гледиште дека спорот за името, што е билатерално прашање, не смее да претставува пречка за отворање на 
пристапните преговори, иако тоа треба да биде решено пред крајот на процесот на пристапување; го поддржува ставот на Комисијата дека неуспехот 
на страните во спорот да постигнат компромис по две децении разговори со медијаторство има директен и негативен ефект врз европските аспирации 
на државата и нејзиниот народ; ги поканува обете влади да преземат конкретни чекори за изнаоѓање заеднички прифатливо решение; ја нагласува 
важноста на и неопходноста од конструктивен приод кон предизвиците со соседите за ваквите билатерални прашања.

2. Се повикува на заложбата на државите-членки да се вратат на ова прашање во 2015 година за отворање на пристапните преговори; смета дека 
почетокот на преговорите со ЕУ може само позитивно да влијае на заложбите за решавање на билатералните спорови, истовремено генерирајќи 
натамошни реформи кои се многу потребни, особено во полето на владеењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата; 
нагласува дека одложувањето на отворањето на преговорите подразбира зголемен и непредвиден трошок за државата, како и за стабилноста во ре-
гионот; нагласува дека натамошното одржување на статус квото ги поткопува кредибилитетот и ефективноста на политиката за проширување на 
ЕУ и нејзината позиција во регионот.

3. Ја нагласува својата позиција дека билатералните прашања не треба да го попречат одвивањето на пристапниот процес; смета дека тие не треба да 
бидат пречка за официјално отворање на пристапните преговори, но треба да бидат решени колку што е можно порано во процесот на пристапување; 
е свесен за недоволната сообразност на една од страните во пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 5 декември 2011 година за примената 
на Времената спогодба од септември 1995 година; ја повикува Грција да ја потврди својата заложба дадена во рамките на Солунската агенда од 
2003 година и да создаде позитивна атмосфера за решавање на билатералните разлики во духот на европските вредности и принципи; повикува на 
натамошен напредок, вклучително и преку контакти на високо ниво меѓу владите и во билатералните односи со Бугарија, во насока на преговори за 
постигнување договор за добрососедски односи кој ќе ги реши заедничките прашања; ја нагласува својата загриженост со користењето на историски 
аргументи во тековната дебата со соседите, и ги поздравува сите заложби за заедничко прославување на заемни историски настани со соседните 
држави-членки на ЕУ; смета дека тоа ќе придонесе за подобро разбирање на историјата и добрососедските односи.

4. Повикува на поголема ангажираност на ЕУ во спорот за името и поддржува проактивен приод од страна на политичките лидери на ЕУ; го повикува 
новиот заменик-претседател/висок претставник да изготви нови иницијативи за надминување на тековниот застој и да работи, во соработка со 
специјалниот пратеник на ОН, на постигнување заеднички прифатливо решение; го повикува Советот да организира темелна дискусија за перспекти-
вата на Македонија за пристапување во ЕУ во првата половина на 2015 година; инсистира дека во интеграцискиот процес сите држави-кандидатки 
и потенцијални кандидатки треба да се третираат според нивните заслуги; смета дека Пристапниот дијалог на високо ниво со Комисијата ќе донесе 
дополнителен квалитет во реформскиот процес.

5. Ги повикува сите членки на НАТО, особено државите-членки на ЕУ кои се членки на НАТО, активно да го поддржат пристапувањето на државата во НАТО 
со цел да се постигне поголема безбедност и политичка сигурност во Југоисточна Европа.
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6. Го поттикнува воспоставувањето прекугранична соработка во областите историја, култура и образование и промоцијата на европските вредности кои 
ги поддржуваат заложбите за демократски промени; во таа насока, ги повикува соседните држави-членки, во духот на добрососедски односи, да ја 
поддржат подготвеноста за воведување демократски промени, што значи поддршка за отворање на преговорите.

7. Ја охрабрува државата да воспостави заеднички експертски комитети со нејзините соседите за историја и за образование, со цел да придонесе кон 
објективно толкување на историјата, зајакнување на академската соработка и промоција на позитивни ставови кај младите луѓе кон нивните соседи.

8. Силно ги охрабрува властите и граѓанското општество да преземат соодветни мерки за историско помирување со цел да се надмине поделбата меѓу 
и во рамките на етничките и националните групи, вклучувајќи ги граѓаните со бугарски идентитет.

