




Примената на законите под лупа 1

МакедонскаТа 
лусТрација  
(1999-2012 година)
Настани, изјави, наслови
Примена на лустрациските 
прописи 



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови2

Едиција: Примената на законите под лупа
Македонската лустрација (1999-2012 година)  
настани, изјави, наслови 
Примена на лустрациските прописи 

издавач:
Фондација отворено општество - Македонија

За издавачот:
Владимир Милчин, извршен директор

Подготвено од:
Фондација отворено општество – Македонија во соработка со:
м-р Жарко трајаноски
во делот Македонската лустрација (1999-2012 година)  
настани, изјави, наслови 
д-р Фросина ташевска ременски 
д-р Владимир Пивоваров
во делот Примена на лустрациските прописи

уредници:
данче даниловска - Бајдевска
нада наумовска

лектура:
абакус

ликовно и графичко обликување:
кома 

Печат:
Пропоинт 

тираж:
600

Бесплатен/некомерцијален тираж



Примената на законите под лупа 3

скопје, ноември 2012 година



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови4

CIP – каталогизација во публикација
национална и универзитетска библиотека „св. климент охридски“, скопје

35.082.5(497.7)"1999/2012"
321.728-021.341(497.7)"1999/2012"
 
Македонската лустрација : (1999-2012) : настани, изјави, наслови : 
примена на лустрациските прописи / [уредници данче даниловска-
Бајдевска, нада наумовска]. - скопје : Фондација отворено општество 
- Македонија = Skopje : Foundation Open Society-Macedonia, 2012 (скопје : 
Пропоинт). - 240, 228 стр. ; 24 см. - (едиција Примената на законите под лупа 
= A Closer look at the application of the laws)

насл. стр. на припечатениот текст: Macedonian lustration : (1999-2012) : events, 
statements and newspaper articles : application of lustration laws. - обата 
текста меѓусебно печатени во спротивни насоки. - текст на мак. и англ. јазик. 
- Фусноти кон текстот. - Библиографија: стр. 234-236 ; Bibliography: стр. 224-
226

ISBN 978-608-218-163-9
а) лустрација – Македонија 1999-2012

COBISS.MK-ID 92760330



Примената на законите под лупа 5

ПредгоВор .......................................................................................................................8

ВоВед
ЗошТо ВакВа хронологија на МакедонскаТа лусТрација? ............. 13

МакедонскаТа лусТрација (1999-2012 година)  
насТани, иЗјаВи, наслоВи ...................................................................................23

ПриМена на лусТрацискиТе ПроПиси........................................................ 157

ВоВед ............................................................................................................................. 159

За лусТрацијаТа... ...................................................................................................162

глаВа 1  
МакедонскиоТ ПаТ до ЗаконоТ За лусТрација ..................................... 166

глаВа 2 
(не)ПриликиТе Во кои се сПроВедуВа лусТрацијаТа  
Во Македонија ......................................................................................................... 177

глаВа 3  
ПриМенаТа на ЗаконоТ За лусТрација ....................................................... 182
3.1. оПфаТоТ на лусТрацијаТа .......................................................................... 182

3.1.1. ВреМенскиоТ оПфаТ на лусТрацијаТа ...................................................... 182
3.1.2. каТегории  лица и функции оПфаТени со лусТрацијаТа ............ 185

3.2. коМисијаТа За Верификација на факТиТе:  
функционалнаТа ПосТаВеносТ и ПосТаПкаТа  
шТо ја Води Заради уТВрдуВање сорабоТка  
со органиТе на држаВнаТа беЗбедносТ .................................................... 192

содржина



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови6

3.2.1. ПосТојаТ ли услоВи За Водење фер ПосТаПка  
  Пред коМисијаТа За Верификација на факТиТе? .............................. 193

3.2.2. лусТрацијаТа Во Македонија – ЗашТиТа на јаВниоТ  
  инТерес или ПоВреда на ПраВоТо на ПриВаТносТ? ......................... 200

3.3. другиТе органи Во ПроцесоТ на лусТрација ...................................202
3.3.1. уПраВаТа За беЗбедносТ и конТрараЗуЗнаВање  

  При МинисТерсТВоТо За ВнаТрешни рабоТи ........................................207
3.3.2. агенција За раЗуЗнаВање ................................................................................211
3.3.3. секТор За беЗбедносТ и раЗуЗнаВање  

  При МинисТерсТВоТо За одбрана ............................................................... 213
3.3.4. држаВен архиВ на реПублика Македонија ......................................... 214

глаВа 4 
беЗбедносниоТ асПекТ ........................................................................................216
4.1.Тајно собирање ПодаТоци ..........................................................................216
4.2.еВиденции на органиТе на држаВнаТа беЗбедносТ.................. 220
4.3.Меѓународна сорабоТка За ПрисТаП до еВиденцииТе  
Во ПроцесоТ на лусТрација ............................................................................. 224

глаВа 5 
Заклучоци и ПреПораки Во Врска  
со МакедонскаТа лусТрација .........................................................................226

библиографија .......................................................................................................234



Примената на законите под лупа 7



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови8

ПредгоВор 

Петтото издание од едицијата „Примената на законите под 
лупа“, кое е пред вас, е посветено на „Македонската лус трација 

(1999-2012) – настани, изјави, наслови; При мена на лустрациските 
прописи“. За да се проникне во комплексноста на македонската 
лустрација, а притоа, земајќи го предвид задоцнетото донесување на 
Законот за лустрација во 2008 година, одлучивме оваа публикација 
да содржи два дела. едниот дава преглед на најзначајните настани, 
изјави и наслови од печатените медиуми, почнувајќи од април 1999 
год., непосредно пред донесувањето на Законот за постапување со 
досиејата за лица водени од службата за државна безбедност, па сè до 
денес. другиот дел содржи анализа на примената на лустрациските 
прописи. ова значи дека во овој дел, освен анализа на примената на 
Законите за лустрација од 2008 и од 2012 година, е содржан и осврт 
на домашните и меѓународните прописи поврзани со нив, за да се 
објасни лустрацијата како комплексен поим што опфаќа широк 
дијапазон толкувања и правни постапки заради расчистување со 
наследството од комунистичките режими.

општествено-политичкиот контекст во кој се спроведува лустраци-
јата во република Македонија, спорните законски решенија од 
аспект на уставноста и на процедурите за утврдување (не)соработка 
со органите на државната безбедност ја наметнаа потребата од оваа 
анализа на состојбите со лустрацијата и со примената на прописите со 
кои таа е регулирана. Згора на сè, четири години откако лустрацијата 
во република Македонија е регулирана со закон, сметаме дека е 
соодветен момент да се преиспита начинот на кој овој процес се 
водеше досега. Правиме обид да ги претставиме чекорите преземени 
од надлежните институции, а читателите нека оценат дали тие се 
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одлика на принципот лустрацијата да биде мерка што ќе придонесе 
кон развојот на демократијата и на демократските институции, кон 
владеењето на правото и кон заштитата на слободите и на правата на 
граѓаните. 

на крај, пред да прејдеме на изложување на главните наоди од 
анализата, сакаме да потенцираме дека нејзе ѝ претходеа активности 
на Фондацијата Oтворено општество – Македонија, за кои сметаме 
дека беа значајни за спроведување на лустрацијата во рамките на 
правната држава; а тоа се учеството во проектот „разоткривање на 
скриената историја: лустрација во земјите од Западен Балкан“, како 
и иницијативите пред уставниот суд за преиспитување на уставноста 
и на законитоста на Законот за лустрација од 2008 година. сепак, 
посебно ќе ја истакнеме и дебатата од април 2012 година, со наслов 
„Што носи новиот Закон за лустрација? ослободување од наследството 
на поранешниот комунистички режим или легализација на 
политичкиот реваншизам?“, бидејќи беше поттикната од четвртата 
законска интервенција што се направи во рок од четири години, 
но и поради многубројните контроверзии кои ја следеа примената 
на Законот за лустрација. се надеваме дека анализава е само уште 
еден документ кој ќе даде придонес во создавањето соодветна рамка 
за евалуација на примената на законите од страна на надлежните 
институции.

од уредниците
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ВоВед
ЗошТо ВакВа хронологија 
на МакедонскаТа лусТрација?

Лустрацијата не се состои само од подготовка на закони и на 
прописи, од парламентарна дебата, од имплементација на закони, 

од уставно-судски иницијативи и од судски процеси. тешко би можело 
да се проникне во комплексноста на македонската лустрација без да 
се земе предвид носечката улога на медиумите во пошироката јавна 
дебата. токму затоа, Македонската лустрација (1999-2012 година) 
– настани, изјави, наслови, дава преглед на најзначајните настани, 
изјави и наслови онака како што беа пренесувани во највлијателните 
печатени медиуми. Македонската лустрација (1999-2012 година) се 
базира на информации селектирани од: дневник, утрински весник, 
неделникот Фокус, Вечер и Шпиц. како основен извор на информации 
се користени електронските изданија во периодот септември 2006 
(за дневник), октомври 2006 (за утрински весник) и ноември 2006 (за 
Вечер). токму затоа, предупредуваме дека не постои поклопување 
помеѓу содржините од електронското и печатеното издание, а 
датумот на кој е објавена информацијата во електронското издание 
честопати му претходи на датумот од печатеното издание1.

клучните настани се намерно претставени со истиот јазик на кој 
се опишани од страна на новинарите и уредниците, неретко со 
сензационалистички пристап и бомбастични наслови. но, оваа 
хронологија не претставува само редослед на настани и наслови туку 
и редослед на клучни изјави дадени од страна на главните актери во 

1 дополнително, не е извршена лектура во пренесените и објавени изјави 
од медиумите.



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови14

јавната дебата за лустрацијата. не е неопходна длабинска анализа на 
контекстот во кој се дадени изјавите за да се забележат промените 
на ставовите кај главните актери, како и промената на уредувачката 
политика на медиумите во врска со темата „лустрација“. Без увид во 
овие промени, тешко би можело да се проникне и во развојните фази 
на македонската лустрација.

глаВни Периоди 
на МакедонскаТа лусТрација

1.  сТоП За ЗаконоТ За лусТрација: се оТВорааТ саМо 
ПолиТичкиТе досиеја (1999-2000) 

главните одредници од првиот период на хронологијата се поврзани 
со подготовката и со примената на легислативата за постапување 
со досиејата на тајните служби,2 која се подготвува напоредно со 
легислативата за лустрација. но, поради недостиг на политичка волја, 
првиот предлог-закон за лустрација стигнува само до надлежните 
собраниски комисии.3

двигатели на законските промени и на јавната дебата во врска со 
досиејата и со лустрацијата се министрите за внатрешни работи 
(прво, Павле трајанов, а потоа, доста димовска). најмногу медиум-
ски бранувања во овој период предизвикуваат изјавите против обја-
вувањето на имињата на соработниците на безбедносните служби, 
а за заштита на „изворите на информации“ (Павле трајанов), како и 
предлозите за уништување на „досиејата за политички криминали-
тет“ (експертот Звонимир јанкуловски). По притисокот од медиумите 
за откривање на „кодошите“, се доаѓа до „соломонско“ решение: 

2 Преку „Закон за постапување со досиеја за лица водени од службата за 
државна безбедност“ (објавен на 5 јули 2000 година).

3 истиот ден кога Владата го усвојува предлогот за донесување закон за 
постапување со досиејата водени од сдБ, со суштествени забелешки 
го прифатила и предлог-законот за откривање на соработката на лица 
носители на јавни функции со органите на државната безбедност 
(„Законот за досиејата и за кодошите доби виза од Владата: кодошите 
на јавни функции ќе мора да поднесат оставка“, дневник, 18.5.2000). 
Подоцна, во медиумите се појавуваат и шпекулации, отфрлени од страна 
на МВр, дека се предвидува создавање и јавно објавување на регистар на 
соработниците на дБк.
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ем законот го штити идентитетот на лицата, кои учествувале во 
изготвувањето на досиејата или, пак, биле информатори, ем по барање 
на засегнатите личности, МВр ги дава податоците за „кодошите“.4

2.  ПодгоТоВка и донесуВање на ЗаконоТ За 
лусТрација Предложен од сТојан андоВ 
(декеМВри 2005 – јануари 2008)

овој период започнува со сензационалистичко објавување на 
делови од досиеја во медиумите и на новинарски лов на „кодошите“. 
собранието донесува декларација за извинување на жртвите од 
репресијата од режимот во периодот од 1945 до 1990 година. јавно се 
лицитира со бројки од 50.000 жртви на „македонскиот комунизам“ 
(Зоран тодоровски) и од „100.000 луѓе како полициски доушници“ 
(јанко Бачев).

на барање на либералната партија, подготвен е предлог-закон 
за лустрација, а иницијаторот најавува чистење на државната 
администрација „од шпионите, кои го попречуваат прогресот на 
државата“ (стојан андов). Бурната јавна дебата се води околу след-
ниве „жаришта“: дали досиејата на соработниците се уништени, дали 
се во Македонија, дали може да се открие кој стои зад псевдонимите, 
дали македонската лустрација ќе се претвори во „лов на вештерки“ и 
„макартизам“, дали е потребен и нов закон за рехабилитација, дали 
критичарите на лустрацијата се лично засегнати, дали да се опфатат 
нарачателите и корисниците на информациите, дали треба да се 
лустрираат свештениците, академиците, професорите, новинарите, 
олигарсите, кој период треба да го опфаќа лустрацијата и до кога да 
трае, колку членови да брои комисијата и дали да биде независна, 
партиска, експертска...

Владејачката партија лицитира дека: „огромен број луѓе [една тре-
тина] ќе бидат симнати од функција“ (силвана Бонева). Хелсиншкиот 
комитет остро го критикува предлог-законот, предупредувајќи дека 
ќе овозможи „повреди на човековите права и слободи од големи 
размери“, „политичка злоупотреба на лустрирањето од политичките 
партии“ и пренебрегнување на вистинските извршители на повредите 

4 до крајот на 2000 година, неколку стотини граѓани успеваат да остварат 
увид во своите досиеја, а некои од нив почнуваат да објавуваат делови од 
нив во медиумите .
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на човековите права. народниот правобранител смета дека законот 
е конфузен, непрецизен, дека може да стане „алатка за создавање 
нови жртви“, дека треба да ги третира соработниците, а не „ситните 
риби“. и дел од жртвите на поранешниот режим сметаат дека законот 
лустрира „плашици“, а ги штити „крупните риби“ (Шпатим Положани) 
и дека „не станува збор за вистинска и целосна лустрација, туку за 
дневнополитичка пресметка помеѓу партиските потенцијални 
кандидати за високи функции во државата“ (ефтим гашев).

Поборниците на лустрацијата гледаат „извонредна шанса за 
враќање на етичноста во нашето живеење“ (никола Младенов) и за 
расчистување со актуелната „политичка полиција“ (стојан андов). 
андов е експлицитен дека законот ќе се однесува „на оној што свесно 
се определил да биде соработник и за тоа има потпишано изјава“. 
директорот на државниот архив потенцира: „основниот материјал ќе 
се црпи од дирекцијата за државна безбедност, каде што се наоѓаат 
досиејата на соработниците“.

По долготрајни препирки за временскиот опфат, како и за составот 
и за надлежностите на комисијата за лустрација, со 73 гласови „за“ и 
ниту еден „против“, пратениците го донесуваат Законот за лустрација 
кој го опфаќа периодот од 1944 г., до неговото стапување во сила. 
Покрај информаторите, опфатени се и нарачателите, наредбодавците 
и корисниците на информациите. указот за прогласување на Законот 
е веднаш потпишан од претседателот и е објавен во службен весник 
на 29.1.2008 година.

3.  иМПлеМенТација на ЗаконоТ, укинуВање 
одредби од усТаВниоТ суд, Законски иЗМени и 
доПолнуВања (феВруари 2008 - феВруари 2011)

Примената на Законот почнува неславно. Првиот конкурс за 
формирање на комисијата за лустрација пропаѓа, а вториот се совпаѓа 
со самораспуштањето на собранието пред изборите во 2008 година.5 
Почнуваат и предизборна „партиска“ лустрација и медиумски прогон 
на „кодошите“. По изборите, опозицијата обвинува дека некои од 
власта се плашат од лустрација и затоа не сакаат да се формира 
комисија за лустрација. кон крајот на 2008 г., опозицијата почнува да 

5 сепак, дел од кандидатите за избори потпишуваат писмени изјави во кои 
тврдат дека не соработувале со тајните служби.
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се сомнева во намерата на власта да спроведе „политичка лустрација“ 
затоа што „бара апсолутно мнозинство во ова тело, кое треба да биде 
независно“.6 Битката за доминација и за контрола во комисијата 
завршува во средината на јануари 2009 г. кога е избрана комисија 
од 11 члена (7 на предлог од власта, 4 од опозицијата). комисијата 
не може да почне со работа без простории, без буџет и без основни 
технички услови. Затоа, пак, двете најголеми партии почнуваат да 
ловат „кодоши“ во спротивниот табор.  

комисијата за лустрација се конституира на крајот на март 2009 г., 
а во мај се донесени законски измени со кои рокот за спроведување 
на лустрацијата е пролонгиран на 10 години и се професионализира 
членството во комисијата. иницијаторот андов се сомнева дека нема 
искрена политичка волја за да се спроведе процесот.7 Во меѓувреме, 
се води бурна дебата во уставниот суд и во медиумите во врска со 
поднесените иницијативи за неуставноста на Законот за лустрација.

комисијата ги промовира новите простории дури во средината на 
јануари 2010 г.,  кога соопштува дека лустрацијата ја поминале над 
шеесет највисоки носители на јавна функција.8 на крајот на јануари, 
уставниот суд поведува постапка за четири члена од Законот и 
забранува нивна примена до донесување конечна одлука. По бурните 
меѓупартиски препукувања во јавноста, уставниот суд се изјасни дека 
не треба да се лустрираат 17-те транзициски години на Македонија, 
дека не треба да се објавуваат имињата на соработниците во службен 
весник и дека не треба да се лустрираат граѓанските здруженија и 
верските заедници. Владејачката партија и творците и поддржувачите 
на Законот за лустрација почнуваат безмилосна атака врз уставниот 
суд.

на крајот на мај 2010 г., комисијата соопштува дека лустрацијата ја 
минале над 130 функционери, а медиумите, дека имало сомнежи за 

6 еден од пишувачите на Законот јавно заговара членови на комисијата да 
бидат претставници на безбедносните служби затоа што биле „луѓе од 
конспирација“ (Зоран тодоровски).

7 иако почетокот на проверката на изјавите е најавен од комисијата за 
септември 2009 г., во декември андов изјавува дека: „комисијата сè уште 
е во една-две канцеларии во домот на арМ и не се знае кога ќе бидат 
готови новите простории“.

8 По неколку дена, започнува „улична лустрација“ на еден провладин 
новинар кој наводно бил соработник на српската тајна служба, кому МВр 
итно му издава „тапија“ за „несоработка“.
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седум-осум функционери.9 според медиумите, лустраторите тогаш 
побарале од уБк да ги добијат конкретните имиња и презимиња што 
стојат за псевдонимите, но добиле негативен одговор, со образложение 
дека станува збор за исклучително доверливи документи. дури тогаш, 
дел од поборниците на лустрацијата заклучуваат дека „клучниот 
фактор во целиот процес на лустрација е уБк“, дека комисијата  е во 
подредена положба,10 а дека уБк е „бела мечка заштитена со закон“.

до август 2010 г. лустраторите успеваат да верификуваат 324 изјави 
дека тие личности го исполнуваат дополнителниот услов за вршење 
јавна функција. комисијата за лустрација бара од пратениците 
да иницираат законски измени со кои ќе се овозможи ова тело 
„да располага со документацијата“ и јавно се жали дека Законот е 
ограничувачки.11 Во услови кога започнуваат жестока меѓупартиска 
пресметка и „медиумска“ лустрација на тема „кои пратеници се 
кодоши?“, комисијата за лустрација едногласно ја донесува првата 
одлука да не ја верификува изјавата на еден функционер.12

Започнуваат нова политичка атака врз уставниот суд и оспорување 
на уставно-судската одлука, а продолжуваат и меѓупартиските 
пресметки на тема „пратеници-кодоши“. дел од пишувачите на 
Законот почнуваат да ги оспоруваат формулацијата „малку кодошел“ 
и процесот на „верификување факти“ преку надгласување. Во услови 
на жестока меѓупартиска пресметка на тема лустрација, премиерот 

9 наводно, тие ја поминале лустрацијата затоа што недостигале писмена 
изјава со која лицето потврдува дека се согласува да биде информатор и 
решение од претпоставениот во службата дека го прифаќа за информатор 
и му дава псевдоним. Во овој контекст, андов уште еднаш потврдува: 
„Мора да има писмена изјава дека некој се согласил да биде соработник 
на тајните служби, инаку, ако не е така, ќе има разни местенки“.

10 Затоа што комисијата „зависи од тоа што ќе ѝ биде дадено од службата“ и 
нејзините членови не можат сами да ги проверат документите (јадранка 
костова).

11 Законот е претставен како брана што не им дозволува на лустраторите да 
копаат по архивите и да докажат дека десетина актуелни функционери, 
меѓу нив и седум-осуммина пратеници, биле кодоши. иницијаторот 
стојан андов аргументира против ова барање, а други подготвувачи на 
Законот се залагаат за „цврста лустрација“.

12 изјавата на претседателот на уставниот суд, кој јавно демантира дека 
бил соработник: „ниту сум дал согласност, ниту има писмен документ 
дека сум соработувал со тајната полиција, туку бев предмет на обработка 
и прогон“.
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повикува: „ајде сите на лустрација“.13 истовремено, комисијата 
утврдува дека сите 120 пратеници не соработувале со тајните служби. 
Меѓутоа, до комисијата за лустрација почнуваат да стигнуваат 
досиеја од трети лица за актуелни пратеници. 

се разгорува вистинска меѓупартиска „улична лустрација“, која 
продолжува и по отфрлањето на досиејата од страна на лустраторите.14  
Во средината на ноември, лустраторите бараат од собранието измени 
на Законот за лустрација, а извршниот комитет на владејачката 
ВМро-дПМне најавува законски измени за лустрација до 2010 
г., проширување на нејзиниот опфат и примање само оригинални 
документи од трети лица. Во декември, пратениците ја изгласуваат 
декларацијата за спроведување на процесот на лустрација и за осуда 
на обидите за негова девалвација.

Жестоката дебата за новите законски измени главно е меѓупартиска 
пресметка на тема „која партија има повеќе кодоши?“. на крајот на 
февруари 2011 г. се донесени законските измени и дополнувања на 
Законот, без консензус, наспроти укажувањата дека измените на 
Законот се штетни и се косат со препораките на советот на европа и 
со одлуката на уставниот суд.

Во периодот од 3 години од примена на Законот за лустрација, 
комисијата „лустрираше“ само еден соработник на службите, 
претседателот на уставниот суд кој укина клучни членови од За  ко нот 
за лустрација.

4.  иМПлеМенТација на иЗМениТе на ЗаконоТ За 
лусТрација и ниВно ПоВТорно укинуВање

комисијата за лустрација почнува да се фокусира на поранешни 
функционери, откако заклучува дека ниеден од околу 700 лустри-
рани министри, пратеници, функционери и судии не бил кодош ни 
до 1991 година ни по таа година. никој во државата не знае колку 
функционери имало во последните 67 години (се лицитира со бројка 
околу 300.000) затоа што не постојат официјални списоци. откако 

13 груевски: „... ајде, сите на лустрација, и тоа со јавни листи, со објави, со 
период до 2010 година, за секој што има не само јавна функција туку и 
каква било општествено одговорна улога, и тоа веднаш“.

14 уБк тврди дека се „фабрикувани плагијати“, а претседателот аџиев дека 
„фотокопиите не може да бидат релевантни за комисијата“.
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Врховниот суд ја одбива жалбата на поранешниот претседател на 
уставниот суд, собранието донесува одлука за престанување на 
вршење на јавна функција во април 2011 г., неколку дена пред неговото 
самораспуштање.

Павле трајанов предупредува: „кај нас, лустрацијата повеќе се 
подразбира како инструмент за политичка пресметка со политичките 
противници“, а стојан андов обвинува дека: „ВМро-дПМне, со 
новиот Закон, го урна мојот проект“.15 на крајот на април, комисијата 
го лустрира вториот соработник – член на советот на град скопје од 
редовите на опозициските партии. новинарите се сомневаат дека 
тајмингот намерно се поклопува со предвремените парламентарни 
избори. Започнува предизборен лов на опозициски „кодоши“.16

летото по изборите започнува медиумскиот „отстрел во отсуство“ 
на „драматург“, директор на Фондацијата отворено општество – 
Македонија (ФооМ) која поведе постапка за оценување на уставноста 
на Законот за лустрација.17 Претседателот аџиев потврдува дека 
„драматург нема потпишано документ за соработка“, но тврди и 
дека „имаме документи дека соработувал“.18 директорот на ФооМ 
обвинува за медиумска и политичка хајка,19 без никакви докази, 
и најавува објавување на делови од своето досие како политички 

15 андов: „идејата на тој концепт беше луѓето што соработувале или биле 
на позиции во тајните безбедносни служби да не може да бидат на јавна 
функција“.

16 неофицијално, во мај, медиумите известуваат дека десетина кандидати 
за пратеници од редовите на опозициските партии биле соработници на 
тајните служби. неколку дена пред изборите, 11 кандидати од редовите 
на опозицијата се подложени на проверка.  на ден пред изборите, 
провладините медиуми објавуваат: „двајца кандидати за пратеници се 
кодоши“.  експертите за човекови права предупредуваат дека комисијата 
е „злоупотребена за изборна пропаганда на оние што во моментот се на 
власт“, со намера „да се компромитираат листата и партијата“.

17 Фокус сугерира дека лустрацијата на „драматург“ е со намера „успешно 
да го пренасочи вниманието на дел од ’рајата‘ од амнестијата на воените 
злосторства против цивили“.

18 Претседателот на комисијата, аџиев, тврди дека досието е од државниот 
архив: не е точно дека само тие што потпишале писмена согласност биле 
соработници на службите“, и сугерира дека станува збор за соработничко 
досие („ако има соработничко досие, со многу други документи и докази, 
а нема писмена согласност, значи ли дека лицето не било соработник?“).

19 Владимир Милчин: „Зачудува фактот дека решението има назнака ’строго 
доверливо‘, а наводите од решението се претходно прераскажувани во 
провладините медиуми“.
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прогонувано лице. Членови на комисијата не се согласуваат со 
решението за лустрација на „драматург“ затоа што МВр „има 
наведено дека не соработувал со нив“. колумнисти обвинуваат 
дека „лустрацискиот воз излета од шините“ и дека се применуваат 
„методите на јавен линч со злоупотреба на Законот за лустрација“. 
стојан андов изјавува дека „на членовите на комисијата и на судиите 
не смее да им падне на памет да пресудат дека некој е кодош доколку 
нема потпишан документ оти свесно соработувал со службите поради 
определени цели“.

По бурните препирки меѓу членови на комисијата, лустрацијата 
продолжува главно да биде фокусирана на поранешни функционери, 
додека „изјавите на сегашните функционери стојат во фиока цела 
година и никако да стигнат на дневен ред“ (Чедо дамјановски). Во 
декември 2011 г., почнува лустрацијата на: новинарите, свештени-
ците, партиските функционери и вработените во невладиниот 
сектор. Медиумите објавуваат дека меѓу наводните соработници се и 
двајца поранешни министри во влада на сдсМ (едниот за полиција, 
а другиот за култура), но ова медиумско „пророштво“ не се остварува. 

Македонското судство со месеци не може да обезбеди ефикасна 
правна заштита од процесот на лустрација. уставниот суд, на крајот 
на јануари, донесува времена мерка за стопирање на 13 члена од 
Законот за лустрација. Започнуваат нова медиумско-политичка 
атака врз „неокомунистичкиот уставен суд“ и нови медиумски на  ја ви 
за „тврда лустрација“ и за отворање на досиејата.

5.  донесуВање ноВ Закон За лусТрација Во 2012 
година и негоВа иМПлеМенТација

неколку дена пред уставниот суд да укине 12 члена од Законот 
за лустрација (март 2012), ВМро-дПМне најавува целосно нов 
закон за лустрација со слични содржини како оспорените.20 андов 
предупредува дека во случај законот да не се носи со консензус, „се 
добива впечаток дека се носи закон во интерес на власта, а за прес-
метка со опозицијата“. Започнуваат нови меѓупартиски пресметки. 
најдоследните поборници на лустрацијата јавно признаваат дека 
„Законот за конечно прочистување на општеството од невидливите 

20 новиот предлог-закон предвидува јавно објавување на имињата на 
соработниците и на доказите за нивната соработка за периодот од 1944 
до 2006 година. 
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прсти на тајната полиција стана алатка за справување на власта со 
опозицијата“ (никола Младенов).

Во мај 2012 г. управниот суд ги поништува сите решенија на коми  си  ја-
та за лустрација, со кои таа прогласи неколкумина јавни функционери 
за соработници, а во јуни е изгласан новиот Закон за лустрација. Во 
јули се поднесени кривични пријави против пратениците, кои гласаа 
за усвојување на Законот за лустрација, за неизвршување одлука на 
уставниот суд. Хелсиншкиот комитет го оспорува новиот Закон пред 
уставниот суд. Во август 2012 г., комисијата за лустрација почнува 
да објавува решенија за претходно лустрирани функционери, 
поткрепени со документи од службите. Започнуваат нови медиумски 
линчувања на „кодоши“ и нови меѓупартиски пресметки. една 
од најголемите поборнички на лустрацијата истакнува: „ова не е 
лустрација, туку алатка за справување со критичарите и за забава на 
широките народни маси“ (јадранка костова). 

Членови на комисијата повторно го обвинуваат „вечниот“ претседател 
томе аџиев дека поставува приоритети да се лустрираат поранеш-
ните носители на функции пред актуелните и дека е „експонент на 
власта во комисијата и таму ја спроведува нејзината политика“.
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април 1999

Фокус објавува тврдење на 
поранешен началник на 
контраразузнавачкиот центар: 
„Кодошите и оперативците 
лојални на сите режими сè уште 
чмаат во Секторот за безбедност и 
разузнавање“. (Фокус, 23.4.1999)

август 1999

Најавен е законски проект кој 
предвидува парламентарна 
комисија за личните досиеја „во 
која ќе бидат вклучени, покрај 
пратеници и компетентни 
стручни лица од надлежните 
институции“. („Седница на Влада 
на РМ: Парламентарна комисија за 
личните досиеја“, Вечер, 25.8.1999) 

На 24 август Владата усвојува 
информација на МВР за состојбата 
на полициските досиеја на 
лицата кои биле под третман на 
ДБК поради нивните политички 
убедувања. („Сите досиеја на увид, 

освен за кодошите“, Дневник, 
26.8.1999)

Министерот за внатрешни 
работи Павле Трајанов најавува 
подготовка на текст на закон за 
начинот на кој ќе се постапува 
со досиејата. Изјавува дека било 
грешка тоа што некои држави ги 
отвориле сите досиеја за јавноста 
и укажува на тоа дека досиејата за 
полициските информатори нема 
да бидат опфатени со законот „за 
да не ги компромитираме изворите 
на информации“. („Сите досиеја на 
увид, освен за кодошите“, Дневник, 
26.8.1999)

Павле Трајанов: „...ќе мораме 
да ги заштитиме изворите на 
информации бидејќи голем 
дел од нив можеби на тоа биле 
присилени или уценети...“ („Ќе се 
отвораат повеќе од 14.000 досиеја“, 
Утрински весник, 26.8.1999)

Павле Трајанов признава дека 
„Во МВР има материјали за сите 

МакедонскаТа лусТрација 
(1999-2012 година) 
настани, изјави, наслови
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политичари и новинари што биле 
прислушувани“ и дека дал налог 
да се прекине прислушкувањето 
на политичарите (и од опозицијата 
и од власта) и на новинарите. 
(„Сите досиеја на увид, освен за 
кодошите“, Дневник, 26.8.1999)

Павле Трајанов: „Од декември 
е престанато со таа пракса и јас 
одговорно кажувам дека сега не 
се следи и прислушува ниту еден 
политичар или новинар“. („Ќе се 
отвораат повеќе од 14.000 досиеја“, 
Утрински весник, 26.8.1999)

Министерот за правда Владо 
Камбовски тврди дека законот 
за досиејата треба да биде готов 
за еден месец. („Сите досиеја на 
увид, освен за кодошите“, Дневник, 
26.8.1999)

Според Камбовски, Владата 
завчера донела цврст став 
инспекторите од ДБК кои досега 
работеле на овие полициски лични 
досиеја веќе да не смеат да работат 
на овие работни места. („Ќе се 
отвораат повеќе од 14.000 досиеја“, 
Утрински весник, 26 август 1999)

Експертот Звонимир Јанкуловски 
бара кривична одговорност 
за повреда на Уставот за 
прислушкувањето и се залага 
за уништување на „досиејата за 
политички криминалитет“:  
„...треба да се уништат, бидејќи во 
нив се содржани лични податоци 
што сè уште можат да создаваат 
фрустрации од тој третман во 
поранешниот систем“. („Јавноста 
мора да знае кои биле кодошите!“, 
Дневник, 27.8.1999)

Историчарот Ѓорѓи Малковски 
изјавува дека „досиејата не смеат 
да се отвораат без присуство на 
историчар, бидејќи во нив има 
тајни што сè уште не треба да 
се откриваат, зашто ја засегаат 
безбедноста на државата“. 
(„Јавноста мора да знае кои биле 
кодошите!“, Дневник, 27.8.1999)

Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ 
Љубен Пауновски изјавува дека 
„отворањето на досиејата може да 
биде болно, да ја збуни јавноста 
и да отвори стари рани“, па затоа 
треба да се отворат селективно 
и со големо внимание. („Јавноста 
мора да знае кои биле кодошите!“, 
Дневник, 27.8.1999)

Владо Бучковски, портпарол 
на СДСМ: „Штета е што во 1993 
година, кога ние бевме на чело на 
Владата, не успеавме докрај да ја 
истуркаме работата“. („Јавноста 
мора да знае кои биле кодошите!“, 
Дневник, 27.8.1999)

Дневник објавува анализа со 
информација дека „во Македонија, 
според некои неофицијални 
информации, се евидентирани 
околу 23.000 информатори на 
службата за државна безбедност“ 
и повеќе од 14.000 досиеја, 
собрани на 700.000 страници, од 
1944 до 1990. Реакција на изјавата 
на министерот Трајанов дека 
забранил секакво следење и 
прислушкување на политичари и 
новинари: „Многумина прашуваат 
– дали тоа значи дека луѓето од 
други професии се сè уште под 
третман?“ (Натали Н. Сотировска, 
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„Кодошите мора да се искодошат“, 
Дневник, 28.8.1999).

септември 1999

Колумнистот и професор Ѓорѓи 
Марјановиќ му порачува на 
министерот Павле Трајанов да не 
дозволи да му го уништат досието 
„ако тоа веќе не го сториле 
неговите претходници“. (Ѓорѓи 
Марјановиќ, „За Кодошите“, 
Дневник, 4.9.1999)

Комисијата за надзор на ДБК 
и Агенцијата за разузнавање 
ја поддржуваат предлог-
иницијативата за закон за 
постапување со личните досиеја 
(„Подготвување предлог-закон за 
постапување со досиеја“, Вечер, 
22.9.1999)

јануари 2000

По иницијатива на МВР, 
професорот Звонимир Јанкуловски 
подготвил предлог-закон за 
следење комуникации. Во 
образложението на предложениот 
закон се вели дека „со него ќе се 
уреди областа на следењето на 
комуникациите и ќе се отстранат 
неправдите од минатото кога 
овие средства биле користени за 
политички цели“.  
(„И македонските полицајци 
овластено ќе прислушкуваат“, 
Дневник, 25.1.2000)

февруари 2000

Изработен е предлог-закон за 
постапување со досиејата, кој не 

бил доставен до Владата затоа 
што министерот Павле Трајанов 
не бил задоволен. („Кодошите 
и кодошењето во последнава 
деценија не смее да останат тајна“, 
Дневник, 1.2.2000)

Со решение на министерката 
за внатрешни работи Доста 
Димовска, на 27 јануари била 
формирана комисија за изработка 
на предлог за донесување закон за 
постапување со досиејата за лица 
што биле водени од поранешната 
Служба за државна безбедност 
и од сегашната ДБК. („Кодошите 
и кодошењето во последнава 
деценија не смее да останат тајна“, 
Дневник, 1.2.2000)

Формираната шестчлена 
комисија, според Вечер, „работи 
со висока конспиративност и не 
обелоденува никакви детали“ за 
содржината на предлог-законот. 
Во комисијата „покрај тројцата 
експерти правници во МВР, се и 
скопскиот адвокат Саво Коцарев, 
д-р Звонимир Јанкуловски 
и директорот на Архивот на 
Македонија, Зоран Тодоровски“ 
(„Законот за досиејата готов до 
крајот на месецов“, Вечер, 1.2.2000).

април 2000

Експертската комисија не 
може да го усогласи начинот 
за јавно отворање на личните 
досиеја. Претставниците на 
МВР алармирале дека доколку 
се обелоденат имињата на оние 
кои давале информации „би се 
нарушил системот на доверба на 
тие што соработувале со службите 
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за следење, па и во иднина со 
полицијата“. („Законот запна кај 
кодошите“, Вечер, 19.4.2000)

мај 2000

Владата го усвојува предлогот за 
донесување закон за постапување 
со досиејата водени од СДБ. 
Со суштествени забелешки го 
прифатила и предлог-законот за 
откривање на соработката на лица-
носители на јавни функции, со 
органите на државната безбедност 
(„Законот за досиејата и за 
кодошите доби виза од Владата: 
Кодошите на јавни функции 
ќе мора да поднесат оставка“, 
Дневник, 18.5.2000)

„Законот истовремено го штити 
идентитетот на службените 
лица на Службата за безбедност 
и контраразузнавање кои 
учествувале во формирањето на 
досиејата“. (Прес-конференција во 
МВР за кодошите: За една година 
ќе се отворат 14.500 досиеја“, 
Вечер, 18.5.2000)

Портпаролот на МВР Стево 
Пендаровски ги отфрла како 
неосновани шпекулациите 
дека се предвидува создавање 
и јавно објавување на регистар 
на соработниците на ДБК, со 
предлог-законот за откривање 
на соработката на лица носители 
на јавни функции со органите на 
државна безбедност. („На увид 
14.500 досиеја водени од СДБ“, 
Утрински весник, 18.5.2000)

Ѓорѓи Марјановиќ: „Кодошењето 
во рамките на казненото 

право може да се подведе под 
кривичното дело повреда на честа 
и угледот. Таквите кривични дела 
застаруваат за три месеци, па затоа 
нема да има правна основа некој 
некого да тужи за кодошење“. 
(„Кодошите, сепак, ќе останат 
неказнети бидејќи делата им 
застареле“, Дневник, 19.5.2000)

Павле Трајанов: „Јас сум против 
објавувањето на имињата на 
соработниците на безбедносните 
служби. Тоа ќе значи дека во 
иднина речиси никој нема 
да посака да соработува со 
безбедносните органи, поради 
страв дека ќе биде откриен... 
Најдобро е досиејата да бидат 
уништени, откако тие што се 
интересираат ќе се запознаат со 
нив“. („Кодошите, сепак, ќе останат 
неказнети бидејќи делата им 
застареле“, Дневник, 19.5.2000)

јуни 2000

Љубомир Поповски, претседател 
на парламентарната комисија 
за надзор на работата на ДБК 
и Агенцијата за разузнавање: 
„Информаторите на ДБК 
наместо во полиција, кодошат 
во политичките партии. Откако 
се обелодени дека јавно ќе се 
отворат досиејата со имињата 
на соработниците, тие ја 
заобиколуваат полицијата дури 
и за прашања од стратегиски 
интерес за државата“. 
(„Информаторите наместо во 
полиција, почнале да кодошат во 
партиите“, Дневник, 3.6.2000)
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Павле Трајанов: „Граѓаните за 
кои се водени досиејата треба да 
имаат пристап до нив, но тие не 
треба да дознаат како се собирал 
материјалот и кој ги кодошел“. 
(„На 14.500 досиеја работеле 23.000 
кодоши“, Дневник, 5.6.2000)

Дневник: „Мошне тешко е да 
се определи кој е полициски 
соработник ако нема писмена 
согласност за тоа. За 90 отсто од 
кодошите кај нас, велат упатените, 
таква согласност нема“. („На 14.500 
досиеја работеле 23.000 кодоши“, 
Дневник, 5.6.2000)

Се најавува воведување на 
задолжителна изјава за сите 
носители на јавни функции, во 
предлог-законот за утврдување 
на соработката на лица носители 
на јавни функции со органите на 
државна безбедност. („Комисија 
за надзор на работата на 
Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање: За носителите 
на јавни функции задолжителна 
изјава“, Вечер, 21.6.2000)

Министерката Доста Димоска 
истакнува дека Законот за 
постапување со досиејата за лица 
водени од СДБ е „првиот чекор 
кон изградувањето правна рамка 
која ќе ја ограничи власта преку 
полицијата да ги надгледува 
своите граѓани“ и дека законот 
го штити идентитетот на лицата 
кои учествувале во изготвувањето 
на досиејата или пак биле 
информатори. Но, по барање 
на засегнатите личности, МВР е 
подготвено да ги даде податоците 
за кодошите. („Македонскиот 

парламент едногласно го донесе 
Законот за отворање на досиејата 
на СДБ: Досиејата се отвораат 
за граѓаните“, Утрински весник, 
23.6.2000) 

јули 2000

Вечер: „По посебно писмено 
барање, подносителот може да се 
информира за имињата на лицата 
кои го поткажувале, доколку 
врз основа на списите може да 
се утврди нивниот идентитет“. 
(„Се отвораат досиејата: Од утре 
дозволен пристап до доверливите 
документи“, Вечер, 11.7.2000)

Портпаролот Стево Пендаровски 
изјавува дека во депото на МВР 
има околу 19.700 досиеја кои се 
пасивни. Од нив најголем број 
се правени во периодот до 1952 
година, „а од 1990 година до денес 
бројот на досиејата изнесува 
500“. („Прес-конференција во 
МВР: Поднесени првите барања 
за отворање на досиејата“, Вечер, 
14.7.2000)

13 јули: Стапува во сила Законот 
за постапување со досиејата за 
лица водени од СДБ. („Досието 
на Драган Богдановски е меѓу 
најобемните – со 18.000 страници“, 
Дневник, 29.7.2000) 

август 2000

До 22 август во МВР се 
пристигнати 323 барања за увид 
во досиеја, од кои негативно е 
одговорено на 172 подносители, 
за кои немало досиеја во МВР. 
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(„Досега увид извршиле 17 лица“, 
Вечер, 22.8.2000) 

септември 2000

Според објавеното досие, ДБК 
се обидела во 1994 да открие 
„извесни активности на екстремни 
групи од редовите на фракцијата 
на Мендух Тачи“. („Досието на 
Мендух Тачи во Факти: „Јупитер“ 
од ПДП го кодошел Тачи“, Дневник, 
6.9.2000)

Ефтим Гашев ја опишува 
трагичната смрт на битолски 
граѓанин, откако извршил увид 
во неговото лично досие од 900 
страници, отфрлајќи го како 
„фарса, лакрдија, лаги, клевети и 
обвиненија што не го заслужуваат 
моето внимание“. („Крсте замина 
и досието „Злокоб“ повторно се 
затвори“, Дневник, 16.9.2000) 

октомври 2000

МВР за три месеци има добиено 
748 барања, од кои за 403 било 
утврдено дека нема досие. Право 
на увид реализирале 129 граѓани, а 
94 закажале термин. („Неочекувано 
слаба динамика на отворањето 
на досиејата: Поднесени 748 
барања за увид во тајните папки“, 
Утрински весник, 17.10.2000)

декември 2005

Фокус објавува делови од досието 
на поетот Јован Котевски, со 
имињата на лицата кои работеле 
на досието и оние кои давале 
информации. Ќерката на поетот, 

Јасна Котевска, ги повикува 
децата на бившите политички 
затвореници да ги отворат 
досиејата што ги чуваат дома. 
(„Полициското досие на Јован 
Котевски: Поетот го кодошеле 
најблиските пријатели“, Фокус, 
2.12.2005)

Јасна Котеска: „Првпат кога го 
отворив досието на татко ми, 
прво нешто што сакав да видам 
беше кои се доушниците?“ 
(д-р Јасна Котеска, ќерка на 
последниот осуден македонски 
поет: „Писателот Трајан Петровски 
главен доушник на УДБА во 
досието на Котески?“, Фокус, 
9.12.2005.)