9. Го прима на знаење пакетот амандмани на Уставот; смета дека некои предлози, вклучително и одредбите што се однесуваат на дефинирањето на 
бракот и формирањето меѓународни финансиски зони, може дополнително да се подобрат во линија со препораките на Венецијанската комисија; 
потсетува на потребата за почитување на Европската конвенција за човекови права, како и земањето предвид на законодавството на ЕУ; ја нагласува 
потребата за внимателна подготовка на законодавството за спроведување на кои било уставни промени; нагласува дека процесот на долгорочни 
уставни промени налага широка политичка поддршка, конструктивен дијалог и соработка меѓу сите политички сили; ја нагласува потребата за инклу-
зивна јавна дебата и внимателни консултации и градење консензус со опозициските партии, граѓанското општество и релевантните засегнати страни. 

10. Искажува загриженост за поларизираната клима во државата; ја повикува Владата да ја почитува улогата на Парламентот преку обезбедување дово-
лен опфат и време за консултации, вклучително и за уставните промени, во интерес на овозможување целосна, независна парламентарна контрола; ги 
повикува Владата и сите политички партии да работат на подобрување на односите за да ја одржат политичката стабилност, да овозможат одржлива 
и конструктивна политичка соработка, и да ја забрзаат европската агенда; потсетува дека правењето компромиси е од суштинско значење за една 
функционална демократија; ја подвлекува потребата за подобрување на инклузивноста и транспарентноста на процесот на пристапување; нагласува 
дека постизборниот бојкот е проблем кој треба да се реши во духот на споделена одговорност меѓу Владата и опозицијата со цел коректно функ-
ционирање на Парламентот; го поканува заменик-претседателот/високиот претставник да се ангажира со сите партии во насока на олеснување на 
политичкиот дијалог.

11. Сериозно е загрижен за влошувањето на односите меѓу Владата и опозицијата, особено во однос на последните објави на обвинувања против опо-
зицискиот лидер од страна на премиерот и со контраобвинувањата за криминални дејствија; осудува секакво нелегално прислушување и повикува 
сите наводи да бидат објавени и за нив слободно да се известува; повикува на независна истрага за сите наводи и за прислушувањето, со целосно 
почитување на принципите на транспарентност, непристрасност и пресумпција на невиност; ја нагласува важноста на почитување на фундаментал-
ните принципи за слободата на изразување; ги повикува сите политички актери да се вклучат во конструктивен дијалог, со цел да го задржат фокусот 
на стратешките приоритети на државата и на нејзините граѓани.

12. Изразува жалење поради отсуството на опозицијата во редовната работа на Мешовитиот парламентарен комитет; смета дека е од суштинско значење 
да се осигури соодветно функционирање на Мешовитиот парламентарен комитет преку соодветна застапеност на сите парламентарни партии во 
неговите постапувања.
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13. Изразува загриженост дека меѓуетничкиот соживот останува крајно осетлив и претставува предизвик за државата; е загрижен поради растечките 
меѓуетнички тензии кои го изнесуваат на виделина отсуството на доверба меѓу заедниците; силно го осудува користењето етноцентричен и јазик на 
поделби, особено за време на изборните кампањи; нагласува дека почетокот на преговорите за пристапување во ЕУ може да ґ помогне на државата 
подобро да се справи со овој предизвик преку зајакнување на меѓуетничката кохезија околу таа заедничка цел; ги осудува сите форми на екстремен 
национализам и етноцентризам кои ја продлабочуваат поделбата во општеството; ги повикува сите политички партии и граѓанските организации 
активно да промовираат инклузивно и толерантно мултиетничко општество и да ги заштитат темелните права на сите лица припадници на етничките 
малцинства; потсетува дека образованието има витална улога во постигнувањето толеранција и почитување меѓу различните народи; ја повикува 
Комисијата да ги забрза проектите и програмите кои имаат за цел зајакнување на меѓуетничкиот дијалог и заемното разбирање.

14. Го поздравува фактот дека ЕУ агендата останува стратегиски приоритет на државата; ја охрабрува државата да продолжи да ги консолидира реформи-
те и да ги смени политиките и практиките кои можат да претставуваат пречка за нејзината европска иднина и да осигури напредок во спроведувањето 
на реформските приоритети поврзани со ЕУ, вклучително и во контекст на Пристапниот дијалог на високо ниво. 

15. Забележува дека претседателските и предвремените парламентарни избори од април 2014 година беа оценети од ОБСЕ/ОДИХР како ефикасно ад-
министрирани; сепак, ја споделува својата загриженост поради замаглените линии меѓу државата и политичките активности, што е спротивно на 
меѓународните обврски за демократски избори, како и за пристрасното известување на медиумите и наводите за заплашување на гласачите; ги поз-
дравува изборните реформи, но ги повикува властите да ги истражат наводните нерегуларности пред и за време на изборите; ја повикува Владата да 
ги спроведе сите препораки на ОДИХР во догледно време, со цел да го подобри избирачкиот процес, вклучително и управувањето и прецизноста на 
избирачките списоци; во таа насока, потсетува на потребата за подготовка на избирачките списоци во согласност со меѓународните стандарди.

16. Ја повикува Владата да ги реши недостатоците во спроведувањето на помошта од ИПА, како што се системските проблеми во контролниот систем, 
недоволната меѓуинституционална и и внатреинституционална координација, заостанатите случаи со набавките, ниската стапка на апсорпција и ни-
скиот капацитет на институциите; повикува на зајакнување на врската меѓу помошта на ЕУ и националните стратегии за реформи, и средствата од ИПА 
да се користат за поголема буџетска децентрализација во земјата; повикува на акција за спречување натамошни загуби на помошта и за забрзување 
на спроведувањето на програмата со цел да се зајакне влијанието на помошта од ЕУ.

17. Го поздравува донесувањето на новата законска рамка за државната служба и јавните вработувања во февруари 2014 година, како чекор напред кон 
обезбедување унифицирана, транспарентна и отчетна јавна администрација; е загрижена дека, и покрај законските измени, јавната администрација 
останува фрагментирана, политизирана и предмет на политички влијанија; силно ја охрабрува јавната администрација да ги зајакне својот професио-
нализам и независност на сите нивоа; ги охрабрува заложбите за спроведување на законот, со должно почитување на принципите на транспарент-
ност, заслуги и правична застапеност; ја поканува Владата да донесе програма за реформа на управувањето со јавните финансии. 
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18. Бара целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор; повикува на завршување на ревизијата на неговата имплементација, која треба да 
резултира со препораки за јавните политики; силно препорачува Охридскиот рамковен договор да се смета за суштински елемент во владеењето на 
правото, меѓуетничките односи и продолжувањето на децентрализацијата; силно поттикнува развој на локалните власти и промоција на долгорочни 
мерки за градење доверба на политичко ниво, како што е одржувањето јавни дебати за да се објаснат придобивките од Охридскиот рамковен дого-
вор; ги повикува Владата и надлежните локални власти да продолжат со спроведувањето на Стратегијата за интегрирано образование и да обезбедат 
зголемени финансии за таа намена; смета дека е важно во процесот да се вклучат граѓанските организации; препорачува поголем проактивен приод 
за да се гарантираат етничките, културните и јазичните идентитети на сите заедници.

19. Ги поздравува високиот степен на усогласеност со законодавството на ЕУ и подобрувањето на ефикасноста и професионализмот на судовите како 
резултат на сеопфатните реформи во судството; сепак е загрижен за недозволеното политичко влијание во одредени судски случаи, и нагласува дека 
судството треба да остане независно од сите надворешни притисоци од парламентарната или извршната власт; ја нагласува потребата за обезбеду-
вање соодветно спроведување на судските стандарди во линија со европските норми и најдобри практики; повикува на унифицирање на јуриспру-
денцијата со цел да се обезбедат предвидлив судски систем и јавна доверба; повикува на подобрување на квалитетот на правдата, зголемено корис-
тење на вонсудските правни лекови и алтернативното решавање спорови, подобро стратегиско планирање, подобар пристап до правда за ранливите 
членови на општеството и поголема вклученост на професионалните и граѓанските организации во следењето на независноста на судството.