Две од лицата споменати во 
списокот лица кои учествувале 
во формирањето на досието на 
Јован Котески јавно демантираат 
дека соработувале со службите за 
безбедност. („Глигор Крстевски, 
бивш политички затвореник 
обвинет дека го кодошел поетот 
Јован Котески: Во времето на Доста 
Димовска сум посочен злонамерно 
како полициски доушник”, Фокус, 
16.12.2005)

јануари 2006

Ивица Боцевски: „На Македонија 
не ѝ требаат споменици на Тито 
и на комунизмот, напротив 
овие споменици мора да 
паднат. На Македонија ѝ треба 
споменик на сите жртви на 
комунизмот, потребна ни е 
комисија за вистината, истрага за 
злосторствата и судење на живите 
злосторници“. (Ивица Боцевски, 
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„Соочување со сеништата од 
минатото“, Утрински весник, 
21.1.2006) 

Откако по пет години нема 
првостепена пресуда за скандалот 
„Големото уво“ прислушуваните 
новинари најавуваат тужба 
во Стразбур. („‘Големото уво’ 
патува за Стразбур: Политичка 
манипулација од ниски побуди“, 
Фокус, 27.1.2006)

февруари 2006

Пратениците на Либералната 
партија поднесуваат предлог-
декларација во Собранието 
за извинување на жртвите од 
репресијата од режимот во 
периодот од 1945 до 1990 година. 
Текстот на декларацијата е ист со 
одбиената декларација поднесена 
во 1995. („Либералите обновуваат 
стара предлог-декларација: 
Парламентот да се извини на 
жртвите на комунизмот“, Вечер, 
1.2.2006)

Зоран Тодоровски: „...ако 
направиме рекапитулација 
од официјалните и од 
неофицијалните податоци, 
доаѓаме до бројка од околу 50.000 
македонски граѓани: уапсени, 
депортирани, судени, затворани, 
осудени на смрт, стрелани, 
убиени, исчезнати и кои имале 
политички и затворски досиеја“. 
(Зоран Тодоровски, „Хуманоста 
на македонскиот комунизам“, 
Утрински весник, 2.2.2006)

Фокус: „Според Законот за 
постапување со досиеја за лица 

водени од СДБ (ДБК) тој што бил 
следен не смее јавно да ги каже 
имињата на кодошите, затоа 
што кодошот може да го тужи 
за тоа што жртвата кажала дека 
тој бил доушник! За да се добие 
досието во Архивот, мора да се 
потпише изјава кај нотар дека 
ниту една информација нема 
да објави или да ја направи 
достапна за јавноста“. („Угледот 
на комунистичките кодоши 
е заштитен со закон“, Фокус, 
10.2.2006)

Јасна Котеска: „Законот секаде 
ги заштитува кодошите и никаде 
нивните жртви“. („Јасна Котеска, 
ќерка на поетот Јован Котески: Ќе 
барам укинување на правилникот 
што ги штити кодошите!“, Фокус, 
17.2.2006)

март 2006

Фокус објавува официјален 
документ од МВР, со список на 
службени лица од СДБ (ДБК) кои 
учествувале во формирањето 
на личното досие на политички 
затвореник, како и список на 
лица кои давале информации 
при формирањето на досието. 
(„Исповед на Александар Рунтев, 
Македонецот со најголемо досие: 
Полициски ме обработувале и 
Силјан Аврамовски и Слободан 
Богоевски“, Фокус, 31.3.2006)

мај 2006

Шпиц започнува фељтон „Тајната 
полиција во демократска 
Македонија“ од Јанко Бачев, 
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кој тврди дека „во службените 
белешки на СДБ фигурираат 
повеќе од 100.000 луѓе како 
полициски доушници“. („Една 
тажна кодошка историја: Каде се 
сега ‘Лауфер’, ‘Уредник’, ‘Харитон’, 
‘Тањц’, ‘Малиот Бакуњин’, ‘Кафка’, 
‘Интернационалец’, ‘Технометал 
В’, ‘Јурист’, ‘Водно’, ‘Дрим’, 
‘Консултант’, ‘Егоцентрик’...“?, 
Шпиц, 31.5.2006)

јуни 2006

Јанко Бачев: „...со поставувањето 
на Богоески на чело на 
СДБ, Глигоров и Белград 
остварија целосна контрола 
врз македонската безбедносна 
служба“.(„Тајната полиција во 
демократска Македонија: Во 
канџите на Белград“, Шпиц, 
2.6.2006)

август 2006

Фокус објавува псевдоними на 
дел од доушниците на тајната 
полиција „чија професија била 
новинарството“. („Новинари 
кодоши во служба на СДСМ: Кој 
се крие зад псевдонимите ‘Бели’, 
‘Нарцис’ и ‘Дописник’?“, Фокус, 
25.8.2006)

д-р Ѓорѓи Иванов: „Една работа 
барем станува сè појасна и за 
обичниот човек. Гнасни луѓе 
прават гнасни работи. Време е 
сета таа гнаса да се лустрира и во 
Македонија“. („Новинари кодоши 
во служба на СДСМ: Кој се крие зад 
псевдонимите ‘Бели’, ‘Нарцис’ и 
‘Дописник’?“, Фокус, 25.8.2006)

Павле Трајанов: „...многумина 
кои ќе се ‘прочитаат’ како 
соработници на СДБ, можеби ќе 
бидат изненадени затоа што некои 
од нив и никогаш формално не 
прифатиле соработка со СДБ, КОС 
или другите служби“. („Новинари 
кодоши во служба на СДСМ: Кој 
се крие зад псевдонимите ‘Бели’, 
‘Нарцис’ и ‘Дописник’?“, Фокус, 
25.8.2006)

септември 2006

Фокус пишува за „кодошкиот 
џган“ од правниот факултет, 
потенцирајќи ја изјавата на 
Ѓорѓи Марјановиќ: „За жал, 
донесувањето закон за лустрација 
кај нас не ми изгледа веројатно, 
иако е conditio sine qua non за 
конечно оздравување на болното 
македонско општество“. („Кодоши 
со научни титули: Правниот 
факултет од полициско дувло до 
расадник за кадри за транзиција 
без крај“, Фокус, 1.9.2006)

Делови од полициското досие на 
академик Радован Павловски се 
објавени во списанието Синтези. 
(Вечер, 14.9.2006)

Радован Павловски: „Досието е 
вид комедија, дезинформација, 
јас не сум живеел ниту во Задар, 
ниту во Сплит... Државата мора да 
му се извини на моето семејство 
од Железна Река. Тие не се 
монархисти.“ („Досието е вид 
комедија, дезинформација“, Вечер, 
21.9.2006)
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октомври 2006

Фокус објавува приказна за 
досието на политички азилант 
во Канада. („Досие ‘Црни’: Јордан 
Петровски, политички азилант во 
Канада: Глигоров и Црвенковски ја 
направија мрежата подредена на 
Белград“, Фокус, 6.10.2006)

Фокус објавува документ од 
писмената „обврска“ на еден 
политички затвореник за 
соработка со УДБА. („Сведоштво 
на Тома Ботев (80), професор во 
пензија од Штип: УДБА ме испрати 
на Голи Оток затоа што одбив да 
станам кодош!“, Фокус, 27.10.2006)

ноември 2006

Здружението на политички 
прогонувани, затворани 
и осудувани за идеите на 
самобитноста на македонскиот 
народ и неговата државност, 
доставило барање до Собранието 
да донесе закон за лустрација. („Да 
се донесе закон за лустрација“, 
Дневник, 2.11.2006)

По барање на Либералната партија 
е подготвен предлог-закон за 
лустрација, за кој се најавува 
дека за еден месец ќе се најде 
пред пратениците. („Иницијатива 
на Либерална партија: Законска 
чистка од кодошите“, Дневник, 
13.11.2006)

Стојан Андов, иницијатор на 
законот за лустрација, изјавува 
дека „…државната администрација 
ќе се исчисти од шпионите, кои 
го попречуваат прогресот на 

државата“. („Иницијатива на 
Либерална партија: Законска 
чистка од кодошите“, Дневник, 
13.11.2006)

Стојан Андов: „Треба да се 
разобличи дејствувањето на сите 
функционери во минатото. Во 
предлог-законот е предвидено 
секој од нив пред јавноста да 
признае дека не бил соработник 
на тајните служби, а ако во 
понатамошната истрага се утврди 
спротивното, да следуваат казни, 
да си поднесе оставка или да 
биде разрешен од функцијата и 
јавното обвинителство да покрене 
истрага против него“. („Стојан 
Андов подготвува предлог-закон 
за лустрација, Функционерите-
кодоши да се пријават!“, Вечер, 
27.11.2006)

декември 2006

Стојан Андов: „...нас никој нема 
да ни верува ако важни државни 
функции можат да вршат тајни 
соработници на полицијата“. 
(„Стојан Андов со закон сака да ги 
демаскира кодошите“, Утрински 
весник, 11.12.2006)

Лидерот на либералите, Стојан 
Андов, вчера во Собранието го 
достави предлогот за донесување 
закон за лустрација, за што 
доби поддршка од 63 пратеници 
и од власта и од опозицијата. 
Прашан која е гаранцијата дека 
од денеска, на пример, по налог 
на Сашо Мијалков, директор на 
УБК, нема да почнат да се чистат 
архивите и да се уништуваат 
досиејата, Андов рече: „Немам 



Македонска лусТрација (1999-2012 година) – насТани, иЗјаВи, наслоВи32

основа да се сомневам, бидејќи 
министерката за внатрешни 
работи ми гарантираше дека 
таква работа нема да се случи, 
зашто доколку има такви појави, 
таа ќе ги санкционира“. („Андов 
обезбеди 63 пратеници за законот 
за лустрација“, Утрински весник, 
14.12.2006)

Оливера Војновска: „Која е 
гаранцијата дека лустрацијата, 
во нашата македонска приказна, 
каде што нештата по правило 
добиваат искривена форма, 
нема да стане поим за партиска 
чистка и отстрел на политичките 
неистомисленици?“ („ Соголување 
на кодошите или отстрел“, 
Утрински весник, 14.12.2006)

Директорот на Архивот на 
Македонија Зоран Тодоровски 
потврдува дека пред пет години 
се префрлени оригинални 
досиеја на 14.500 политички 
затвореници од МВР, правени во 
периодот од 1945 до 1998 година, 
и 22.000 оригинални досиеја, 
кои биле чувани во затворот во 
Идризово: „Во нив се посочени и 
конкретни имиња на луѓето што 
на тајните служби им доставувале 
информации за луѓето за кои се 
водени досиејата. Тие ќе можат 
да се користат за да се провери 
дали некој јавен функционер 
некогаш бил соработник на 
тајните служби“. („Расчистување 
со минатото: Архивот ги чува 
досиејата со кодошите“, Дневник, 
15.12.2006)

Павле Трајанов предупредува дека 
најголемиот дел од досиејата од 

кои ќе може да се види кој бил 
полициски кодош се уништени во 
МВР. („Расчистување со минатото: 
Архивот ги чува досиејата со 
кодошите“, Дневник, 15.12.2006)

Стојан Андов: „Секоја тајна 
служба треба да има свои 
тајни информатори, но тие 
мора да водат сметка за 
безбедноста на државата, а 
не за политичка контрола на 
граѓаните, за пренасочување на 
курсот а државата и кочење на 
демократските процеси. Мислам 
дека тоа е факторот што ја замрзна 
Македонија од осамостојувањето“. 
(„Андов предлага Закон за 
лустрација: Мрежата на тајните 
служби ја замрзна Македонија“, 
Вечер, 15.12.2006)

Павле Трајанов: „Голем број 
материјали што сум ги видел се 
водат под псевдоним и никогаш 
не сме утврдиле кој стои зад 
нив. Многупати се пишувани 
материјали само врз основа на 
разговори со новинари, кои се 
посочени како извор, а никогаш не 
прифатиле соработка со тајните 
служби“. („Андов предлага Закон 
за лустрација: Мрежата на тајните 
служби ја замрзна Македонија“, 
Вечер, 15.12.2006)

Есад Рахиќ: „Иако многу досиеја 
се уништени, убеден сум дека 
голем дел од нив се чуваат во 
некои приватни збирки, зашто 
службите секогаш чуваат по еден-
два примерока за да можат да 
ги користат и во иднина“. (Андов 
предлага Закон за лустрација: 
Мрежата на тајните служби ја 
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замрзна Македонија“, Вечер, 
15.12.2006)

Силвана Бонева: „Огромен 
број луѓе ќе бидат симнати од 
функција. Сметам дури дека една 
третина од лицата кои моментално 
се на позиции во локалната и во 
државната власт, вклучувајќи го 
парламентот и сите именувани 
функционери, како и во државната 
администрација која одлучува за 
сериозни работи, не би требало 
да бидат веќе на тие функции“. 
(„Третина од функционерите ќе 
си заминат поради кодошење, 
тврди ВМРО-ДПМНЕ: Лустрацијата 
треба да го демистифицира 
поранешниот систем, Утрински 
весник, 15.12.2006)

Звонимир Јанкуловски: 
„Лустрацијата треба да го 
демистифицира поранешниот 
систем и луѓето кои го одржувале 
во живот. Тие луѓе во никој случај 
не смеат да бидат носители 
на демократските процеси. 
Лустрацијата е корисна, таа 
претставува демократска 
екологија, инфузија на кислород“. 
(„Третина од функционерите ќе 
си заминат поради кодошење, 
тврди ВМРО-ДПМНЕ: Лустрацијата 
треба да го демистифицира 
поранешниот систем, Утрински 
весник, 15.12.2006)

Бранко Тричковски: „Ако и по 
евентуалното усвојување на 
законот на Андов државните и 
општествени ресурси остануваат 
отворени за луѓето кои ги 
селектираа кодошите, за оние кои 
ги организираа, за оние кои им 

ја втиснуваа професионалната 
матрица, за луѓето кои ги користеа 
нивните информации и други 
материјали, тогаш се плашам 
дека во фарса ќе се претвори тоа 
што ние како катарза требаше да 
го направиме и да го доживееме 
тогаш кога тргнавме да градиме 
демократско општество“. (Бранко 
Тричковски, „Кодошење на 
кодошите“, Утрински весник, 
17.12.2006)

Драган П. Латас прави паралели 
помеѓу македонската лустрација 
и макартизмот во САД. Поентира 
(„Има и полошо од комунистите. 
Нивните комунистички 
прогонители“) и прашува: „...
ако е за комунистички кодоши, 
зошто законот ќе важи од 1945, 
па сè до 2006, ако Македонија 
петнаесет години наназад не 
е веќе комунистичка? ... Па ми 
текна дека Андов набројува 
соработници на полициската 
УДБА и воената КОС... а каде се 
соработниците на третиот столб 
на тајната комунистичка полиција, 
на дипломатската СИД?!” (Драган 
П. Латас,„Комунисти“, Вечер, 
18.12.2006)

Павле Трајанов: „Неколку пати се 
уништени голем број такви досиеја 
- по смената на југословенскиот 
министер Александар Ранковиќ 
во 1965 година, во периодот 
помеѓу 1989 и 1990 година кога 
македонски министер беше Јован 
Трпеноски, спроти изборите во 
1998 година и во 2001 година“. 
(„Лустрацијата се подготвува, се 
лицитира за бројот на кодошите“, 
Утрински весник, 18.12.2006)
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Јован Трпеновски, поранешен 
министер за внатрешни работи: 
„Трајанов е во заблуда, но јас не 
му замерувам, бидејќи никогаш не 
работел во Државната безбедност. 
За лицата кои соработувале со 
тајните служби, а потоа од некакви 
причини престанале да бидат 
соработници, во Службата постои 
решение за нивна дерегистрација 
потпишано од министерот, така 
што во никој случај не станува збор 
дека се уништувани документи од 
Државната безбедност, туку сосема 
други материјали и тоа строго 
според Законот за архивска граѓа“. 
(„Лустрацијата се подготвува, се 
лицитира за бројот на кодошите“, 
Утрински весник, 18.12.2006)

Фокус ги става на тапет сите 
критичари на предложениот 
закон за лустрација. („Движење 
на отпорот: Што ги обедини 
Милчин, Латас и Ѓунер против 
лустрацијата?“, Фокус, 22.12.2006)

Звонимир Јанкуловски: „Не е 
точно дека сме зеле по 150 илјади 
денари. Ми дадоа 132 илјади 
денари, ме ангажираше Андов, 
преку Собрание“ („Консултантите 
на Андов за законот за лустрација 
исплатени од Собрание: 
Јанкуловски, Боцевски, Тодоровски 
и Маџовски за консултации добија 
150.000 денари“, Вечер, 22.12.2006)

Марјан Маџовски: „Зедов 
помалку од 150 илјади денари. 
За 15 илјади купив шпорет Беко, 
платив две рати во Стопанска 
банка за станбен кредит, што ме 
чинеше 300 евра. 15 илјади денари 
потрошив за сметки за комуналии, 

си купив капутче од 5.500 денари, 
и нешто ми остана. Жена ми е 
новинарка, не зела плата, имам 
три деца, и ако не беа овие пари 
јас немаше да преживеам до Нова 
година“. („Консултантите на Андов 
за законот за лустрација исплатени 
од Собрание: Јанкуловски, 
Боцевски, Тодоровски и Маџовски 
за консултации добија 150.000 
денари“, Вечер, 22.12.2006)

Стојан Андов: „Мрежата на тајни 
информатори и соработници на 
Службата за државна безбедност 
сè уште ѝ дава карактер на 
политичка полиција“. На 
прашањето: „Како ќе се определи 
кој бил соработник на тајните 
служби и која е гаранцијата дека 
нема да се погреши?“, Андов 
одговара: „Постојат досиеја на 
лица на кои има шифрирано име, 
но таму стои и нивното лично име. 
Тие се согласиле да бидат тајни 
информатори и има документација 
дека го правеле тоа... Во законот 
пишува дека се однесува за оној 
што свесно се определил за да 
биде соработник и за тоа има 
потпишано изјава“. („Стојан Андов: 
Мирно спијам, нека му ја мислат 
кодошите!“, Утрински весник, 
24.12.2006)

Вечер: „Според Андов и 
придружниците - сите што биле 
против лустрација, всушност, 
се плашеле затоа што веројатно 
имале досиеја за кодоши. Ма 
немој?! Тогаш, сите што се против 
смртна казна се убијци кои се 
плашат од можно стрелање“. 
(„Ќе се отвораат досиеја и ќе се 
испитуваат биографии. Зошто 
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селективно?: Лустрација до гола 
кожа!“, Вечер, 26.12.2006)

Зоран Тодоровски: „Кога беше 
донесен Законот за пристапност на 
досиејата, во Архивот се предадени 
околу 14.500 политичките досиеја 
на лицата кои биле прогонувани, 
следени, затворани, осудувани 
од идеолошки причини. Тогаш 
презедовме и 22.000 досиеја на 
политичките затвореници од 
‘Идризово’. Меѓутоа, останаа 
досиејата на соработниците на 
Службата за државна безбедност, 
кои беа внатре во ДБК. Таму би 
требало да има евиденција, но, 
што има и како ја водат не би 
можел да знам. Како граѓанин, 
научник, историчар се плашам 
дали навистина ќе ни бидат 
дадени сите досиеја што ги водела 
ДБК. Всушност, се сомневам 
дека во УБК ќе најдеме сè“. 
(„Дали лустрацијата ќе ја симне 
само прашината од досиејата?“, 
Утрински весник, 27.12.2006)

Утрински весник официјално 
побара податоци за бројот на 
досиејата од директорот на 
УБК, Сашо Мијалков, но не доби 
одговор. („Дали лустрацијата 
ќе ја симне само прашината од 
досиејата?“, Утрински весник, 
27.12.2006)

Зоран Тодоровски: „Според 
моите сознанија, 90 отсто од 
оние кои се вратија од Голи 
Оток биле информатори на 
службите на државна безбедност. 
Некои политички затвореници 
предвремено се пуштани, 
потоа имале притисоци за да 

бидат информатори или им 
се припишувале афери за да 
прифатат. Некои попуштале, некои 
не“. („Најмногу кодоши имало меѓу 
оние што доаѓале од Голи Оток“, 
Утрински весник, 27.12.2006)

јануари 2007

Ивица Боцевски: „...лустрацијата 
нема да биде паушално отворање и 
затворање на досиејата и тргување 
со какви било информации, туку 
ќе има транспарентна постапка… 
Отворањето на архивите ќе ги 
прикаже сите актери и каква 
била нивната улога. А кога 
еден ден ќе ја дигитализираме 
таа архива и ќе ја направиме 
достапна за идните генерации 
историчари, политиколози, тоа 
ќе биде еден вид македонски 
дигитален споменик за жртвите од 
комунизмот“. („Ивица Боцевски: 
Никогаш не е доцна за лустрација“, 
Утрински весник, 4.1.2007)