20. Ги зема предвид позитивните развојни моменти во спроведувањето на програмата за борба против корупцијата 2011-2015 година и зајакнувањето 
на системот за личен и институционален интегритет, како и меѓуинституционалната и меѓународната соработка; забележува дека постојат нерешени 
суштински прашања поврзани со спроведувањето на законодавството за спречување перење пари, вклучително и прекуграничните прашања, спрове-
дувањето национална проценка на ризикот и подобрување на оперативната ефикасност; нагласува дека независна и целосно функционална Државна 
комисија за спречување на корупцијата треба да биде водечката државна институција во решавањето на ова прашање; со цел да се подобри работата 
на таа комисија, ги повикува надлежните власти да ја зајакнат информатичката интерконекција меѓу судовите и обвинителството и да создадат цен-
трален регистар на јавни службеници.

21. Повикува на поефикасна имплементација на антикорупциските политики и закони, особено во политиката, јавната администрација, јавните набавки 
и спроведување на законите, како и на зајакнување на административните капацитети; ја повикува државата да изгради успешно досие во судските 
пресуди за корупциски случаи, вклучително и за високопрофилни коруптивни случаи; ги повикува независните граѓански организации и медиумите 
да откриваат корупција и да се борат за независни и непристрасни истраги и судски постапки; го повикува Јавното обвинителство да овозможи со-
одветно и навремено истражување на наводите во оваа област. 

22. Со задоволство забележува дека постои правна и институционална рамка за борба против организираниот криминал; ја поздравува активната реги-
онална и меѓународна соработка на земјата, вклучително и преку Евројаст и Европол; го поздравува фактот дека се изведени одреден број успешни 
полициски акции против организирани групи, особено во насока на прекинување на меѓународните рути за незаконско тргување со дроги и за кри-
умчарење мигранти.
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23. Ги осудува сите форми на политички и/или верски екстремизам и смета дека има потреба од прекугранична соработка со другите држави од Западен 
Балкан и со државите-членки на ЕУ; ги поздравува промените во Кривичниот законик за натамошно дефинирање на прекршоците и казните за лица 
кои учествуваат во политички и/или верски екстремизам; силно ја нагласува потребата од заедничка проактивна стратегија за политиката за надво-
решни работи, безбедност и одбрана, со оглед на тековната закана од интернационален тероризам; потсетува дека јавната политика треба да се бори 
против сите форми на екстремизам, и дека внимателно треба да се избегнува стигматизирање на која било верска група во овој контекст.

24. Изразува жалење поради недостигот на соработка со граѓанските организации и јавните засегнати страни во изготвувањето и донесувањето закони; 
истакнува дека ваквата соработка треба да се темели на искрената волја на Владата да се консултира со различни засегнати страни во креирањето 
јавни политики и донесувањето закони; ја нагласува суштинската улога која граѓанските организации можат да ја одиграат во подигнувањето на 
јавната свест за процесот на пристапување и тој да биде потранспарентен, поотчетен и поинклузивен; ја охрабрува Владата да помогне во развојот 
на граѓанското општество во руралните средини; ја повикуваВладата да започне суштинска дебата со универзитетите, академиците и студентите за 
реформа на високото образование. 

25. Ги охрабрува властите да ги повратат релевантните архиви од тајните служби на поранешна Југославија кои се наоѓаат во Србија; е на мислење дека 
транспарентно справување со тоталитарното минато, вклучително и отворањето на архивите на тајните служби, е чекон напред кон поголема демок-
ратизација, отчетност и институционална сила.

26. Е многу загрижен дека политичките и финансиските притисоци постојано и значително ја поткопуваат независноста на медиумите; жали поради кон-
тинуираното влошување на слободата на изразување, што резултираше во најниско ниво на слобода на медиумите во регионот; во тој контекст, изра-
зува жалење дека во индексот што го подготвува организацијата Репортери без граници, државата падала од 34-то место во 2009 година, на 117-то 
место во 2015 година; со загриженост забележува растечка државна контрола врз медиумите, вклучително и континуирана зависност од државниот 
буџет, зачестена употреба на самоцензурата и лоши професионални стандарди и етика; со загриженост забележува практики на клеветење во по-
литички и медиумски контекст; иако забележува дека се преземени одредени чекори за враќање на дијалогот меѓу Владата и медиумската заедница, 
жали дека Законот за аудиовизуелни услуги беше изменет и дополнет во скратена постапка, без консултации со засегнатите страни од медиумите.