Хелсиншкиот комитет на 
Македонија ја поддржува 
лустрацијата, но смета 
дека предложениот закон 
содржи недостатоци, што ќе 
придонесат за слабеење на 
принципот на владеење на 
правото и правната сигурност 
и директно и индиректно ќе 
придонесе за „повреди на 
човековите права и слободи од 
големи размери“. („Оценка на 
Хелсиншки: Лустрацијата со многу 
недостатоци“, Дневник, 11. 1.2007)

Фокус ги става на тапет „кодошите 
во МПЦ“. („Прочистување ама не 
преку пост: Ќе проговори ли МПЦ 
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за кодошите во своите редови?“, 
Фокус, 12.1.2007)

Стојан Андов предупредува 
дека „секое спречување на 
лустрацијата ќе овозможи 
натамошно дејствување на 
мрежата која соработува со 
тајните служби“. („Реакции за 
извештајот на Хелсиншкиот 
комитет: Лустрацијата отворена за 
забелешки“, Дневник, 14.1.2007)

Владејачката партија ги смирува 
тензиите по острите забелешки 
на Хелсиншкиот комитет. 
Силвана Бонева: „Убедена сум 
дека со законот на ниту еден 
граѓанин во државата нема да 
му бидат нарушени човековите 
права и слободи“. („Реакции 
за извештајот на Хелсиншкиот 
комитет: Лустрацијата отворена за 
забелешки“, Дневник, 14.1.2007)

Емилијан Станковиќ, портпарол 
на СДСМ стравува „лустрацијата 
да не се претвори во лов на 
вештерки и начин за добивање 
дневнополитички поени“.(„Реакции 
за извештајот на Хелсиншкиот 
комитет: Лустрацијата отворена за 
забелешки“, Дневник, 14.1.2007)

Хелсиншкиот комитет повторно 
предупредува дека „со 
лустрацијата казната се изрекува 
за дела, што не биле казниви ниту 
во моментот кога се извршени 
ниту сега се казниви. Зашто, 
ниту постоело ниту постои 
кривично дело ‘информирање’“. 
(„Според Хелсиншкиот комитет: 
Лустрацијата ќе ги казни жртвите“, 
Дневник, 15.1.2007)

Потпретседателот на Собранието, 
Иван Анастасовски од НСДП: „Во 
неформален разговор го прашав 
Андов колку луѓе може да се најдат 
засегнати со овој закон, а тој, 
оградувајќи се дека не може со 
сигурност да тврди, ми кажа 12.000 
лица“. (Со лустрацијата можат да 
бидат засегнати 12.000 лица!“, 
Утрински весник, 18.1.2007)

Силвана Бонева: „Жално е тоа 
што Република Македонија 
тоне во сопствената транзиција 
поради постоењето мрежа на луѓе 
кои служеа на тајните служби 
инструирани од претходниот 
систем, на кои не им одеше 
во прилог самостојноста и 
независноста на Македонија 
и поради кои не се најдени 
виновниците за катастрофалната 
приватизација, криминалот и 
корупцијата“. (Со лустрацијата 
можат да бидат засегнати 12.000 
лица!“, Утрински весник, 18.1.2007)

Владо Бучковски: „Андов го прави 
тоа храбро, веројатно става до 
знаење дека не е соработник, но 
времето ќе покаже дали е така“. 
(Со лустрацијата можат да бидат 
засегнати 12.000 лица!“, Утрински 
весник, 18.1.2007)

Хелсиншкиот комитет бара 
лустрација со друг концепт, 
укажувајќи дека „во концептот 
каков што се предлага кај нас, 
најголем проблем е политичката 
злоупотреба на лустрирањето од 
политичките партии, зашто која 
како доаѓа на власт ги користи 
документите за дисквалификација 
на опонентите“.(„Реакции на 
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предлогот од Стојан Андов: 
Хелсиншки бара лустрација со друг 
концепт“, Дневник, 19.1.2007)

Мирјана Најчевска: „Неказнети 
остануваат вистинските 
извршители на повредите на 
човековите права, а жртвите 
повторно ќе станат жртви. Не 
можеме по магарето, удираме по 
самарот!... Текстот [од законот] 
се базира на податоци од тајните 
служби, а тоа се корумпирани 
податоци на кои не може да им 
се верува“. („Лустрацијата нема 
да ги казни мозоците на системот 
за кодошење“, Утрински весник, 
19.1.2007)

Исо Руси: „Хелсиншки комитет 
не е против проветрување на 
општеството од оние што зеле 
на душа многу луѓе. Но, не може 
само поткажувачите да се објект 
на лустрација. Како што не 
може ниту лустрацијата да биде 
спроведена од луѓе кои играле 
многу поголема улога, од оние што 
ги доставувале информациите. 
Исто така, законот не може да 
го аминува човекот кој бил на 
важна државна функција во 1976 
година, бил последен министер 
за правда во сојузната влада. Не 
знам дали бил инволвиран во 
вакви активности, но во принцип 
е недозволиво да ја спроведува 
лустрацијата“. („Лустрацијата нема 
да ги казни мозоците на системот 
за кодошење“, Утрински весник, 
19.1.2007)

Панде Колемишевски: „Уште во 
1992, ПУЛС почна со лустрацијата. 
Дојде до список од 168 имиња 

на угледни личности кои биле 
соработници на КОС и УДБА. И 
почна да ги објавува со поддршка 
на раководството на НИП Нова 
Македонија.“ („Лустрација: Секогаш 
е време за прочистување“, Фокус, 
19.1.2007)

ВМРО-НП бара со законот за 
лустрација да бидат опфатени и 
МПЦ, здравството, универзитетите 
и медиумите. („Барање на ВМРО-
НП: Лустрација и за МПЦ“, 
Дневник, 23.1.2007)

Здружението на политичките 
затвореници-Албанци му доставува 
предлог-закон на претседателот на 
Собранието Љубиша Георгиевски 
со кој бараат обесштетување за 
периодот од 1946 до 1991 година. 
(„Со предлог-закон: Политичките 
затвореници-Албанци бараат 
отштета од државата“, Дневник, 
24.1.2007)

Филип Петровски почнува на 
својот блог да објавува делови од 
полициското досие ‘Марта’: „Треба 
да се открие сè. Треба да се знае 
сè. Тие имиња што во документиве 
се прецртани со црн маркер треба 
да се објават. Кодошите и тие 
што ги правеле досиејата останаа 
заштитени“. („Кодошите на Филип 
на блог: Поранешниот пратеник 
Филип Петровски открил дека 
полицијата се обидела да врбува 
негова блиска пријателка и да го 
намести дека се дрогира.”, Шпиц, 
24.1.2007)

Фокус анализира одредени делови 
од досието на Филип Петровски, 
дерегистриран во 1998. („Дали ДБК 
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го подметна транспарентот ‘Гасни 
комори за Шиптари’?“, Фокус, 
26.1.2007)

Ефтим Гашев: „Вака 
конципираниот предлог-закон ги 
заменува тезите и не станува збор 
за вистинска и целосна лустрација, 
туку за дневно политичка 
пресметка помеѓу партиските 
потенцијални кандидати за високи 
функции во државата. (…) како 
лице судено од комунистичкиот 
режим, се залагам за комплексен 
приод и закон, кој ќе предвиди 
Комисијата за верификација на 
факти по службена должност да ги 
открие сите тајни информатори, 
денунцијанти и кодоши на 
идеологизираната Служба 
за државната безбедност, во 
периодот 1945 до 1990 година, 
како и сите нивни промотори, 
независно дали станува збор за 
лица кандидати за јавни функции 
во државата“. (Ефтим Гашев, 
„Лустрација, ама вистинска“, 
Шпиц, 27. 1.2007)

Владо Бучковски: „Се сомневам 
дека, да речеме, министерот за 
правда Михајло Маневски ќе 
ја помине лустрацијата. Треба 
да се види можно ли е во такви 
околности да се биде и судија и 
јавен обвинител во комунизмот“. 
(„Се сомневам дека министерот 
Маневски би ја поминал 
лустрацијата“, Шпиц, 27.1.2007)

Премиерот најавува дека „Зоран 
Тодоровски ќе ја води комисијата 
за лустрација и тоа е причината 
зошто му е направена афера 
во врска со Крсте Мисирков“. 

(„Најава: Тодоровски ќе ја води 
комисијата за лустрација“, 
Дневник, 30.1.2007)

Најавениот кандидат за 
претседател на комисијата за 
лустрација демантира: „Уште не 
сум решил дали ќе се пријавам 
на конкурсот, но бев вклучен во 
подготвувањето на законот и сум 
еден од иницијаторите за негово 
донесување“. (Зоран Тодоровски, 
„По предлогот на премиерот 
за комисијата за лустрација: 
Тодоровски неприфатлив за 
опозицијата“, Дневник, 31.1.2007)

февруари 2007

Александар Чеботарев, член на 
Претседателството на СДСМ: 
„Апсолутно е нејасно како 
Груевски однапред го определил 
претседателот на комисијата 
кога Собранието сè уште го нема 
донесено законот за лустрација. 
(„Груевски го мести спорниот 
Тодоровски за лустратор“, 
Утрински весник, 1.2.2007)

Стојан Андов: „И од Маневски 
имаме целосна поддршка за 
лустрацијата“ (...) Со тоа што 
нивните имиња ќе станат познати 
на јавноста, тие ќе престанат да 
бидат тајни соработници“. („Не 
е доцна за кодошите“, Шпиц, 
3–4.2.2007)

Јанко Бачев за Законот за 
лустрација: „Еден селективен 
и проформа законски текст, 
без суштина, кој овозможува 
вистинската мрежа на 
соработници на тајната 
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полиција да остане нечепната, 
а лустрацијата да се сведе на 
обичните граѓани-соработници... 
кодошкото минато на една 
значајна групација од поновата 
историја нема да биде чепнато...“ 
Јанко Бачев, „Премногу кодоши, 
премалку лустрација“, Шпиц, 
3–4.2.2007)

Претседателот на Здружението 
на албанските политички 
затвореници Шпатим Положани, 
вели дека законот ќе лустрира 
‘плашици’, а идентитетот на 
‘крупните риби’ ќе останел тајна. 
(„Рафтови полни судбина чекаат 
лустрација“, Шпиц, 8.2.2007) 

На директно прашање дали ќе се 
пријави на конкурсот за членови 
на комисијата за лустрација, 
директорот на архивот Зоран 
Тодоровски одговара: „Веројатно, 
да“. („Рафтови полни судбина 
чекаат лустрација“, Шпиц, 8.2.2007)

Павле Трајанов: „Соработката 
со тајните служби е регулирана 
со закон. Неоспорно е дека 
тајните служби одиграа клучна 
улога во одржувањето на стариот 
систем, но е потребно да се 
направи селекција дали ќе бидат 
опфатени сите соработници или 
само оние кои предизвикале 
повреда на човечките права и 
слободи“. („Трајанов предупреди 
на внимателен пристап со 
лустрацијата“, Утрински весник, 
14.2.2007)

Лидерите на ЛП и на НСДП 
одговорија дека никогаш во 
животот не се занимавале со 

кодошење. („СДСМ се сомнева 
дека Андов и Петковски биле дел 
од кодошите“, Утрински весник, 
15.2.2007)

Со 67 гласа „за“, без ниеден 
„против“ или „воздржан“, во 
Собранието беше усвоен предлогот 
Македонија да добие закон за 
лустрација. („Законот за лустрација 
ја мина првата фаза: Комисија 
може да сугерира, но не и да 
забранува“, Дневник, 16.2.2007)

Игор Ивановски, СДСМ: 
„Целокупното сегашно 
раководство на СДСМ нема стаж 
во поранешната Комунистичка 
партија на Македонија. Тоа не е 
случај со предлагачот, ниту пак со 
претседателот на една од партиите 
во владејачката коалиција“ 
(„Лустрација во бизнис-рајот“, 
Шпиц, 16.2.2007)

Владимир Тулевски: „Излишно е 
навистина да се полемизира околу 
оваа работа од проста причина што 
ќе се соочиме со многу апсурдни 
ситуации. Еве една од нив: ќе се 
открие или ќе му се припише на 
некој од денешниве функционери 
дека бил кодош и ќе му се одземе 
правото да биде носител на јавна 
функција, а на негово место ќе 
седне некој командант на ОНА, 
кој масакрирал и киднапирал. 
Ама, едниот од нив е амнестиран, 
а другиот лустриран“. („Добра и 
лоша вест: За едни амнестија, за 
други лустрација!“, Вечер, 17.2. 
2007)

Ѓорѓи Спасов: „Срамно е што 
законот бара лустрација за 
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слугите, а не и за вработените 
во тајните служби, ниту за 
некогашните комунистички 
идеолози и налогодавци… Овој 
закон е фрлање прашина в очи. 
Ова е закон за започнување нова 
идејнополитичка диференцијација. 
Ова е комунизам во ново 
пакување“ (Ѓорѓи Спасов, „Три 
НЕ за законот за лустрација“, 
Утрински весник, 18.2.2007)

Венко Андоновски: „...по 
предлогот за донесување „закон 
за обелоденување на кодошите“ 
се создаде совршена медиумска 
психоза: оној што ќе се изјаснеше 
дека е против ваков закон, во 
очите на јавноста стануваше 
потенцијален кодош, кој сака да 
го спречи „осветлувањето“ на 
вистината“. (Венко Андоновски, 
„Луциферова лустрација“, 
Утрински весник, 20.2.2007)

Венко Андоновски: „Луцифер, за 
да се исчисти и оправда пред Бога 
од ѓаволскиот грев, ќе направи 
список на оние кои биле ѓаволи; во 
таа своја „лустрација“, се разбира, 
ќе се изостави себеси, ама ќе ги 
наведе имињата на оние кои ги 
мрази затоа што се Божји, а не 
негови луѓе: Јов, Мојсеј, Лука, 
Марко…“. (Венко Андоновски, 
„Луциферова лустрација“, 
Утрински весник, 20.2.2007)

Венко Андоновски: „Лустрацијата 
е закон, но многу повеќе и ритуал 
на празнење на општествената 
агресија (преку жртвување); со тоа 
се лекува фрустрацијата на систем 
кој не е способен да обезбеди 
правда ‘сега’, па ритуално ја бара 

во минатото. На жртвеникот на 
татковината принесете храна за 
овој народ, а не нова крв. Крвта 
на кодошите нема да го нахрани 
народот. Покрај тоа, кој се напил 
од крвта на кодошите, вечно ќе ја 
чувствува во себе, како му струи 
низ жилите“. (Венко Андоновски, 
„Луциферова лустрација“, 
Утрински весник, 20.2.2007)

Стојан Андов: „Општата сугестија 
беше со лустрацијата да се вклучат 
нарачателите и корисниците на 
информациите. Тоа, најверојатно, 
ќе го ставиме во втората фаза“. 
(„Андов ќе ги лустрира и мозоците 
на кодошењето“, Утрински весник, 
21.2.2007)

Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ: 
„Сметам дека законот мора да ги 
опфати и оние кои биле креатори 
на системот на кодошење, 
спроведувачи на тоталитарниот 
режим. Токму овие луѓе мора да 
бидат на удар на лустрацијата, а 
не само обичните извршители. 
Процесот треба да се прошири, 
бидејќи под јавна функција се 
подразбира и здравство, судство, 
потоа медиуми кои користат 
државни пари и креираат јавно 
мислење. Исто така, мислам дека 
и црквата треба да биде на удар на 
Законот“. („Андов ќе ги лустрира 
и мозоците на кодошењето“, 
Утрински весник, 21.2.2007)

Славица Грковска од СДСМ: „Со 
самиот факт што премиерот уште 
пред да биде изгласан Законот 
соопшти кој ќе биде претседател 
на Комисијата, ми дава право да 
мислам дека Законот е со намена, 
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дека веќе се готови листите на 
луѓето кои ќе бидат етикетирани, 
независно дали го заслужуваат тоа 
или не“. („Андов ќе ги лустрира 
и мозоците на кодошењето“, 
Утрински весник, 21.2.2007)

Мерсел Биљали: „Креаторите 
сакаат да нè убедат дека е сосема 
морално истерувањето една 
неправда по пат на создавање 
уште поголема... Вака како што е 
предложено законското решение, 
лустрацијата може да биде 
своевиден „лов на вештерки“, 
каде што најмногу би настрадале 
невини луѓе - политички 
неистомисленици“. (Мерсел 
Биљали, „Мрачна лустрација или 
мрачно осветлување“, 26.2.2007)

март 2007

Иницијаторот на лустрацијата 
најавува дека покрај 
информаторите, кои соработувале 
со тајните служби, со Законот за 
лустрација ќе бидат опфатени и 
нивните наредбодавци. („Закон за 
лустрација: И наредбодавците пред 
лицето на правдата“, Дневник, 
5.3.2007)

Оливер Спасовски, пратеник 
на СДСМ: „Никој нема да 
биде жртва од ваков закон, 
туку најмногу ќе профитира 
Македонија“. („Лустрацијата нема 
да биде „лов на вештерки“, тврдат 
поддржувачите, Утрински весник, 
9.3.2007)

Владо Бучковски: „И покрај 
контроверзите дали лустрацијата 
сакајќи да исправи една неправда, 

може да создаде друга, сепак, 
општоприфатено е дека по 
дефиниција, таа го зголемува, а 
во никој случај не го намалува 
демократскиот развој на која 
било од другите држави во која е 
применета“. („Лустрацијата нема 
да биде „лов на вештерки“, тврдат 
поддржувачите“, Утрински весник, 
9. 3.2007)

Павле Трајанов: „Поранешниот 
систем стимулирал кодошење, а во 
Македонија тоа било национален 
спорт… Во Законот не е добро 
наведено за кои соработници е 
наменета лустрацијата. Според 
мене, лустрацијата треба да ги 
опфати оние што давале лажни 
информации, и врз основа на тие 
информации настанале штети, 
нивните имиња треба јавно да се 
објават и да им се забрани вршење 
политичка дејност“. („Лустрацијата 
нема да биде „лов на вештерки“, 
тврдат поддржувачите“, Утрински 
весник, 9.3.2007)

На јавните дебати експертите 
предупредуваат дека „најлошо ќе 
биде ако донесеме лош Закон за 
лустрација и ако во практика тој 
се искривоколчи и целата работа 
се претвори во лов на вештерки“. 
(Гале Галев, декан на Правниот 
факултет, на дебатата под наслов 
„Невидливо уво“, организирана 
од Клубот на политиколозите 
Јустинијана Прима, „Дебата за 
лустрацијата: Со денунцијанти 
нема демократија“, Дневник, 
9.3.2007)

Звонимир Јанкуловски: “...
ниту Андов нема да биде над 
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Законот, па доколку и тој бил 
соработник на тајните служби и 
тој ќе биде опфатен“ (Клубот на 
политиколозите организираше 
трибина за предлогот на Андов: 
„Лустрација треба да има, ама не 
ваква“, Вечер, 10.3.2007)

Павле Трајанов: „Недостасуваат 
клучните соработници, тие на 
КОС. Не ми е познато зошто се 
изоставени и соработниците 
на УДБА, но и тие на СИД, 
бидејќи токму амбасадорите 
одиграа крајно негативна улога 
во тој период“. (Клубот на 
политиколозите организираше 
трибина за предлогот на Андов: 
„Лустрација треба да има, ама не 
ваква“, Вечер, 10.3.2007)

Мирјана Најчевска укажува на 
„можноста меѓу предлагачите, 
изработувачите и поддржувачите 
на овој закон да има претставници 
токму на овие служби, кои според 
принципот „држи го крадецот“ 
сакаат да го свртат вниманието од 
себе, а да ја промовираат старата 
испробана методологија на сеење 
невистини и страв“. (Мирјана 
Најчевска, „Македонија не може 
да спроведе правична лустрација“, 
Утрински весник, 13.3.2007)

Иџет Мемети, народен 
правобранител: „Законот е толку 
конфузен што воопшто не ги 
прецизира поимите. Не смее во 
законот да има одредби што се 
двосмислени и се лесен плен 
за манипулација, односно за 
злоупотреба. Прво, мора да се знае 
дека кај нас нема правен термин 
„кодош“, ниту пак „информатор“. 

Во Македонија правен термин за 
таква работа е „соработник“ и 
оттука треба да се почнe“.. (Иџет 
Мемети, „Лустрацијата не смее да 
создаде нови жртви“, Утрински 
весник, 15.3.2007)

Иџет Мемети, народен 
правобранител: „Соработник на 
полициските служби можело 
да се стане само низ одредена 
процедура. Затоа, со Законот 
мора да се утврди многу прецизна 
постапка за докажување дека 
некој бил соработник. Не треба 
да се остават празнини што ќе 
овозможат злоупотреби при 
докажувањето. Во спротивно, 
Законот ќе ја промаши основната 
цел и ќе стане алатка за создавање 
нови жртви“. (Иџет Мемети, 
„Лустрацијата не смее да создаде 
нови жртви“, Утрински весник, 
15.3.2007)

Иџет Мемети, народен 
правобранител: „Законот треба 
да ги третира соработниците, 
а не „ситните риби“. Порано, 
според нашите закони, имаше 
информативни разговори, па 
секој можеше да биде повикан 
на информативен разговор и 
притоа да биде евидентиран како 
информатор. Ако во втората фаза 
Законот не претрпи квалитетни 
измени, постои опасност да 
бидат казнети токму таквите 
информатори, а вистинските 
виновници да останат негибнати.“ 
(Иџет Мемети, „Лустрацијата не 
смее да создаде нови жртви“, 
Утрински весник, 15.3.2007)
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Стојан Андов: „Ако Црвенковски 
не го потпише Законот за 
лустрација, ќе докаже дека е 
дел од тајната мрежа“. (Фокус, 
16.3.2007)

Никола Гелевски: „Полицијата и 
капиталот станаа главни уредници 
на речиси сите весници и 
телевизии во земјата! Перверзната 
воајерска публика, низ тајните 
камерчиња на „полициските 
соработници“, секоја вечер ја 
прима својата џанкерска доза 
интриги и сплетки (а за тоа време, 
одново раководени од матни 
политички и параполитички 
структури, течат спектаклите за 
лустрација и божем се ловат стари 
кодоши, сè со цел да се пумпа 
адреналинот, нонстоп!).”, (Никола 
Гелевски, „Гнилеж во темелите“, 
Утрински весник, 19.3.2007)

Дневник: Припадниците и 
соработниците на бившите 
сојузни служби што дејствувале 
во Македонија, меѓу нив и на 
воената контраразузнавачка 
служба, попозната како КОС, ќе 
бидат опфатени со лустрацијата. 
(…) Од документацијата за 
активностите на КОС и нејзините 
трансформирани служби во 
земјава не е останато ништо. („Со 
Законот за лустрацијата и КОС ќе 
се `коси`“, Дневник, 28.3.2007)

Игор Ивановски вели дека е 
преседан тоа што Андов и неговата 
екипа за изготвување на текстот 
на Законот добиле 10.000 евра: 
„Досега ниту еден пратеник во 
Собранието не добил ниту денар за 
изготвување на некој закон. Инаку, 

Ивица Боцевски е портпарол на 
Владата, а Марјан Маџовски е шеф 
на Кабинетот на претседателот 
на Парламентот, Љубиша 
Георгиевски, така што тоа спаѓа 
во рамките на нивните работни 
обврски“. („Андов филигрански 
ја подготвува лустрацијата“, 
Утрински весник, 28.3.2007)

Никола Младенов: „...во 
лустрацијата гледам извонредна 
шанса за враќање на етичноста во 
нашето живеење“. („Кодошлакот 
не е наш специјалитет“, Фокус, 
30.3.2007)

април 2007

Пратеникот и лидер на ЛП, 
Стојан Андов, ја доставува до 
Собранието конечната верзија на 
Предлог-законот за лустрација. 
(„Лустрацијата стигна во 
Собранието“, Дневник, 12.4.2007)

„Што ќе се спроведува во 
Македонија - инквизиција или 
лустрација?“, прашува Вечер, 
откако Стојан Андов ја доставил 
конечната проширена верзија на 
предлог-законот за определување 
на дополнителен услов за 
вршење јавна функција, која за 
разлика од онаа од 16 февруари, 
годинава, е дополнета со десет 
нови членови, со кои се опфатени 
и наредбодавците на кодошите. 
(„Столе - Лајола не дава ни до 
пола“, Вечер, 13.4.2007) 

Влатко Ѓорчев, пратеник од 
ВМРО-ДПМНЕ: „Сметам дека 
неправдата е неправда, независно 
од професијата на оној што ја 
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спроведува, така што не треба 
да правиме разлика според 
професиите, во смисла дали 
станува збор за политичари, 
научни работници, новинари, 
верски лица. Затоа што жртвите 
на таквите процеси биле еднакво 
прогонувани“. („СДСМ воздржан за 
финалниот текст на лустрацијата“, 
Утрински весник, 13.4.2007)

Исо Руси: „Лично мислам дека 
во Македонија не може да има 
лустрација, бидејќи сите оние 
кои, општо речено, се на власт, 
би требало самите да бидат 
лустрирани доколку дојде до 
чистење. Од министерот за правда 
до господинот Андов. Вие не може 
да очекувате оние што треба да 
бидат лустрирани да го лустрираат 
општеството. Не може. Самите 
себе треба да се лустрираат. Тоа 
е главниот проблем“. (Исо Руси, 
„Лустрацијата што ја турка Андов 
е шарена лага“, Утрински весник, 
18.4.2007)

Владиката Климент, секретар на 
Синодот на МПЦ: „Наша примарна 
дејност, како мајка Црква на 
православните христијани кои 
живеат во Македонија е да ги 
инспирираме своите духовни деца 
да ги осветлуваат темните депоа 
од своите срца. Истовремено, тоа 
значи поддршка за расветлувањето 
на темните архиви на службите 
кои се предмет на интерес 
на Законот за лустрација“. 
(„МАНУ и МПЦ не се плашат од 
лустрацијата“, Утрински весник, 
20.4.2007)

Роберт Поповски, претседател 
на Здружението на новинарите: 
„Ако лустрацијата се претвори 
во инструмент за политичка 
или каква било пресметка со 
новинарите, страшно е и за 
демократијата и за општеството“ 
(МАНУ и МПЦ не се плашат од 
лустрацијата, Утрински весник, 
20.4.2007)

Игор Ивановски, пратеник и 
потпретседател на СДСМ: „Мое 
лично чувство е дека Андов со 
овој проект сака да го избрише со 
гума своето минато, што не може 
во никој случај да го направи“. 
(„МАНУ и МПЦ не се плашат од 
лустрацијата“, Утрински весник, 
20.4.2007.)

„Зарем ќе куртулат олигарсите?“, 
поднаслов во текстот „План `Б` на 
СДСМ: Лустрацијата ќе се руши на 
Уставен суд“. (Фокус, 27.4.2007).

Според директорот на Евро-
Балкан, „една од ретките 
невладини организации кои 
децидно и јасно го поддржува 
Законот за лустрација, треба 
да се осуди комунизмот како 
идеологија, затоа што меѓу 
националсоцијализмот и 
комунизмот не гледа разлики. 
Тоа се двете најопасни идеологии 
што ги познава човештвото“, 
смета Донев. (д-р Јован Донев, 
Евробалкан: „Лустрацијата е 
предуслов за влез во ЕУ и НАТО“, 
Фокус, 27.4.2007)

Стојан Андов: „Јас верувам 
дека во Македонија има луѓе со 
‘рбет, дигнитет, чесност и сила 
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да ја спроведат лустрацијата“. 
(„Лустраторот во хронична 
`скриена агенда`“, Шпиц, 28.4.2007)

Стојан Андов вели „немам 
коментар“ на изјавата на академик 
Катарџиев. „Не може некој да се 
обележи како државен непријател, 
иако во минатото сторил некои 
работи за одбрана на државата. 
Андов е во политиката повеќе 
од 40 години, па дури и во тој 
период кога не можело да се биде 
на висока функција ако не си 
вмешан во полициските структури” 
(„Лустраторот во хронична 
`скриена агенда`“, Шпиц, 28.4.2007)

мај 2007

Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, 
претседателка на Постојаната 
анкетна комисија: „Законот за 
лустрација не треба да остава 
простор за лични пресметки и 
конфронтации. Комисијата мора 
да обезбеди непристрасност и 
заштита на човековите права, 
затоа таа треба да биде избрана 
со двотретинско мнозинство 
гласови, а нејзиниот претседател 
да го предлага опозицијата“. 
(„За Комисијата за лустрација се 
бара двотретинско мнозинство“, 
Утрински весник, 3.5.2007)

Владимир Милчин: „Кога на 22 
декември 2000 година побарав 
да ми ги откријат имињата на 
информаторите кои го полнеле 
моето досие на „лице на 
анархолибералистички позиции“, 
„учесник во демонстрации“, 
лице кое „контактирало лица 
експонирани од позиции на 

граѓанска десница и македонски 
национализам“, со печат и потпис 
ми одговорија дека идентитетот 
на информаторите не можел да 
се утврди! И сега наеднаш истите 
тие ќе ги прочитале имињата на 
информаторите?! Дали „избледел 
тушот“ со кој беа покриени 
имињата на доброволните или 
принудените соработници на 
СДБ? Или тушот „избледел“ 
само врз имињата на граѓаните 
кои сегашната власт сака да ги 
отстрани од јавната сцена?“. 
(Владимир Милчин, „Фрустрација, 
лустрација, конфискација“, 
Утрински весник, 4.5.2007).

Владимир Милчин: „Законот 
на Андов не отвора можност за 
рехабилитација на жртвите, но 
затоа пак отвори можност жртвите 
(особено оние испратените на 
Голи Оток, божем за сталинизам, 
а всушност за македонизам!) уште 
еднаш да бидат дискредитирани, 
овојпат како „кодоши“. Сведоци 
сме на подготовките за уште една 
идеолошка и партиска чистка која 
треба да овозможи ретуширање на 
македонската историја.” (Владимир 
Милчин, „Фрустрација, лустрација, 
конфискација“, Утрински весник, 
4.5.2007).

Владимир Милчин: „Јас верувам 
дека овој закон ги повредува 
моралните начела и претставува 
закана за слободата на говорот 
и медиумите и на автономијата 
на универзитетите. Тој создава 
своевидно министерство 
на вистината, полиција на 
паметењето и ги прави граѓаните 
немоќни пред валканата кампања, 
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ја слабее легалната заштита 
на нивните права. (Владимир 
Милчин, „Фрустрација, лустрација, 
конфискација“, Утрински весник, 
4.5.2007).

Стојан Андов: „Судските органи по 
службена должност ќе треба да ги 
повторат сите судски процеси во 
кои биле судени луѓе без докази. 
Ако не се докаже вината, тие луѓе 
треба да се рехабилитираат, а во 
текот на постапката треба да се 
утврди и улогата на државните 
функционери во тие монтирани 
политички процеси. Ако се 
утврди нивна вмешаност, тие 
функционери би одговарале и 
кривично“. („По лустрација – 
рехабилитација“, Шпиц, 4.5.2007)

Жарко Трајаноски: „Без 
фокусирање на жртвите, чии права 
биле прекршени во претходниот 
систем, тешко би можело да стане 
збор за транзициска правда. 
Застапниците на рехабилитацијата 
треба да имаат предвид дека 
на повеќето жртви човековите 
права им биле прекршени не 
со судски постапки, туку со 
административни мерки и 
преку социјално исклучување и 
стигматизација“. („По лустрација – 
рехабилитација“, Шпиц, 4.5. 2007)

Иницијаторот на лустрацијата 
предлага и закон за 
рехабилитација со кој „ќе може 
да се обноват судските постапки 
за политички мотивирани и 
монтирани процеси, од кои 
масовно настрадаа луѓе од крајот 
на 1944 година до 1991 година“. 
(„По Законот за лустрација, 

Андов предлага и Закон за 
рехабилитација“, Дневник, 6.5.2007)

Во Македонија не беше формиран 
независен Институт за чување на 
досиејата од поранешните тајни 
служби, поради што е невозможно 
да се спроведе лустрација која ќе 
обезбеди еднаквост на граѓаните 
пред законот, реагираат од 
Фондацијата Институт отворено 
општество - Македонија во 
својот допис до македонските 
парламентарци. Законот за 
пристап до досиејата на тајните 
служби, кој беше донесен во 
2000 година, важеше само една 
година, по што сите досиеја кои 
немаа културно, национално или 
историско значење беа уништени. 
Како ќе се донесе Законот за 
лустрација ако досиејата не се 
комплетни или веродостојни, 
а веројатно и манипулирани? 
(Фондацијата Институт отворено 
општество - Македонија реагира: 
„Со нецелосни досиеја, нема 
вистинска лустрација“, Вечер, 
15.5.2007)

Јанко Бачев тврди дека во неговата 
партија го имаат разузнавачкиот 
картон и псевдонимот на 
кандидатот на Република 
Македонија за претседател на 
Генералното собрание на ОН 
(„Бачев: Керим бил во врска со 
тајната полиција!“, Шпиц, 15.5.2007)

Кандидатот за претседател на 
Генералното собрание на ОН, 
Срѓан Керим, веќе најави дека ќе 
бара судска разврска за клеветите 
и навредите што ги изнесе Бачев 
на негова сметка. („Валкана 
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кампања на власта против оние 
што мислат поинаку“, Утрински 
весник, 15.5.2007)

 „Дали Керим се крие зад 
псевдонимот `Консултант`?!“ – 
поднаслов во текстот на Јадранка 
Костова, која го цитира дисидентот 
Адам Михник: „Мораме да ги 
објавиме досиејата, за да ставиме 
крај на нивната моќ врз нас“. 
(„Само СДСМ на Бранко и СПС 
на Милошевиќ гледаат зло во 
лустрацијата“, Фокус, 18.5.2007)

Јанко Бачев: „...во СФРЈ, без 
исклучок, секој амбасадор 
потпишуваше изјава за соработка 
со тајната полиција, која во ССНР 
беше вградена во т.н. СИД... Инаку, 
да кажам дека за оние што сакаат 
да видат како изгледаат овие 
изјави, слободно можат да дојдат 
во НДМ“. („Кој и зошто му ја купи 
кандидатурата на Керим во ООН?“, 
Шпиц, 19-20.5.2007)

Никола Гелевски: „Нашето 
општество нема капацитети, 
морални, пред сѐ, да изведе 
лустрација достоинствено, 
авторитетно и праведно“. 
(Никола Гелевски, „Мани, Киро! 
(Лустрација)“, Утрински весник, 
21.5.2007)

Блаже Стојановски, член на 
Извршниот комитет на ВМРО-
НП: „Донесувањето на Законот 
за лустрација не смее да биде 
рехабилитација на носителите 
на функции во комунистичкиот 
режим“. („Лустрација за сите 
функционери во комунистичкиот 

режим“, Утрински весник, 
22.5.2007)

Владимир Глигоров:  
„...лустра цијата би требала да се 
спроведува, доколку се смета дека 
е воопшто потребна, во краток 
рок по демократизацијата на 
земјата и само според определени 
критериуми и еднократно“. 
(Владимир Глигоров, „Лустрација“, 
Утрински весник, 25.5.2007)

Според амандманската 
интервенција на Андов, 
Комисијата за лустрација наместо 
седум, како што првично беше 
предложено, сега ќе брои девет 
члена, кои Парламентот ќе ги 
избира со минимум 80 гласа. Но, 
доколку Комисијата не се избере, 
постапката се повторува, а при 
репризното гласање изборот се 
прави со мнозинство од вкупниот 
број пратеници, односно со 61 глас. 
По инсистирање на опозицијата, во 
текстот на Законот се прецизира 
дека членови на Комисијата не 
можат да бидат „избрани лица кои 
претходно работеле или работат 
во институции кои се задолжени 
да соработуваат со Комисијата“. 
(„Андов попушти, Комисијата 
за лустрација ќе се избира со 
двотретинско мнозинство“, 
Утрински весник, 29.5.2007)

Цветанка Иванова, пратеничка 
од СДСМ: „...бараме да се врати 
првичното решение - да се третира 
периодот до стапувањето во сила 
на Законот за лустрација, односно 
и последните седум години. Се 
сомневаме дека намерата е да се 
амнестираат лица кои од 2000 
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година досега соработувале со 
безбедносните служби и ги кршеле 
човековите права. Исто така, нема 
да отстапиме од барањето за избор 
на Комисијата со двотретинско 
мнозинство гласови. Евентуално, 
може да попуштиме доколку 
постигнеме согласност опозицијата 
да го предлага претседателот на 
Комисијата“. („Опозицијата бара 
да се лустрираат и последните 
седум години“, Утрински весник, 
31.5.2007)

јуни 2007

„Но, она што може да се доживее 
како `нож в грб` на проектот 
пристигна од Владата. Идејниот 
проект потекнува од МВР, 
благословот го добива од Груевски, 
а за формата во вид на амандман 
беше задолжен Андов. И така 
`пучанството` беше информирано 
дека од лустрациониот процес 
ќе треба да куртули кодошката 
фела регрутирана последниве 
седум години“. (Јадранка Костова, 
„Груевски ја минира лустрацијата“, 
Фокус, 8.6.2007)

„...екс-разузнавачот Бачев е 
дециден и дека Комисијата треба 
да добие ингеренции директно 
да влезе во архивите на тајната 
полиција и непосредно да врши 
увид во соодветните деловодни 
книги и регистри на тајните 
служби, а не како што сега се 
предвидува преку барање до 
тајните служби“. („Груевски ја 
минира лустрацијата“, Фокус, 
8.6.2007)

Тодоровски му забележува на 
Милчин дека ги меша видовите 
на досиеја – политичките и оние 
на соработниците на службите за 
државна безбедност: „Личните 
(политичките) досиеја од МВР се 
целосно преземени во август 2002 
г. од страна на посебна Комисија 
формирана од Владата, во која, 
покрај претставници од МВР, 
беа вклучени претставници од 
МАНУ, Институтот за национална 
историја и Државниот архив“, 
возвраќа Тодоровски. („Зоран 
Тодоровски, директор на Архивот 
на РМ, „Писмото на Милчин е 
тенденциозно“, Фокус, 8.6.2007).

Цветанка Иванова, пратеничката 
од СДСМ: „Повеќе од јасно е дека 
некој не сака да биде донесен 
за Законот. Тоа не е СДСМ, туку 
владејачкото мнозинство. СДСМ 
смета доколку има лустрација, 
тогаш треба да се лустрираат сите, 
и тоа од 1944 до стапувањето во 
сила на Законот за лустрација. И 
не отстапуваме од тоа, напротив, 
сакаме целосна, од која не смее 
да биде изземен никој“. („Андов 
се премислува за лустрирање и 
на последните седум години“, 
Утрински весник, 12.6.2007)

Ерол Ризаов: „Најнапред се 
контролираат медиумите, потоа 
се сее страв кај населението, 
се апсат спектакуларно 
разни ситни криминалци и 
политички противници, се 
јава на патриотизмот, пеејќи и 
чествувајќи го славното минато 
и големите историски победи 
од неколкуилјадагодишната 
историја. Се откопуваат епохални 
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археолошки докази за големината 
на нацијата, се копа Јустинијана 
Прима, се презентираат непобитни 
докази дека сите политички 
противници биле кодоши, дека е 
неопходна лустрација, ревизија 
на приватизацијата, односно нова 
денационализација, се јавува 
авторитетен атомски физичар 
кој го дешифрира писмото од 
Каменот на Розета напишан на 
чист македонски архаичен јазик. 
Но, сето тоа не е доволно. Се оди 
длабоко во неолитот, па сè до 
предците на хомо сапиенс. Тоа е 
тој опасен популизам кој ја рани 
душата сè до големото и болно 
отрезнување, ако воопшто се 
отрезнеме“. (Ерол Ризаов, „Научи 
ли нешто Груевски од Меркел, 
Утрински весник, 24.6.2007) 

Владимир Милчин: „Дали 
сличноста меѓу денешна Полска и 
Македонија завршува со законите 
за лустрација? Михник смета 
дека законот за лустрација на 
близнаците Качињски е само 
дел од систематскиот напор на 
десните и левите популисти за 
поткопување на демократските 
институции. Од својата изборна 
победа во 2005 година, близнаците 
Качињски, пишува Михник, се 
обидуваат да ја замаглат поделбата 
на власта за да ја зајакнат 
извршната власт. Постојано 
ја напаѓаат судската власт, 
употребуваат реторика на страв и 
загрозеност, а во министерствата 
и државните институции бројни 
државни чиновници се во купче 
заменети со неквалификувани, 
но лојални дојденци“. (Владимир 
Милчин, „Дисиденти против 

лустрација“, Утрински весник, 
26.7.2007)

Законот за лустрација веќе е 
на дневен ред на собраниска 
седница, но расправата и неговото 
усвојување се одлагаат повеќе од 
еден месец откако, по предлог 
на Владата, Андов со амандман 
го скратува рокот до 5 јули 2000 
година. („Рокот за лустрација 
на преиспитување“, Дневник, 
27.6.2007)

август 2007

Оливер Спасовски, пратеник 
од СДСМ: „Настојувањето да се 
избегне периодот од 2000 година 
наваму, јасно покажува дека 
Владата на ВМРО-ДПМНЕ нема 
намера да спроведе вистинска 
лустрација, туку да го претвори 
тој процес во лов на вештерки. 
Во 2000 година, тогашната влада 
на ВМРО-ДПМНЕ не го спроведе 
Законот за пристап до досиејата. 
Не беше формирана ниту владина 
комисија која во Државниот 
архив требаше да го утврди 
историското, националното и 
културното значење на досиејата“. 
(„Лустрацијата падна во заборав?“, 
Утрински весник, 13.8.2007).