27. Ја повикува Владата да спроведува политики за зајакнување на медиумскиот плурализам и различни мислења, и да гарантира независност на јавниот 
радиодифузен сервис и на медиумскиот регулатор; со загриженост забележува дека јавниот радиодифузен сервис покажува значителна пристрас-
ност во корист на владејачките парии, и за време на изборните кампањи (како што беше наведено во извештаите на ОБСЕ/ОДИХР) и во околности 
надвор од изборните процеси (како што беше наведено во Извештајот на ЕК за напредокот); го поздравува фактот дека Владата јавно ги објави 
податоците за владиното рекламирање; сепак, ја повикува Владата да ја зајакне транспарентноста на критериумите што се применуваат за распре-
делување на средствата; силно препорачува Комисијата да биде поактивна во мониторингот и советување во процесот на креирање политики и во 
поттикнувањето дијалог меѓу сите засегнати страни од медиумската сфера.
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28. Ги потсетува Владата и политичките партии за нивната одговорност да креираат култура на инклузија и толеранција; повикува Законот за борба 
против дискриминацијата да се усогласи со законодавството на ЕУ бидејќи во моментов не забранува дискриминација врз основа на сексуална ори-
ентација; осудува секакво насилство врз ЛГБТИ заедницата и бара сторителите, вклучително и оние кои се одговорни за насилните инциденти врз 
ЛГБТИ центарот во Скопје, да бидат изведени пред лицето на правдата; ја подвлекува потребата од борба против предрасудите и дискриминацијата 
врз Ромите и за преземање натамошни мерки за подобрување на нивната ситуација, особено во областите домување, здравство, образование и врабо-
тување; ги повикува властите да ја вградат родовата перспектива во сите јавни политики со цел да обезбедат рамноправност меѓу мажите и жените; 
ја нагласува својата грижа поради континуираното опстојување на родовите стереотипи во општеството и на семејното насилство; ја охрабрува Вла-
дата да ги реши структурните родови и платежни разлики на економски, политички и социјален план; ја повикува Комисијата да ја исполни својата 
заложба за давање приоритет на поглавјето за вработување и социјална политика во процесот на пристапување преку лансирање иницијатива во таа 
насока, во рамките на Пристапниот дијалог на високо ниво со државата. 

29. Останува загрижен поради високата стапка на сиромаштија меѓу децата и недоволните капацитети на институциите одговорни за спроведување 
на политиките и стратегиските акции на тоа поле; ја повикува Владата да ги зголеми свои заложби за спроведување на ревидираната Национална 
стратегија за сиромаштијата и социјалната исклученост; бара поголемо внимание да се посвети на обезбедувањето правичен и ефективен пристап 
до правдата за сите деца; ја нагласува потребата за дополнителни заложби од страна на Владата да ги поддржи децата со попреченост и децата од 
ромската заедницата; повикува на преземање натамошни заложби за подобрување на здравјето и исхраната на децата, со посебна грижа за ромските 
деца. 

30. Го поздравува фактот дека државата продолжува да биде регионален лидер во олеснувањето на водењето бизниси, како и нејзиниот подобрен пер-
форманс во рамките на глобалната ранг-листа на Светската банка, каде таа скокна од 31-то место во 2013 година на 30-то место во 2014 година; сепак, 
забележува дека тешкото спроведување на договорите и честите законски промени, без соодветни консултации, претставуваат сериозни предизвици 
за бизнис климата; во исто време, го подвлекува значењето на остварувањето напредок во однос на Законот за работните односи и зајакнувањето 
на социјалниот дијалог; ја нагласува потребата за натамошно подобрување на бизнис климата преку поддршка на МСП, намалување на регионалните 
диспаритети, и поврзување на институциите за истражување и развој со бизнис секторот и секторот за вработување.