ноември 2007

По неколкумесечна блокада, 
иницијаторот најавува нов 
амандман, со што лустрирањето 
ќе биде до денот на стапување во 
сила на законот („Лустрацијата 
пред деблокада“, Дневник, 
9.11.2007)
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Владимир Милчин: „Користејќи 
го законското право да остварам 
увид во досието што го водела 
за мене подолг период Службата 
за државна безбедност, можев 
да се уверам дека со досиејата 
никогаш (ни денес!) не престанале 
да манипулираат, во смисла пиши-
бриши, откриј-покриј, придади-
извади. Министерството за 
внатрешни работи не го спроведе 
докрај Законот за увид во личните 
досиеја од 2000 година. Не го 
извести ниту Собранието ниту 
јавноста за тоа колку досиеја се 
уништени, а колку се зачувани 
како културно-историска вредност. 
А „законот за лустрација“ има 
смисла само доколку немало и 
нема манипулација со досиејата“. 
(Интервју со Владимир Милчин, 
„Македонија свесно кочи на патот 
кон Брисел“, Утрински весник, 
11.11.2007)

Стојан Андов: „Сосема е 
јасно какви се ставовите на 
пратеничките групи по спорните 
прашања - начинот на избор 
на претседател и членови на 
Комисијата за лустрација и 
за периодот до кога ќе важи 
лустрацијата. Опозицијата не 
отстапува и ако не се премисли 
до седницата, ќе предложам 
амандман периодот на 
лустрација да биде до денот на 
стапувањето во сила на Законот“. 
(„Андов најавува деблокада на 
лустрацијата“, Утрински весник, 
12.11.2007)

Игор Ивановски, СДСМ: 
„Неприфатливо е да се 
манипулира со рокот за опфатот 

на лустрацијата, што во оваа 
верзија е ставен со амандман од 
Владата. Тоа претставува обид да 
се избрише големиот скандал со 
прислушувањето, во кој учествуваа 
Доста Димовска и Александар 
Цветков“. („Андов најавува 
деблокада на лустрацијата“, 
Утрински весник, 12.11.2007)

Зоран Тодоровски, на прашањето 
колку политичките досиеја ќе 
бидат од полза при процесот на 
лустрација, тврди многу малку, 
повеќе како некакво дополнување: 
„Основниот материјал ќе се 
црпи од Дирекцијата за државна 
безбедност, каде што се наоѓаат 
досиејата на соработниците”. 
(„Имињата на кодошите во 
досиејата можат јавно да се 
објават“, Утрински весник, 
25.11.2007)

јануари 2008

Власта и опозицијата, конечно, се 
согласија дека Македонија мора 
да спроведе лустрација од 1944 
година до денеска. („Лустрацијата 
ќе биде целосна - и за кодошите 
и за наредбодавците“, Утрински 
весник, 15.1.2008)

Силвана Бонева: „Со Законот треба 
да бидат казнети сите што правеле 
злоупотреби, соработувале со 
полициските служби и поради 
тоа напредувале во кариерата“. 
(„Лустрацијата ќе биде целосна - и 
за кодошите и за наредбодавците“, 
Утрински весник, 15.1.2008)

Ерол Ризаов: „Во наследство 
на нацијата Андов ѝ остава, на 
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крајот од својата богата политичка 
кариера, еден одличен љубовен 
роман, со историски пресек, и една 
колективна драма која граѓаните 
на Македонија ќе ги доведе до 
катарза. Ќе биде тоа современа 
интерактивна драма на која ќе ѝ 
позадиви и Љубиша Георгиевски, 
бидејќи публиката, актерите и 
режисерите сите колективно ќе 
уживаме во погромот на кодошите, 
живи и мртви, кои во изминатите 
60 години, па до денес, им го 
загорчија животот на многу луѓе 
и предизвикаа многу трагични 
судбини“. (Ерол Ризаов, „Ќе се 
просветли ли Македонија со 
Законот на Андов?“, Утрински 
весник, 17. 1.2008)

Стојан Андов, ќе го повлече 
амандманот со кој се амнестираат 
луѓето кои во последните 
17 години соработувале со 
тајните безбедносни служби 
од идеолошко-политички 
причини, што претставуваше 
сериозна опасност да го блокира 
усвојувањето на Законот. 
(„Лустрацијата за малку ќе 
паднеше во нова блокада“, 
Утрински весник, 17.1.2008)

Филип Петровски: „Денеска 
обидот за лустрација, односно за 
расчистување со нашето навистина 
темно минато, се одвива премногу 
килаво. Никако да се разврзе 
јазолот. Еве, гледам, еден весник 
деновиве објави наслов „Кодошите 
не им се омилена тема на 
пратениците“. А како ќе им бидат, 
кога според сите показатели и меѓу 
самите пратеници има кодоши, 
соработници на службите, односно 

такви коишто треба да бидат 
лустрирани“. (Филип Петровски, 
„Ритуалот на чистењето“, 
Утрински весник, 18.1.2008)

ТМРО укажува дека процесот на 
лустрација во земјава ќе биде 
фарса, бидејќи некогашната 
Југословенска народна армија ги 
повлекла досиејата со имињата 
на кодошите. („ТМРО: ЈНА ги 
ослободи – кодошите“, Дневник, 
20.1.2008) 

Во име на пратеничката група на 
СДСМ, Цветанка Иванова изрази 
задоволство што предлагачот ги 
прифатил нивните клучни барања 
за периодот на лустрирање - при 
што ќе има целосна лустрација, 
како и за изборот на Комисијата 
што ќе биде со двотретинско 
мнозинство. („Лустрацијата падна 
во сенка на изборниот закон 
на Ѓорчев“, Утрински весник, 
22.1.2008)

Павле Трајанов поднесе амандман 
(кој не е прифатен) со кој побара 
да се прецизира дека „корисник 
на информации на тајниот 
соработник треба да се смета 
лице кое поради природата 
на функцијата што ја вршело 
добивало информации од органите 
на државната безбедност и 
врз основа на кои носело или 
учествувало во носењето одлуки 
со кои се кршени и ограничувани 
основните права и слободи 
на граѓаните од идеолошки и 
политички причини“. Пратениците 
коментираа дека Трајанов 
со амандманот алудира на 
највисоките државни функционери 



Македонска лусТрација (1999-2012 година) – насТани, иЗјаВи, наслоВи52

во изминатите 17 години, 
почнувајќи од експретседателот 
Киро Глигоров, претседателот 
Бранко Црвенковски, Андов, Тито 
Петковски... („Лустрацијата падна 
во сенка на изборниот закон 
на Ѓорчев“, Утрински весник, 
22.1.2008)

Најмладиот пратеник во 
Парламентот, Александар 
Николовски од ВМРО-ДПМНЕ, 
го поддржа Законот, иако 
воопшто не верува во ефектите 
од него: „Не верувам дека со 
овој закон ќе свртиме нова 
страница во демократизацијата 
на општеството. Структури 
од претходниот систем се 
инсталирани насекаде и се 
сомневам дека работите ќе се 
расчистат докрај. Очекувањата 
дека ќе направиме чекори од седум 
милји се нереални“. („Македонија 
го направи првиот чекор за 
лустрацијата“, Утрински весник, 
23.1.2008)

Со 73 гласови „за“ и ниту 
еден „против“, пратениците 
завчеравечер го донесоа Законот 
за определување дополнителен 
услов за вршење на јавна функција. 
Со Законот за лустрација, кој 
го опфаќа периодот од 1944 до 
неговото стапување на сила, покрај 
информаторите ќе бидат опфатени 
и нарачателите, наредбодавците 
и корисниците на информациите. 
(„Едногласно донесен Законот за 
лустрација“, Вечер, 24.1.2008)

Стојан Андов: „Законот треба 
да го сфатиме не како можност 
за потсетување на минатото и 

зајакнување на поделбите, туку 
како вистинско свртување напред 
кон иднината“. („Комисија ќе ги 
лустрира функционерите“, Шпиц, 
24.1.2008)

Стојан Андов повторно апелира 
за донесување Закон за 
рехабилитација. (Стојан Андов, 
пратеник и лидер на Либералната 
партија, „На ред е Закон за 
рехабилитација“, Дневник, 
25.1.2008)

„Претседателот Бранко 
Црвенковски го потпиша Указот 
за прогласување на Законот за 
определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција, 
популарно наречен Закон за 
лустрација. Шефот на државава 
го потпиша Законот минатата 
недела, пред да замине за 
Катар“. („Потпишан Законот за 
лустрација“, Утрински весник, 
29.1.2008)

февруари 2008

Стојан Андов: „Комисијата сама 
ќе ги повикува луѓето да даваат 
изјави и тие ќе мора да се заверат 
кај нотар. Комисијата ќе определи 
кој прв ќе дава изјава и во кој 
период: претседател, премиер, 
спикер, пратеници, министри, 
судии, обвинители, советници, 
градоначалници... Мора да има 
ред, за да може технички да се 
совлада процесот“. („Ќе бидат 
лустрирани најмалку 3.000 јавни 
функционери“, Утрински весник, 
3.2.2008)
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Стојан Андов: „Ако балистите се 
предале на властите, но не им 
било судено туку биле стрелани, 
се разбира дека треба да бидат 
рехабилитирани“. („Има ли некој 
со лек за идеите на Стојан Андов: 
Андов и Ахмети ќе ги плаќаат 
балистите и четниците“, Вечер, 
5.2.2008)

„Експертска група во која има 
вклучено и Албанци веќе работи 
на текстот на Законот и Андов 
очекува дека тој ќе биде донесен 
најдоцна за шест месеци“. („По 
лустрацијата, Андов најавува Закон 
за рехабилитација на жртвите, 
Утрински весник, 6.2.2008)

Стојан Андов побара од Владата да 
се обезбедат средства за работата 
на Комисијата за верификација на 
фактите. (Бидејќи нема услови за 
работа: „Андов бара канцеларија 
за лустрација“, Вечер, 10.2.2008)

март 2008

Конкурсот за избор на членови 
на Комисијата за лустрација 
ќе се повтори, бидејќи само 6 
од пријавените 40 кандидати 
доставиле целосна документација. 
(„Ќе се лустрираат лустраторите“, 
Шпиц, 6.3.2008)

Првиот конкурс за формирање 
на Комисијата за лустрација 
пропадна. Собраниската комисија 
за избори и именувања вчера реши 
да му предложи на Собранието 
итно да објави нов, со точно 
прецизирани критериуми и услови. 
(„Нов конкурс за Комисијата за 
лустрација“, Дневник, 7.3.2008)

Претседателот на државата и 
уставните судии да се изземат од 
лустрацијата, со укинување на 
спорните законски одредби кои се 
однесуваат на овие две категории 
носители на највисоки државни 
функции. Ова е суштината на 
поднесената иницијатива до 
Уставниот суд. („Се бара изземање 
на шефот на државата од 
лустрацијата“, Утрински весник, 
18.3.2008)

Благој Чамински: „Инаку, колку 
што ми е познато, најголем број 
од прогонуваните беа следбеници 
на ванчомихајловизмот и 
сталинизмот, кои немаат врска 
со демократијата, но во свое 
време претставуваа опасност за 
опстанокот на државата. Неодамна 
еден близок соработник на 
Љупчо се сликал за еден весник 
и со гордост кажува дека бил 
прогонуван за идеите на ВМРО, 
ама сликата на Ванчо Михајлов, 
што ја наследи од татко му, ја 
држи во дневната соба“. („Закон 
за лустрација“, Утрински весник, 
25.3.2008)

април 2008

Судиите на Уставниот суд се 
воздржани, а шефот на државата е 
дециден и подготвен за лустрација. 
(„Црвенковски подготвен за 
лустрација, судиите воздржани“, 
Дневник, 1.4.2008)

Парламентот не ја формира 
Комисијата за лустрација пред која 
кандидатите за пратеници требаше 
да дадат изјава. („Кодошите 
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ќе може да одат на избори“, 
Утрински весник, 14.4.2008)

Стојан Андов: „Комисијата не е 
формирана, но кандидатите за 
пратеници од редовите на ЛП ќе 
депонираат изјава во ДИК, што 
ќе ја проверува Комисијата за 
лустрација, тогаш кога ќе биде 
избрана од новиот Парламент“. 
(„Кодошите ќе може да одат 
на избори“, Утрински весник, 
14.4.2008)

Трајко Велјановски, член на 
Извршниот комитет на ВМРО-
ДПМНЕ, вели дека во партијата 
воопшто не разговарале на оваа 
тема. Тој е во дилема дали изјавите 
може да се депонираат во ДИК: 
„Не знам колку е тоа законски, 
бидејќи - според Законот - само 
Комисијата е овластена да ги 
прима и проверува изјавите. 
Депонирањето изјави во ДИК 
повеќе ми личи на циркус“. 
(„Кодошите ќе може да одат 
на избори“, Утрински весник, 
14.4.2008)

Игор Ивановски, потпретседател 
на СДСМ: „Недозволиво е да се 
оди на избори без почитување 
серија закони, меѓу кои и оној за 
лустрација. А токму тоа го прави 
ВМРО-ДПМНЕ, која не сака да ги 
стави на проверка биографиите 
на своите кандидати. СДСМ нема 
од што да се плаши и ќе ги стави 
на увид биографиите. Нашите 
кандидати ќе дадат изјави во ДИК 
или во други институции, секаде 
каде што треба“. („Кодошите 
ќе може да одат на избори“, 
Утрински весник, 14.4.2008)

Стојан Андов: „Со распуштањето 
на Собранието и со 
неконституирањето на Комисијата, 
на лустрацијата и, воопшто, на 
целиот процес на демократизација 
на државата им е направена 
голема штета“. („Ништо од 
планираната лустрација: Кодошите 
се `изборија` за уште еден мандат“, 
Дневник, 20.4.2008)

мaj 2008

Сто и дваесет кандидати за 
пратеници на „Сонце - Коалиција 
за Европа“ завчера потпишаа 
писмени изјави во кои тврдат 
дека не соработувале со тајните 
служби. И другите партии 
најавуваат потпишување изјави 
за несоработка. („Предизборна 
лустрација: Секој за себе си 
гарантира дека не бил кодош“, 
Дневник, 4.5.2008)

Адриатик Имери, портпарол на 
ДПА: „Веќе е официјализирано 
дека носителот на листата на 
петтата изборна единица Фазли 
Велиу бил соработник на КОС во 
поранешна Југославија. Сигурно 
меѓу нивните кандидати има 
уште такви“. Изет Меџити, шеф 
на изборниот штаб на ДУИ, со 
контраобвинувања за ДПА: „Барам 
Мендух Тачи и Арбен Џафери 
јавно да ја потврдат или да ја 
демантираат изјавата на Павле 
Трајанов дека соработувале со 
тајните служби“.(„Предизборна 
лустрација: Секој за себе си 
гарантира дека не бил кодош“, 
Дневник, 4.5.2008)
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Зоран Тодоровски: „Членови 
на Комисијата треба да бидат 
претставници од Службата за 
разузнавање, за внатрешни 
работи, на военото и Агенцијата 
за разузнавање, како и од 
Собранието. Зашто, тоа се луѓе од 
конспирација, кои знаат како да 
се однесуваат со такви доверливи 
работи… Во `проветрувањето` 
мора да бидат вклучени и 
информаторите на политичките 
досиеја, кои влијаеја врз судбината 
на илјадници граѓани, прогонувани 
и судени идеолошки“. („Закон за 
лустрација: Во Комисијата само 
луѓе од доверба“, Дневник, 5.5.2008)

Демократски сојуз: Изјавите 
дека не соработувале со тајните 
служби, кандидатите за пратеници 
да ги заверат на нотар, а потоа 
да ги поднесат до Комисијата за 
верификација на фактите. Таквата 
постапка е во согласност со 
Законот за лустрација, без разлика 
што Комисијата не е кадровски 
екипирана. („Павле Трајанов бара 
заверени изјави за лустрација“, 
Дневник, 7.5.2008)

Павле Трајанов: „Јас сум во 
предност затоа што долго време 
работев во МВР и до 2000 година 
знам кој сè бил соработник 
на службите, без разлика на 
која основа, и никогаш не сум 
помислил, ниту ќе помислам да 
ги обелоденам тие имиња. СДСМ 
конкретно ги посочуваше луѓето за 
лустрација, за подоцна да станат 
нивни коалициски партнери“. (ДС 
нема да биде биро за вработување, 
Утрински весник, 11.5.2008)

Игор Ивановски: „На пример, 
Груевски бега од лустрацијата, 
Павле Трајанов заради епизодите 
со Окта, па дури и некои нивни 
помлади пратеници. Затоа не 
сакаа да се формира Комисија 
за лустрација, бидејќи на некои 
сегашни кандидати немаше да им 
се дозволи да се кандидираат“. 
(Игор Ивановски, Коалиција 
за Европа „Сонце“: „Со закани, 
страв и уцени не се води држава“, 
Дневник, 23.5.2008)

јуни 2008

Теофил Блажевски: „На власт и во 
опозиција беа и останаа креациите 
на Сојузот на комунистите на 
Македонија - Служба за државна 
безбедност (Втората генерација)!“ 
(Постизборни состојби СКМ-СДБ 
(the Second Generation), Дневник, 
27.6.2008)

август 2008

Богомил Ѓузел: „Се сомневам дека 
некој од денешните `новобогаташи` 
или `олигарси`, кои го искористија 
до максимум периодот на кражби 
и лукрација, ќе биде сега засегнат 
или `ќе одговара` според Законот за 
лустрација...“ (Фокус, 29.8.2008)

септември 2008

Илија Димовски, претседател на 
Комисијата за избори и именување: 
„Верувам дека Собранието до 
крајот на месецов ќе го заокружи 
овој процес, за да може да започне 
реализацијата на лустрацијата“. 
(„Ќе дојде ли сега време за 
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лустрацијата“, Утрински весник, 
3.9.2008)

Пратеникот од ДУИ, Џеват Адеми, 
кој во осумдесеттите години 
бил осуден на 12 години затвор 
(одлежал 8,5 години): „Јас го имам 
моето досие, ги знам кодошите, 
тоа се мои школски другари, 
пријатели... Не сакам јавно да 
им ги спомнувам имињата. Им 
простив на сите. Сепак, не сакам 
да зборувам за тоа време и да се 
полнам со гнев. И дома никогаш 
не разговарам за тоа. Сакам да 
заборавам и некако ми успева, 
можеби поради тоа што тогаш бев 
многу млад, имав само 18 години. 
Оние кои беа повозрасни останаа 
со длабоки лузни“. („Ќе дојде 
ли сега време за лустрацијата“, 
Утрински весник, 3.9.2008)

ноември 2008

Амбициозниот проект повеќе 
од девет месеци тапка во 
место. Цветанка Иванова: 
„Инсистирањето да се има целосна 
доминација во Комисијата е јасен 
сигнал за намерата да се спроведе 
политичка лустрација“. („Сите 
сакаат да имаат контрола врз 
лустрацијата“, Утрински весник, 
2.11.2008) 

Власта и опозицијата не можат 
да се договорат за бројот на 
членовите во Комисијата што 
треба да го спроведува Законот 
за лустрација. Пратеничката 
Цветанка Иванова: „ВМРО-ДПМНЕ 
бара апсолутно мнозинство 
во ова тело, кое треба да биде 
независно. Очигледно е дека 

тие се подготвуваат за партиска 
лустрација“. („Ништо од Законот 
за лустрација“, Дневник, 11.11.2008)

Стојан Андов: „Крајно време е да 
се спроведе Законот за лустрација, 
кој има вредност само ако 
одлуките што произлегуваат од 
него се донесуваат со консензус, 
вклучувајќи го и формирањето 
на Комисијата“. („Стојан Андов 
бара консензус за лустрацијата“, 
Утрински весник, 11.11.2008)

„Ни власта ни опозицијата 
не сакаат да ја спроведат 
лустрацијата. Барем не во своите 
редови“. (Предраг Димитровски, 
„Кодошите посилни од Законот“, 
Дневник, 12.11.2008.)

Повеќе од десет месеци откако е 
усвоен Законот за определување 
дополнителен услов за вршење 
јавна функција, популарно 
наречен Закон за лустрација, 
пратениците не можат да се 
договорат за изборот на членовите 
на Комисијата за верификација 
на фактите. („Кодоши секаде, 
лустрација никаде“ Дневник, 
12.11.2008)

Илија Димовски, претседател на 
Комисијата за избор и именувања: 
Не отстапуваме од лустрацијата 
и нема да подлегнеме на обидите 
за спречување на нејзината 
реализација. Ако СДСМ не се 
согласи, тогаш Комисијата ќе 
ја комплетираме со останатите 
партии со кои постигнавме 
целосна согласност. („ВМРО-
ДПМНЕ не се откажува од 
лустрацијата“, Дневник, 13.11.2008)
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Главните играчи на македонската 
политичка сцена паднаа уште 
на првиот испит - не можат или 
можеби не сакаат да ја формираат 
Комисијата за лустрација. Двете 
најголеми партии во македонскиот 
политички блок, ВМРО-ДПМНЕ 
и СДСМ, се борат за доминација 
и контрола во Комисијата, која 
треба да го спроведе процесот. 
(„Лустрацијата падна на првиот 
испит“, Утрински весник, 
13.11.2008) 

Стојан Андов: „Ако нема тајни 
кршења на Законот, ќе се 
постигне целта. Доколку, пак, се 
оди на организирано кршење на 
Законот, тогаш тоа ќе биде крупна 
злоупотреба и треба да се третира 
како злосторнички договор. 
Можеби некој ќе се занесува и 
со такви идеи“. („Лустрацијата 
падна на првиот испит“, Утрински 
весник, 13.11.2008)

Високи партиски извори во ВМРО-
ДПМНЕ: „Што се однесува пак до 
бројчаниот распоред на членовите 
во Комисијата, не може партијата 
која е формален наследник на 
Комунистичката партија да има 
мнозинство во Комисија која ќе 
треба да расчисти со оние кои го 
тероризирале населението, токму 
за време на овој режим“. („Ќе се 
формира ли денеска Комисијата за 
лустрација“, Вечер, 17.11.2008)

декември 2008

Трајко Велјановски: „Очекувам 
дека до крајот на месецот 
Комисијата за избори и именување 
ќе ми достави предлог за составот 

на Комисијата за лустрација“.
(Трајко Велјаноски, претседател на 
Парламентот, „Сакам да оставам 
белег во Собранието“, Утрински 
весник, 5.12.2008)

Политичкиот азилант Јордан 
Петровски обвинува: „И Никола 
Груевски не сака да расчисти 
со шпионската мрежа на УДБА“. 
(Фокус, 19.12.2008)

Тахир Хани, координаторот на 
пратеничката група на ДУИ: „Во 
сите институции од каде што 
треба да се бараат документите, 
врз чија основа ќе се проверуваат 
кандидатите за јавни функции 
дали биле соработници со тајните 
полициски служби, на челните 
позиции се Македонци. Сосема е 
нормално нашето инсистирање 
претседателот на Комисијата 
да биде Албанец“. („ДУИ и ДПА 
бараат Албанец да ја спроведува 
лустрацијата“, Утрински весник, 
23.12.2008)

Цветанка Иванова, СДСМ: 
„Очигледно е дека власта не 
сака да се спроведе овој процес, 
бидејќи доколку сакаше, досега 
ќе се формираше Комисијата за 
лустрација. Таа прави сè да не се 
случи тоа. Попуштивме во најмалку 
50 отсто од нашите барања. Се 
согласивме да имaме претседател 
и еден член. Што уште треба да 
направиме!? Да се согласиме 
сите членови да ги предложи 
владејачкото мнозинство?“ 
(„ДУИ и ДПА бараат Албанец 
да ја спроведува лустрацијата“, 
Утрински весник, 23.12.2008)
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јануари 2009

Првпат на овие избори 
кандидатите за претседател и за 
локални функционери ќе даваат 
изјави дека не биле соработници 
на тајните полициски служби. 
(„Двојните избори ќе бидат на 22 
март“, Утрински весник, 9.1.2009).

Во врска со формирањето 
на Комисијата за лустрација, 
Груевски од понеделник очекува 
опозициските СДСМ и ДПА да се 
договорат за тоа кој ќе биде прв 
претседател на шестмесечното 
ротирачко претседателство. 
(„Груевски ги повлекува владините 
кампањи“, Утрински весник, 
9.1.2009)

Комисијата за лустрација брои 
вкупно единаесет члена и со неа во 
првите шест месеци ќе раководи 
новинарот Агим Мехмети, а 
негов заменик е историчарот 
Ѓорѓи Малковски. Седум члена 
предлага владејачкото мнозинство, 
пет ВМРО-ДПМНЕ, двајца ДУИ. 
Четири претставници се на 
предлог на опозицијата: двајца 
од СДСМ и по еден од ДПА и од 
ЛДП. („Комисијата за лустрација 
екипирана по партиски клуч“, 
Утрински весник, 14.1.2009)

За претседател на Комисијата за 
лустрација е именуван новинарот 
Агим Мехмети (по предлог на 
ДПА), а за негов заменик Ѓорѓи 
Малковски, историчар (по 
предлог на ВМРО-ДПМНЕ). За 
членови на Комисијата се избрани 
историчарот Новица Велјановски, 
Марија Милошевска, вработена во 

Министерството за образование, 
Вецко Здравевски, политиколог 
од Кичево, Томе Аџиев, адвокат 
од Битола (по предлог на ВМРО-
ДПМНЕ), Шпенди Винца од МТВ, 
Даут Даути, новинар од Скопје 
(предлози на ДУИ), поранешните 
пратеници Благоја Гешовски, 
дипломиран дефектолог, и 
Јанаќе Витановски, дипломиран 
правник (по предлог на СДСМ), и 
Чедомир Дамјановски, вработен 
во Собранието (предлог на ЛДП). 
(„Лустрација конечно може да 
почне“, Утрински весник, 15.1.2009)

„Но, кого и како ќе лустрира 
Комисијата кога сите 
единаесетмина членови се по 
предлог на политичките партии?... 
Комисијата требаше да биде 
независен и самостоен орган, 
така е прецизирано со Законот… 
Вака, големи се шансите наместо 
правична да направиме партиска 
лустрација“. (Оливера Војновска, 
„Партиски лустратори“, Утрински 
весник, 15.1.2009)

Агим Мехмети: „Убеден сум дека 
Комисијата нема да потклекне 
на политички притисоци доколку 
ги има, туку ќе работи согласно 
со законските прописи и чесно. 
Сите членови на Комисијата имаат 
личен интегритет и кредибилитет 
и јас верувам во нивната 
професионалност“. („Лустрацијата 
почнува, кодошите под партиска 
заштита“, Утрински весник, 
19.1.2009)

Комисијата за лустрација, која 
беше формирана со консензус 
пред две недели, не може да почне 



Примената на законите под лупа 59

со работа бидејќи нема простории, 
буџет и основни технички услови 
за да профункционира. („Тежок 
почеток на лустрацијата“, 
Утрински весник, 26.1.2009)

февруари 2009

Агим Мехмети: „Ова е нова 
работа која првпат се прави, има 
огромен број кандидати и со оглед 
на кусото време, објективно до 
изборите не може да се стаса 
да се проверат изјавите“. („Прво 
на избори, а потоа ќе се бараат 
кодошите“, Утрински весник, 
2.2.2009)

Меѓународните претставници 
побараа од албанската влада да 
го повлече Законот за лустрација 
и да не го применува сè додека за 
него не се изјасни Уставниот суд. 
(„Европа ја оспорува албанската 
лустрација“, Дневник, 13.2.2009)

Уставниот суд на Албанија 
донесе одлука со која се стопира 
примената на Законот за 
лустрација сè до донесување 
конечна одлука по ова прашање. 
(„Албанската лустрација запре на 
уставниот суд“, Дневник, 16.2.2009)

Двете најголеми партии почнаа 
да ловат кодоши во спротивниот 
табор. („Партиите почнаа да ги 
лустрираат другите“, Утрински 
весник, 25.2.2009)

„Лустрацијата почна 
катастрофално! Спротивно на 
законските одредби и на сите 
норми на демократско однесување, 
никој друг туку владејачката 

партија си зема за право да се јави 
во тројна улога: да обвинува, да 
биде Комисија за лустрација и да 
биде суд“. (Предраг Димитровски, 
„Власта ја отчука лустрацијата“, 
Дневник, 25.2.2009)

Стојан Андов: „Ако некој располага 
со одредени сознанија за кои 
мисли дека ќе ѝ помогнат на 
Комисијата, треба да ѝ ги достави, 
а не со нив да се пресметува 
јавно. Само Комисијата има 
право да објавува дали некој бил 
соработник со тајните служби или 
не… За давање лажна изјава и за 
неовластено објавување податоци 
се предвидени затворски казни. 
Никој нема право да го земе 
Законот во свои раце, за тоа се 
одговара“. („Лустрацијата опасно 
оружје во изборната пресметка“, 
Утрински весник, 26.2.2009)

„Што правеше досега ВМРО-
ДПМНЕ и зошто не стори ништо за 
рехабилитација на Ристо Шишков, 
туку вака, апансас, кога ѝ треба 
за политичка пресметка, мавта 
со неговата трагична судбина?“ 
(„Злоупотреба на лустрацијата: 
Зошто ВМРО-ДПМНЕ досега не го 
рехабилитираше Ристо Шишков?“, 
Фокус, 27.2.2009).

март 2009

Комисијата за лустрација конечно 
доби простории од 350 квадратни 
метри, на 17. кат во заградата на 
Македонската радио-телевизија. 
Според најавите, Комисијата треба 
да почне со работа за две недели, 
со што институционално ќе 
стартува процесот на лустрација. 
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(„Комисијата за лустрација 
привремено во зградата на МРТ“, 
Утрински весник, 4.3.2009)

Агим Махмети: „Доколку за некој 
од избраните функционери се 
покаже дека бил соработник 
на тајните служби, тој ќе мора 
да ја напушти функцијата. 
Според Законот за лустрација, за 
давање лажна изјава се добива 
затворска казна од една година“. 
(„Лустрацијата ќе стартува со 
новиот претседател“, Утрински 
весник, 20.3.2009)

Александар Бичиклиски, 
портпарол на ВМРО-ДПМНЕ: 
„… Јордан Петровски во своето 
сведоштво за дневниот весник 
Нова Македонија и неделникот 
Фокус‘ претходно, вели дека 
јавно ја поднесува иницијативата 
за проверка на точноста на 
изјавата на Фрчкоски дека не бил 
соработник или наредбодавател на 
службите на државна безбедност 
од идеолошки причини и тврди 
дека претседателскиот кандидат 
во својата изјава заверена во ДИК 
лаже“. („ВМРО-ДПМНЕ отвори 
фронт за дискредитирање на 
Фрчкоски“, Утрински весник, 
26.3.2009)

Комисијата за лустрација завчера 
се конституира во една од 
салите на Собранието, бидејќи 
нејзините простории во зградата 
на Македонската радио-телевизија 
сè уште не се адаптирани. Првиот 
лустратор Агим Мехмети вели 
дека деновиве треба да ги добијат 
сертификатите за чување државна 
тајна. („Телото за лустрација се 

конституира“, Утрински весник, 
27.3.2009)

април 2009

На вчерашната седница 
едногласно беше дадена виза и за 
измени во Законот за лустрација, 
во делот на прецизирање 
на статусот на членовите на 
Комисијата, за мандатот на 
претседателот, како и за рокот 
за имплементација на Законот. 
Членовите на собраниската 
комисија го прифатија амандманот 
на пратеникот Оливер Шамбевски, 
тој да биде пролонгиран на 
10 години. („Кој ги заплашува 
судиите?“, Утрински весник, 
22.4.2009)

мај 2009

Со измените и дополнувањата 
на Законот за определување 
дополнителен услов за вршење 
јавна функција, што ги усвоија 
парламентарците на вчерашната 
седница, се уредуваат и статусот 
на претседателот, заменик- 
претседателот и на членовите на 
Комисијата за верификација на 
фактите. Оваа функција ќе се врши 
професионално и не е спојлива со 
друга јавна функција и со друга 
професија. („Пролонгирање од 
десет години за лустрацијата“, 
Утрински весник, 18.5.2009)

Иницијаторот на лустрацијата, 
Стојан Андов, нема објаснување 
зошто лустрацијата се турка 
настрана, но се сомнева дека нема 
искрена политичка волја за да се 
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спроведе процесот. („Маневски 
бара лустраторите да бидат 
хонорарци“, Утрински весник, 
19.5.2009)

Посебно куриозитетно е тоа 
што Комисијата која ќе треба да 
„чешла“ доверливи документи 
е сместена во новинарска 
куќа. („Лустрацијата убиена на 
почетокот“, Утрински весник, 
20.5.2009)

јуни 2009

Звонимир Јанкуловски: 
„Нереформираната тајна полиција 
е уште една причина повеќе 
зашто лустрацијата не смее да 
заврши на периодот до 1991 
година“. (Интервју со Звонимир 
Јанкуловски, универзитетски 
професор, „Нема амнестија ниту за 
дел од минатото“, Шпиц, 2.6.2009)

Јадранка Костова: „Ако 
лустрацијата падне на Уставен 
суд: со нов Закон да ги наградиме 
кодошите, ама и за тоа ќе треба да 
им ги откриеме имињата“. (Фокус, 
5.6.2009)

Пропаднал тендерот за 
опремување на просторот на 
Комисијата, а Уставниот суд сè 
уште не закажал подготвителна 
седница. („Лустрацијата заглавена 
меѓу тендерите и Уставниот суд“, 
Утрински весник, 14.6.2009)

Стојан Андов: „Луѓето имаат 
досиеја правени во периодот по 
1991 година, како што е случајот со 
Филип Петровски, кој бил следен 
во 1997–1998 година. Што значи 

некој издал таква наредба. Законот 
е добар и лошо е да се укинат тие 
одредби“. („Лустрацијата заглавена 
меѓу тендерите и Уставниот суд“, 
Утрински весник, 14.6.2009)

Од почетокот на месецот 
членовите на Комисијата 
за лустрација се државни 
функционери и ќе земаат плата 
од околу 60.000 денари, според 
коефициентот што им го определи 
собраниската Комисија за избори 
и именување, во висина на три 
просечни плати. („Лустрацијата 
заглавена меѓу тендерите и 
Уставниот суд“, Утрински весник, 
14.6.2009)

јули 2009

По околу 60.000 денари плата 
земаат членовите на Комисијата за 
лустрација, иако од јануари (кога 
беа избрани) не работат и, како 
што најавуваат, нема ни да почнат 
пред октомври. („Лустраторите на 
плата, кодошите на раат“, Шпиц, 
6.7.2009) 

Ѓорѓи Малковски: „Просториите 
треба да бидат готови до 
средината на септември и тогаш 
ќе може да почнеме со проверка 
на изјавите. Се работи за многу 
чувствителна материја и во 
Домот на АРМ, каде што имаме 
една просторија, нема услови за 
разгледување вакви доверливи 
документи“. („Лустрацијата 
почнува од државниот врв“, 
Утрински весник, 27.7.2009)

Комисијата за избори и именување 
вчера донесе и одлука за нов 
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претседател на Комисијата за 
верификација на фактите да биде 
избран Шпенд Димца, а за негов 
заменик Чедомир Дамјановски. 
(„Црвенковски со претседателска 
пензија ќе шефува во СДСМ“, 
Утрински весник, 31. 7.2009)

август 2008:

Владимир Милчин: „Поради 
неисполнетата обврска од Законот 
за лични досиеја, кога имало 
манипулирање, сметаме дека тоа 
пак ќе се повтори“. („Токмат нови, 
чуваат стари досиеја“, Шпиц, 
22.8.2009).

Ѓорѓи Малковски рече дека во 
Македонија има вкупно 36.000 
досиеја, од кои околу 16.000 
се од идеолошки причини 
и се наоѓаат во Архивот, а 
20.000 се на затвореници од 
„Идризово“: „Во овие досиеја не се 
пресметани оние што се чуваат за 
оперативни работи во Управата за 
контраразузнавање и безбедност. 
Се разбира, имаме и досиеја што 
се чуваат во приватни архиви, за 
кои немаме информации колкава 
е нивната бројка. Но, во основа, 
она што нам ни е потребно и 
јавноста треба да го знае е дека 
најголемиот дел од досиејата 
се наоѓаат во Белград. И тоа во 
комплетна форма, заради тој 
реципроцитет што постоел во 
поранешна Југославија, и за кои, 
се разбира, не знаеме во колкав 
број се, во каква состојба и за кои 
лица се тие досиеја“. („Досиејата 
за лустрацијата се во Белград“, 
Утрински весник, 31.8.2009)

септември 2009

И зошто Комисијата за лустрација, 
наместо да претпоставува дека 
Белград нема да ни ја даде 
документацијата, најпрво не 
побарала соработка со тамошните 
служби. (Едиторијал, „Повикај го 
Белград за лустрација“, Утрински 
весник, 1.9.2009)

Првата изјава дека не бил 
соработник на тајната полиција ја 
даде спикерот Трајко Велјаноски. 
Точно напладне изјава заверена на 
нотар даде и премиерот и лидер на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, 
а потоа пратениците од СДСМ и 
од ДУИ. („Македонија ја почна 
лустрацијата“, Утрински весник, 
01.09.2009)

Стојан Андов: „За сите државјани 
на Македонија за кои се 
водени досиеја во времето 
на поранешниот систем, кај 
нас има или оригинали или 
копии. И во случај за некој 
наш граѓанин да има досие 
во некоја од поранешните 
југословенски републики, во 
Македонија има копија. Така што, 
сосема непотребно се прават 
сомнежи за документите. Тоа 
може да се протолкува само 
како изговор да не се направи 
лустрација“. („Македонија ја почна 
лустрацијата“, Утрински весник, 
1.9.2009)

Никола Груевски: „Добро е 
што почнува процесот, за да се 
расчистат работите и да се затвори 
едно црно поглавје од нашата 
политичка историја за да можеме 
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поцврсти и посигурни да чекориме 
напред“. Членовите на Комисијата 
за лустрација, вклучувајќи го и 
професорот Малковски, вчера беа 
веднаш зад премиерот Груевски и 
потврдно кимаа со главите додека 
тој даваше изјава. („Македонија 
ја почна лустрацијата“, Утрински 
весник, 1.9.2009)

Од изјавите на Малковски вчера се 
оградија Комисијата за лустрација 
и Архивот на Македонија. 
(„Белград ги подели лустраторите“, 
Утрински весник, 2. 9.2009)

Во првите три дена од стартот на 
лустрацијата, речиси половината 
од вкупно 250 државни 
функционери кои беа повикани 
во првиот бран дадоа изјави пред 
Комисијата за верификација на 
фактите. („Речиси сите пратеници 
потпишаа дека не биле кодоши“, 
Утрински весник, 3.9.2009)

Од Комисијата за лустрација 
потврдија дека голем дел од 
оригиналите или копиите на 
досиејата се останати во архивите 
во Белград. („Лустраторите од 
гаф во гаф, процесот неизвесен“, 
Вечер, 4. 9.2009)

Изјави дека не биле кодоши не 
дале 37 градоначалници, тројца 
пратеници и четворица членови 
на Владата. Уставните судии 
и вработените во Службата во 
Уставниот суд (вкупно 18 лица) 
самоиницијативно доставиле 
изјави во Комисијата за 
лустрација. Лустраторите, во 
меѓувреме, добиле специјални 
сертификати дека можат да 

работат со доверливи материјали. 
(„Градоначалниците се лустрираат 
во последен момент“, Утрински 
весник, 30.9.2009)

Јован Трпеновски, последниот 
министер за внатрешни работи 
од социјализмот: „Според 
надлежностите, службата 
беше поделена на сојузно и на 
републичко ниво, но и за едната 
и за другата педантно се водеше 
документација. За соработниците 
на двете нивоа се водеше 
евиденција, што кон крајот на 
80-тите и почетокот на 90-тите 
беше дислоцирана во тогашниот 
РСВР, на места за кои не би сакал 
да говорам“. („До секој кодош има 
трага“, Дневник, 3.9.2009)

Павле Трајанов: „За секој 
соработник на некогашната СДБ 
постои трага во евиденцијата на 
УБК, во форма на микрофилм, 
во информатичкиот центар или 
во рачно водената евиденција за 
нејзините соработници. Зашто, 
проверките за соработниците на 
сојузната СДБ ги вршеа луѓе на 
републичката СДБ“. („До секој 
кодош има трага“, Дневник, 3. 
9.2009)

Во октомври 1991 година, 
два месеца пред трагичното 
загинување на првиот министер 
за внатрешни работи во плурална 
Македонија, од одредени структури 
во МВР била подготвена посебна 
информација за соработниците на 
некогашната КОС кои дејствувале 
на територијата на Македонија. 
(„До секој кодош има трага“, 
Дневник, 3.9.2009)
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Александар Диневски, кој во 
времето на подготвувањето на 
информацијата бил помошник-
началник во Секторот аналитика 
на МВР: „Колку што се сеќавам, 
на списокот имаше околу 96 лица 
од разни безбедносни, политички 
и економски структури. Тие 
тогаш се наоѓаа на раководни 
функции и беа членови на 
двете наши водечки партии. 
Некои од нив и ден-денес држат 
политички функции, а некои се и 
во најблиското опкружување на 
премиерот Никола Груевски“. („До 
секој кодош има трага“, Дневник, 
3.9.2009)

И Нова демократија бара Груевски 
недвосмислено да се дистанцира 
од Енциклопедијата, a Сулејман 
Рушити вели дека „не сака да 
верува дека искривените факти 
во Енциклопедијата всушност се 
продолжување на 2001 година, 
кога МАНУ излезе со непристојни 
предлози… „Ќе поднесеме 
иницијатива за измена на Законот 
за лустрација и ќе бараме да се 
лустрираат и членовите на МАНУ, 
оти треба да се знае нивната 
биографија“. („Груевски молчи на 
прозивките за Енциклопедијата“, 
Дневник, 22. 9.2009)

Тркалезна маса „20 години 
по падот на Берлинскиот 
ѕид: соочување со минатото“, 
организирана од фондацијата 
„Конрад Аденауер“ и Институтот 
за демократија, а посветена 
на лустрацијата и германските 
и албанските искуства 
(„Берлинскиот ѕид сè уште постои 

во главата на Македонецот“, 
Дневник, 24.9.2009)

Владимир Милчин: „Од осум 
службени лица, недостасуваше 
едно, последното што ме 
обработувало. Неговото 
име беше прекриено со црн 
фломастер. Како Комисијата сега 
ќе го идентификува“. Милчин 
укажува на разни манипулации 
со досиејата, забележувајќи 
дека вистинска лустрација е 
можна само во општество во 
кое има владеење на правото. 
(„Берлинскиот ѕид сè уште постои 
во главата на Македонецот“, 
Дневник, 24.9.2009)

Реплицира директорот на Архивот 
на Македонија, Зоран Тодоровски: 
„Ако навистина сакате да си ги 
дознаете имињата на вашите 
кодоши, дојдете кај нас. Кај нас 
сите оригинални документи 
се чисти“. („Берлинскиот ѕид 
сè уште постои во главата на 
Македонецот“, Дневник, 24.9.2009)

Алекс Букарски: „Политичарите 
кои веднаш по 1991 не воведоа 
лустрација и денационализација 
не може денес да фигурираат 
на политичката сцена, без 
разлика колку нè убедуваат 
дека се преориентирале 
проевропски“. (Алекс Букарски, 
„Евроаксцелератор“, Дневник, 
28.9.2009)

октомври 2009

Жарко Трајаноски: „Со ваквите 
тајни судења во кои само 
Комисијата за верификација 
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на фактите ќе има пристап 
до фактите од службите за 
државна безбедност, ќе настане 
прекршување на ЕКЧП, односно 
на принципот на еднаквост на 
оружјата“. Документите кои 
се однесуваат на операции на 
поранешните комунистички 
безбедносни служби „не треба да 
бидат класифицирани, затоа што 
со тоа им се одрекува пристап 
на засегнатите странки и им се 
одзема можноста да противречат 
на верзијата на фактите која 
е застапувана од страна на 
безбедносната служба“. (Жарко 
Трајаноски, „Лустрациско бачило“, 
Дневник, 6.10.2009)

Професор Љубомир Фрчкоски 
смета дека Законот за лустрација 
не е во судир со Уставот и дека е 
во функција „на отстранување на 
хипокризијата прекршителите на 
човековите права во еден систем 
да бидат носители на функции 
во друг систем“. Но, Фрчкоски 
смета дека лустрацијата треба има 
многу стеснета примена, само на 
најекспонираните функционери и 
да се однесува на еднопартискиот 
систем: „Овој процес мора да 
заврши со стартот на плурализмот. 
Ако процесот продолжи и за 
периодот од 90-тите години, тоа 
ќе биде контрапродуктивно, а 
целиот процес се врти наопаку“. 
(„Андов ја бранеше лустрацијата 
пред уставните судии“, Утрински 
весник, 6.10.2009)

Според професор Ило Трајковски, 
Законот за лустрацијата е 
прифатлив и го помага развојот 
на демократските процеси… Во 

прилог на процесот на лустрација, 
Трајковски се повика и на 
изјавата на поранешниот чешки 
претседател Вацлав Хавел дека „и 
лош закон за лустрација е подобар 
од никаков“. („Андов ја бранеше 
лустрацијата пред уставните 
судии“, Утрински весник, 6.10.2009)

Звонимир Јанкуловски: „Ако 
Уставниот суд не го укине Законот 
и за лустрирање и го прифати 
периодот од август 1944 до смената 
на системот во 1991 година, ќе се 
согласи дека претходниот систем 
бил репресивен и недемократски, 
но ќе ги рехабилитира новите 
соработници“. Факт е дека и по 
1991 година, спротивно на Уставот, 
се воделе досиеја од политички 
и од идеолошки причини, дека 
имаме нереформирани служби 
и политички дисиденти, па 
поради тоа рокот за лустрација 
е продолжен до денот на 
донесувањето на Законот“. („И 
лустрацијата ќе добие досие“, 
Дневник, 8.10.2009)

Зоран Тодоровски: „Од 1991 година 
има околу илјада досиеја врз 
идеолошка и политичка основа, 
што е спротивно на Уставот. 
Некој си зел право врз сопствени 
критериуми да определува кој е 
непријател на државата и, што е 
пострашно, за тоа никој досега не 
одговарал“. („И лустрацијата ќе 
добие досие“, Дневник, 8.10.2009)

Зоран Тодоровски: „Лустрацијата 
не се однесува за оние кои 
патриотски се однесувале 
кон својата земја, биле тајни 
соработници и известувале 
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за терористички дејства. Туку 
за кодошења од материјални 
и кариеристички побуди, кои 
директно се однесуваат на 
интегритетот на нечија личност“. 
(„Ако нема законска, ќе има улична 
лустрација“, Утрински весник, 
8.10.2009)

Илија Димовски: „Содржинските 
и амандманските измени што во 
текот на собраниската постапка 
му се случија на Законот за 
лустрација, извршија фатална 
деструкција далеку пред да 
стапи во сила“. (Илија Димовски, 
„Лустрација на лустрацијата“, 
Утрински весник, 12.10.2009).