31. Го поздравува фактот дека приливот на СДИ останува стабилен и овозможи поголема диверзификација; забележува дека 80% од вкупните СДИ потек-
нуваат од компании во ЕУ, при што трговската размена во стоки и услуги со ЕУ и натаму се зголемува; ја нагласува важноста на привлекувањето стран-
ски инвестиции и смета дека одложувањето на процесот на пристапување во ЕУ може да претставува пречка за подлабока економска интеграција; 
ја признава потребата за зголемување на јавните приходи и за креирање работни места во секторите со висока продуктивност бидејќи севкупната 
структура на економијата останува фокусирана на дејности со ниска продуктивност; нагласува дека сите правила кои се однесуваат на меѓународните 
финансиски зони треба да бидат во согласност со законодавството на ЕУ и со меѓународните барања. 



142

Dvaeset i petti izve{taj od 
sledeweto na procesot na 
pristapuvawe na Makedonija vo EU

32. Го поздравува намалувањето на севкупната стапка на невработеност од 29,9 % во првиот квартал од 2013 година на 27,9 % во третиот квартал во 
2014 година; ја повикува Владата да ги обнови своите заложби за натамошно намалување на структурната и долгорочната невработеност, особено 
меѓу младите (чија стапка на невработеност изнесува над 50 %) и ранливите групи, вклучително и на Ромите; повикува на донесување реформи за 
зголемување на учеството на работната сила и мобилноста на работната сила, како и за намалување на големиот неформален сектор кој продолжува 
да ја попречува конкуренцијата; е загрижен бидејќи нивото на образование и обука на работната сила често не соодветствува со реалните потреби 
на економијата и последователно на тоа, голем број млади квалификувани работници се принудени да емигрираат поради тешкотиите за наоѓање со-
одветни можности за вработување во земјата; ја изразува својата загриженост со последните законски промени што го оспоруваат правото на штрајк, 
и ги повикува властите да го ревидираат законодавството во линија со стандардите на Меѓународната организација на трудот. 

33. Ги забележува чекорите преземени за намалување на невработеноста меѓу жените, но ја повикува Владата да направи повеќе бидејќи невработеноста 
меѓу жените сè уште е многу повисока од просекот на ЕУ. 

34. Истакнува дека се потребни значителни заложби, во соработка со граѓанскиот сектор и со релевантните засегнати страни, во полето на животната 
средина и особено во областите што се однесуваат на квалитетот на воздухот и водата, заштитата на природата и управувањето со отпадот; е загрижен 
поради загадувањето на воздухот и водата; со загриженост забележува концентрација на штетни честички во воздухот, кои се неколку пати повисоки 
од дозволената граница, особено во Скопје, Тетово, Битола, Кичево и Кавадарци; ги повикува надлежните власти да ја зголемат нивната соработка 
во насока на спроведување на релевантното законодавство, зајакнување на административните капацитети и распределување доволно финансиски 
средства за инвестиции во инфраструктурата, како што се постројки за третман на отпадни води. 

35. Изразува жалење поради неисполнувањето на енергетските цели за 2013 година, особено во поглед на енергетската ефикасност и обновливите из-
вори на енергија; во таа насока, повикува на донесување релевантни акциски планови и усогласување со политиката на ЕУ за климатските промени. 

36. Го поздравува фактот дека земјата останала активна и конструктивна во регионалната соработка и нема нерешени гранични прашања со своите сосе-
ди; го поздравува претстојното претседателство на земјата со Иницијативата на Средна Европа; ја поканува Владата да го подобри севкупното ниво 
на усогласеност со декларациите и одлуките на Заедничката политика за надворешни работи и безбедност; ја подвлекува важноста на прогресивно 
усогласување со позициите на надворешната политика на ЕУ.

37. Ги поздравува постигнатиот напредок и подготвеноста за финализирање на железничката линија меѓу државата и Бугарија, што ќе доведе до подобри 
економски и социјални врски.

38. Го повикува претседателот на ЕП да ја достави оваа резолуција до Советот, Комисијата, владите и парламентите на државите-членки и до Владата и 
Парламентот на државата.
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2. ZAKLU^OCI NA SOVETOT 
NA EU OD 21.4.2015

Повикувајќи се на заложбата што ЕУ ја презема во рамките на 
Солунската агенда, Заклучоците на Советот од 16 декември 2014 го-
дина и кандидатскиот статус на Република Македонија, Советот ја 
изразува својата сериозна загриженост за влошената ситуација во 
државата, особено во однос на владеењето на правото, темелните 
права и слободата на медиумите, кои се суштински демократски 
вредности што лежат во основата на ЕУ и нејзината политика за про-
ширувањето. Во интерес на граѓаните, демократијата, владеењето 
на правото и политичката стабилност, Советот ги повикува политич-
ките лидери веднаш да ги решат овие грижи. 

Советот ги повикува сите страни да ја преземат сопствената одго-
ворност и да преземат мерки за изнаоѓање одржливо решение, кон-
структивно да се вклучат во рестартирање на политичкиот дијалог и 
враќање на довербата во институциите преку соодветни политички 
чекори. Надлежните власти треба да ги истражат сите наводи, вклу-
чително и наводите за потенцијални злоупотреби што беа објавени 
во јавноста, со целосно почитување на навременото процесирање, 
принципот на независност и пресумпцијата на невиност. 

Советот го поздравува олеснувањето на разговорите меѓу глав-
ните партии од власта и од опозицијата од страна на членови на 
Европскиот парламент и ги повикува сите страни да покажат воз-
држување и да се фокусираат на наоѓањето решенија за тековната 
политичка криза што е можно поскоро. 

Реафирмирајќи ја континуираната ангажираност на ЕУ, вклу-
чително и преку редовно известување на Комисијата и Европската 
служба за надворешни акции за ситуацијата во државата и за евро-

интеграцискиот процес на државата, во линија со своите Заклучоци 
од 16 декември 2014 година, Советот останува воздржан во оваа ра-
бота и ќе се наврати на прашањето во следните месеци. 

3. ZAKLU^OCI NA SOVETOT 
NA EU OD 16.12.2014

Советот го поздравува фактот дека ЕУ агендата останува страте-
гиски приоритет на државата. Државата постигна високо ниво на 
усогласеност со законодавството на ЕУ. Сепак, постојат сериозни 
грижи поради растечката политизација на државните институции и 
сè поголемите недостатоци во однос на независноста на судството 
и медиумските слободи. Неуспехот да се испорачаат резултати во 
однос на овие прашања ґ наштети на одржливоста на реформите. 
Советот ги повикува властите да преземат одлучна акција за итно 
решавање на овие грижи. 

Обновената политичка криза меѓу владејачката и опозициската 
партија укажа на потребата од поконструктивен и инклузивен по-
литички дијалог. И власта и опозицијата се одговорни да обезбедат 
дека политичката дебата примарно ќе се одвива во Парламентот и да 
придонесат за создавање услови за негово соодветно функциони-
рање. Кога станува збор за меѓуетничката ситуација, потребно е да 
се изгради поголема доверба меѓу заедниците. Прегледот на Охрид-
скиот рамковен договор треба да биде завршен брзо, а препораките 
од тој процес треба да се спроведат. 

Како што е утврдено во Заклучоците на Европскиот совет од јуни 
2008 година и во Заклучоците на Советот за општи работи и надво-
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решни односи од декември 2008 година, одржувањето на добросо-
седските односи, вклучително и изнаоѓањето заемно прифатливо 
решение за спорот со името под покровителство на ОН и натаму се 
од суштинско значење. Потребно е долгорочните дискусии за про-
блемот со името да доведат до дефинитивно решение, без одложу-
вање. Потребна е одлучна акција. Во светло на севкупното значење 
на одржувањето добрососедски односи, Советот ги забележува кон-
тинуираните контакти на високо ниво меѓу Република Македонија 
и Бугарија и очекува нивно преточување во конкретни акции и ре-
зултати. 

Советот во голема мера ги дели оценките на Комисијата дека 
политичките критериуми продолжуваат да бидат доволно исполне-
ти врз основа на кумулативниот напредок и ја зема предвид препо-
раката на Комисијата за отпочнување на пристапните преговори со 
Република Македонија. Во однос на можната одлука на Европскиот 
совет за отворање на пристапните преговори со Република Македо-
нија, Советот ќе се врати на ова прашање во текот на 2015 година, 
врз основа на ажурирани информации од Комисијата за спроведу-
вањето на реформите, вклучително и во контекст на Пристапниот 
дијалог на високо ниво, и врз основа на опипливи чекори преземени 
во насока на промоција на добрососедските односи и во насока на 
постигнување договорено и заемно прифатливо решение за спорот 
со името. 
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