Љубомир Д. Фрчкоски: „Ако некој 
од полицијата и власта денес во 
плурализмот противзаконски 
водел досиеја или на друг начин 
го прекршил Законот, треба да 
му се суди, да се води судска 
постапка со предвидените 
законски инкриминации, а не да се 
`лустрира`“. (Љубомир Д. Фрчкоски, 
„Лустрација - да, шверц на омраза 
– не“, Дневник, 12.10.2009)

Јадранка Костова: „Најмалку тројца 
во Владата на Груевски и двајца 
советници на Ѓорге Иванов биле 
кодоши?!“ (Фокус, 16.10.2009)

Ивица Боцевски: „...процесот 
на лустрација ќе овозможи да 
се индивидуализира вината 
за историските неправди од 
периодот на македонскиот 
тоталитаризам, како и да се 
покаже дека новиот либерално-
демократски поредок расчистува 
со лошите практики од минатото 

низ институциите и со стриктно 
почитување на принципот на 
владеењето на правото, а не 
преку ‘револуционерна правда’ 
и систематско кршење на 
човековите права од страна на 
тајните служби“. (Ивица Боцевски, 
експремиер за евроинтеграции, 
„Лустрацијата во ‘Земјата на 
чудата’“, Фокус, 16.10.2009)

Јанко Бачев: „…со укинувањето на 
лустрацискиот закон, уставните 
судии можеби несвесно ќе им 
овозможат на македонските 
граѓани дополнително најпосле 
да уживаат во една вистинска 
лустрација. Во секое зло, добро“. 
(Јанко Бачев, Народно движење 
на Македонија, „Седум партии 
од коалицијата на Груевски се 
формирани од тајната полиција“, 
Фокус, 16.10.2009)

Стојан Андов предлага „да се 
објави списокот на соработниците 
на тајните македонски и 
југословенски служби кои во 
1991 година беа избрани како 
пратеници и како членови на 
Владата“. Андов тврди „неспорно е 
дека такви имаше“ и дава пример 
со двајца пратеници (еден од 
ВМРО-ДПМНЕ) кои му признале 
дека сè уште се под контрола на 
тајните служби. (Стојан Андов: „И 
‘лавовите’ на ВМРО-ДПМНЕ треба 
да се запрашаат: Зошто никој не ги 
открива соработниците на тајните 
служби во Владата на Никола 
Кљусев?“, Фокус, 30.10.2009)
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ноември 2009

Стојан Андов: „Тајните служби 
на ВМРО-ДПМНЕ ѝ ја наметнаа 
улогата на ‘ексклузивен бранител’ 
на националните интереси“. 
(Фокус, 6.11.2009)

Драган П. Латас пишува 
оцрнувачка колумна за Љубе 
Бошковски. (Драган П. Латас, 
„Кодош“, Вечер, 30.11.2009).

декември 2009

Груевски е незадоволен од темпото 
со кое се спроведува лустрацијата, 
а вината за тоа ја лоцира во 
Комисијата. („Премиерот заговара 
смена на лустраторите“, Утрински 
весник, 23.12.2009)

Стојан Андов: „Колку што ми 
е мене познато, Комисијата сè 
уште е во една-две канцеларии во 
Домот на АРМ и не се знае кога ќе 
бидат готови новите простории. 
Ниту, пак, има техничка служба 
да ја опслужува и работи со 
минимални финансиски средства“. 
(„Премиерот заговара смена на 
лустраторите“, Утрински весник, 
23.12.2009)

Шпенди Винца: „Имаме 
одлична соработка со четирите 
институции УБК, Секторот 
за контраразузнавање во 
Министерството за одбрана, 
Агенцијата за разузнавање и 
Државниот архив. Најпрво самите 
се лустриравме, а сега се во фаза 
на проверка изјавите на 60-тина 
функционери од првата група, 
при што беа опфатени околу 260 

личности“. („Премиерот заговара 
смена на лустраторите“, Утрински 
весник, 23.12.2009)

Претседателот Ѓорге Иванов 
во првото годишно обраќање 
се заложи за спроведување на 
лустрацијата: „Ова е година кога 
конечно почна да се спроведува 
лустрацијата. Граѓаните имаат 
право да знаат кој им се обраќа, 
кој нуди политички решенија и кој 
се нуди да зборува во нивно име“. 
(„Премиерот заговара смена на 
лустраторите“, Утрински весник, 
23.12.2009)

Стојан Андов: „Лустрацијата не 
смее да се партизира, а изборот 
на нов состав ќе значи токму 
тоа“. („Лустрацијата не смее да се 
партизира“, Дневник, 24.12.2009)

Со буџетот за в година, за 
спроведување на лустрацијата се 
предвидени десеткратно повеќе 
пари отколку за оваа година или 
над еден милион евра. (Стојан 
Андов, „Лустрацијата не смее да се 
партизира“, Дневник, 24.12.2009)

јануари 2010

Ивица Боцевски: „Лустрацијата 
ќе ни овозможи да се испрати 
силна порака дека сите 
активности на секој носител на 
јавна функција еден ден ќе бидат 
поднесени на увид во јавноста, 
како и дека таа индивидуа ќе 
подлежи на политичка (можеби и 
кривична) одговорност за своите 
активности“. (Ивица Боцевски, 
„Судиите и натаму чекаат 
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телефонски повик од зградата на 
ЦЕ-КА“, Фокус, 8.1.2010)

Партијата на Љубе Бошкоски 
завчера обвини дека „во 
највисоките државни и партиски 
структури на власта и на 
парламентарната опозиција 
се вмешани лица што би 
биле опфатени со Законот за 
лустрацијата“. (Лустраторите 
тврдат дека немале притисоци, 
Утрински весник, 14.1.2010).

Шпенди Винца: „Досега не 
сме имале притисоци ни од 
власта ни од опозицијата и како 
Комисија имаме став дека нема 
да подлегнуваме на никакви 
притисоци“. (Винца, „Немаме 
притисоци за лустрацијата“, 
Дневник, 14.1.2010)

Стојан Андов: „Партиите не се 
субјект на Законот и во него не 
се споменуваат никакви нивни 
надлежности или одговорности. 
Ако имаат некакви документи, 
би им препорачал на колегите 
од Обединети за Македонија 
на Комисијата да ѝ ги достават 
како граѓани-поединци, а не 
како партија“. (Винца, „Немаме 
притисоци за лустрацијата“, 
Дневник, 14.1.2010)

Шпенди Винца, на вчерашната 
промоција на новите простории 
на 17. кат во зградата на МРТ, 
соопшти дека лустрацијата ја 
поминале вкупно 61 носител на 
јавна функција и ниту еден од 
нив не бил повикан на разговор 
поради некакви дополнителни 
информации. („Во државниот врв 

нема кодоши“, Утрински весник, 
15. 1.2010).

Шпенди Винца: „Луѓето сакаат 
имиња. Тука, кај нас, во текот на 
денот некого ќе го направиме 
херој, а навечер ќе го прогласиме 
за предавник“. („Во државниот врв 
нема кодоши“, Утрински весник, 
15.1.2010).

Ивица Боцевски: „Во моментов, 
секое вмешување на извршната 
власт и на политичките партии во 
процесот на лустрација може да 
биде контрапродуктивно и да го 
загрози самиот процес“. (Ивица 
Боцевски: „Да се отворат ‘црните 
петна’ на современата македонска 
историја за кои молкот предолго 
трае“, Фокус, 15.1.2010)

Жарко Трајаноски: „Многумина 
злобници останаа несреќни 
откако лустрацијата го одмина 
и Министерот за правда, во чија 
биографија стои: Во Јавното 
обвинителство на Република 
Македонија работи повеќе од 
28 години“. Што мислеа тие - 
дека нашите социјалистички 
обвинители ги повредувале 
човековите права од политички 
или идеолошки причини?“ (Жарко 
Трајаноски, „Права паланка”, 
Дневник, 19.1.2010).

Време: „Латас бил соработник 
на српската тајна служба“, 
со документ од Управата за 
безбедност и контраразузнавање, 
во кој детално се опишува дека 
главниот и одговорен уредник на 
телевизијата Сител и на весникот 
Вечер пред десет години, наводно, 
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„учествувал во подготовката 
на демонстрациите и палењето 
на американската амбасада 
во Скопје“. („Новинарите се 
самолустрираат“, Утрински весник, 
19.1.2010)

Латас: „Ќе одам за Белград и ќе 
барам реакција од нив, затоа што 
се спомнува и амбасадата на СРЈ 
и свесно се прави конфликт со 
соседна држава“. („Новинарите се 
самолустрираат“, Утрински весник, 
19.1.2010)

Горан Митевски, поранешeн 
директор на УБК: „Очигледно 
документите селективно им 
се презентираат. Клучот е во 
Управата... Моето искуство од 
работењето во Управата ми 
кажува дека начинот на кој почна 
лустрацијата не дава можности 
да се истера работата до крај и да 
бидат санкционирани вистинските 
информатори“ („Новинарите се 
самолустрираат“, Утрински весник, 
19. 1.2010)

Навистина изненадува како 
Министерството се крена на нозе 
и за неколку часа е прегледана 
целата архива на УБК за да може 
да издаде документ дека за 
одредена личност нема податоци 
дека соработувала со странските 
служби. (Оливера Војновска, 
„Македонија во шпионски трилер“, 
Утрински весник, 20.1.2010).

Гордана Јанкулоска: „МВР стои 
во целост зад вистинитоста на 
одговорот што го доставивме до 
Драган Павловиќ - Латас, уредник 
на телевизијата Сител и на 

дневниот весник Вечер. Нема да 
заземаме страна, да лажеме и 
да фабрикуваме докази за ничиј 
интерес“. („МВР нема да фабрикува 
докази за никого“, Утрински 
весник, 22.1.2010).

Јадранка Костова: „Латас е прв 
новинар со писмен доказ за 
чисто досие“ – со ваков епохален 
доказ за чистотата на својот 
уредник излезе весникот Вечер 
на Бојо Андревски. Ако ова не е 
исклучок, некаква спец-процедура 
на ‘прочистување’, тогаш сите 
новинари многу лесно можат да го 
решат проблемот со лустрацијата, 
така што ќе побараат тапија 
од Мијалков и од Јанкулоска“. 
(Јадранка Костова, „Тешко на 
Македонија, ако човекот кој ги 
дрмаше и Бранко и Бучко и Љубчо 
и Грујо, навистина бил српски 
шпион!“, Фокус, 22.1.2010)

Судиите, правобранителите и 
обвинителите од денеска до 
25 февруари до Комисијата за 
верификација на фактите треба 
да достават нотарски заверена 
писмена изјава дека не биле 
соработници на тајните служби. 
(„Почнува лустрацијата на 
судиите“, Дневник, 24.1.2010).

Трендафил Ивановски:„...
веднаш откако почнаа да се 
шират шпекулации во јавноста за 
наводни соработници на тајните 
служби, самоиницијативно 
одлучивме да поднесеме изјави. 
Сите поднесовме заверени изјави 
до Комисијата во периодот кога 
тоа го направија премиерот и 
министрите.“ („Лустрацијата 
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на суд, судиите на лустрација“, 
Дневник, 25.1.2010).

Уставниот суд има дилеми во врска 
со тоа дали треба да се лустрираат 
17-те транзициски години на 
Македонија, од донесувањето на 
Уставот до јануари 2008 година. 
Судот вчера поведе постапка 
за четири члена од Законот 
и забрани примена на овие 
одредби до донесувањето конечна 
одлука, најдоцна за два месеца. 
(„Транзициските кодоши ќе се 
спасат од лустрација?“, Утрински 
весник, 27.1.2010)

Стојан Андов: „Доколку 
лустрацијата не успее, ќе се 
наметне оваа улична лустрација 
и ќе има големи манипулации со 
досиејата. Јавно ќе излегуваат 
лажни, конструирани, но и 
точни документи и ќе се влошува 
атмосферата. Законот имаше цел 
да спречи да има хајка и процесот 
да биде институционален“. 
(„Транзициските кодоши ќе се 
спасат од лустрација?“, Утрински 
весник, 27.1.2010)

Силвана Бонева: „Имајќи предвид 
дека овој Уставен суд е избран во 
времето на политичкиот зенит 
на Бранко Црвенковски, ВМРО-
ДПМНЕ смета дека укинувањето 
на лустрацијата по 1991 година е со 
една единствена цел - Комисијата 
за лустрација и македонските 
граѓани да не добијат одговор 
дали Црвенковски и другите 
функционери од СДСМ, кои имале 
контрола врз тајните служби, ги 
злоупотребувале за пресметка 
со својот политички опонент“ 

(„Уставен обвинет дека ги штител 
кодошите на Црвенковски“, 
Утрински весник, 29.1.2010)

Звонимир Јанкуловски: „Фијаското 
на лустрацијата неминовно ќе 
испровоцира лична одмазда, ќе 
почнат да се појавуваат досиеја во 
поштенски сандачиња, пред врата, 
во канцеларија. Наместо целиот 
процес да биде канализиран, тој 
ќе излезе на улица и ќе добие една 
сосема непосакувана димензија“ 
(„Уставен обвинет дека ги штител 
кодошите на Црвенковски“, 
Утрински весник, 29.1.2010)

Група граѓани чиишто семејства и 
блиски биле клеветени, затворани, 
прогонувани и судени од тајните 
служби на поранешниот режим 
остро се спротивставуваат на 
одлуката на Уставниот суд. („Група 
граѓани против Уставен суд“, 
Утрински весник, 31.1.2010)

февруари 2010

Премиерот Груевски вели дека 
неговата ВМРО-ДПМНЕ е најголем 
поддржувач на лустрирањето и 
најави дека „и натаму ќе бараат 
алтернативни начини за решавање 
на ова прашање, зашто без негово 
целосно затворање ќе биде како 
одење напред со крената глава, 
а со боцки во нозете“. („Дали 
лустрацијата ќе ја промаши 
целта?“, Утрински весник, 1.2.2010).

Борис Кондарко: „Четири години 
како министер, а во последните 
четири како премиер. На чело на 
УБК се наоѓа вашиот најблизок 
роднина, Сашо Мијалков, а на 
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чело на МВР вашата десна рака, 
Гордана Јанкулоска. Ништо не 
ве спречува да имате пристап, 
увид и контрола во работата на 
тајните служби. Престанете да 
ја манипулирате македонската 
јавност и да се криете зад Законот 
за лустрација. Ако има потреба и 
ако сакате да ги казните сите оние 
што наводно ја злоупотребиле 
својата положба, тоа може да 
го направите веднаш“ („Дали 
лустрацијата ќе ја промаши 
целта?“, Утрински весник, 1.2.2010).

Љубомир Д. Фрчкоски: „Зошто 
аферите на злоупотреба на 
службата на државна безбедност 
би се решавале преку „лустрација“ 
во демократска земја? Тие 
треба да се решаваат во судска 
постапка, каде што судот ќе ги 
добие по свој налог сите потребни 
досиеја и соработнички листи, 
поефикасно од која било комисија 
во Парламентот“. (Љубомир Д. 
Фрчкоски, „Удруга“, Дневник, 
1.2.2010)

Марјан Маџовски: „Законот за 
лустрација претставува еден вид 
превенција од континуирано 
кршење на човековите права од 
разни субјекти кои имаат таква 
можност, а ниту кривично ниту 
политички не сносат консеквенци. 
Значи, Законот, поточно одредба 
лустрацијата да важи и по 1991 
година, е дополнување на тие 
гаранции дека нема да има 
континуирано прекршување на 
човековите права“, („Владата 
се колебала за лустрацијата“, 
Дневник, 3.2.2010)

Трајко Велјановски: „Ако остане 
ваквото решение на Уставниот 
суд, понатамошното постоење на 
Комисијата и на самиот Закон ќе 
биде доведено во прашање и ќе 
дојдеме во ситуација да имаме 
лустрација преку медиумите, 
наместо преку официјален 
орган („Владата се колебала за 
лустрацијата“, Дневник, 3.2.2010)

Албанскиот Уставен суд го 
отфрлил Законот за лустрација, 
по добивањето на ставот на 
Венецијанската комисија, која е 
советодавен орган во Советот на 
Европа. („Владата се колебала за 
лустрацијата“, Дневник, 3.2.2010)

Владиката Тимотеј: „Постојниот 
закон ги иззема свештениците од 
обврската да поднесуваат изјави 
дека не биле кодоши на тајните 
служби. Ние сме подготвени да 
се откажеме од тоа изземање и 
Законот да се применува и врз нас“ 
(„Владиците ќе се лустрираат“, 
Дневник, 3.2.2010)

По иницијатива на претседателот 
на Собранието, Трајко Велјаноски, 
е договорено експертската 
група да подготви одговор на 
Решението на Уставниот суд 
што ќе биде доставен до Судот 
во предвидениот рок од 30 
дена. („Парламентот ќе ја брани 
лустрацијата пред Уставен“, 
Утрински весник, 4.2.2010).

Никола Поповски: „Имаат ли 
премиерот и неговата партија 
храброст да ѝ погледнат в очи 
на вистината и да се прашаат 
за што е виновен Уставниот 
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суд што во Собранието и во 
Владата, вклучувајќи ги пред 
сè нивните, но не само нивните 
редови, седат функционери кои 
во времето на социјализмот 
биле високи раководители на 
полициските јавни и тајни служби, 
обвинители, високи функционери 
на социјалистичкиот систем 
(оној систем што придонесе да се 
случува лустрацијата сега) и друг 
вид формални и неформални 
моќници од тоа време. ништо со 
тоа нема Уставниот суд. Со тоа 
има само фактот дека Законот 
е создаден за да не изврши 
лустрација од сегашниот систем, 
токму на оние што требаше. 
(Никола Поповски, „Непријател 
број 1“, Дневник, 4.2.2010)

Бранко Црвенковски: „Кој 
ве спречувал и порано, а и 
последниве четири години 
кога ја имате севкупната власт 
во државата, кога ви се на 
располагање сите архиви, досиеја 
и документи да ги откриете 
злоупотребите и кодошите, 
доколку ги има, и да поведете 
соодветна кривична постапка! 
Кого лажете и замајувате со 
вашите изјави и конструирани 
обвинувања?... Зошто Господине 
Груевски ние би влијаеле 
на Уставен суд да го оспори 
решението што токму ние го 
предложивме“. („СДСМ се сомнева 
дека Груевски прислушува“, 
Утрински весник, 5.2.2010).

март 2010

„Собранието му одговори 
на Уставен за лустрацијата“ 
(Утрински весник, 2.3.2010)

Судот смета дека не треба да се 
лустрираат 17-те транзициски 
години на Македонија, бидејќи 
оценува дека со новиот Устав е 
воспоставен нов демократски 
поредок и се гарантираат 
основните човекови права. 
За Судот е проблематично и 
објавувањето на имињата на 
кодошите во „Службен весник“, 
во кое препознава жигосување 
на личностите. Исто така, не 
се согласува да се лустрираат 
граѓанските здруженија и 
верските заедници, затоа што 
Уставот ја гарантира слободата 
на здружување и на вероисповед 
и јасно дефинира дека верските 
заедници се одвоени од државата. 
(„Транзициските кодоши се спасија 
од лустрација“, Утрински весник, 
4.3.2010)

Силвана Бонева: „Убедени сме дека 
Уставен суд сака македонската 
демократија и натаму да биде 
зауздана, сака и натаму да биде 
заложник на пајаковата мрежа 
што ја сплетоа околу општеството 
соработниците на тајните служби. 
Тоа е повратен удар на луѓето од 
тајните служби, на соработниците 
на тајните служби кои по 1991 
година кодошеа, кршеа човековите 
права, уништуваа човечки судбини 
и на тој начин се пресметуваа 
со политичкиот противник“ 
(„Транзициските кодоши се спасија 
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од лустрација“, Утрински весник, 
4. 3.2010)

Звонимир Јанкуловски: „Очигледно 
е дека некој некого сака да го 
заштити. Уставниот суд се јавува 
токму во таква улога. Со ова 
се отвора простор правниот 
процес што овозможуваше мека 
лустрација да се трансформира 
во уличен, без никаква контрола. 
Па, наместо во „Службен 
весник“, имињата на кодошите 
ќе се појавуваат во медиумите“. 
(„Транзициските кодоши се спасија 
од лустрација“, Утрински весник, 
4.3.2010)

Стојан Андов: „Укинато е 
временското ограничување 
на соработката и нема пречки 
лустрацијата да се спроведува 
додека важи Законот“ 
(„Транзициските кодоши се спасија 
од лустрација“, Утрински весник, 
4. 3.2010)

Марјан Маџовски: „Со одлуката 
на Уставен суд практично се 
продолжува временскиот опфат за 
соработниците, наредбодавателите 
и корисниците за дополнителни 
десет години додека важи 
Законот“. („Транзициските 
кодоши се спасија од лустрација“, 
Утрински весник, 4.3.2010)

Трендафил Ивановски: „Одговорот 
е на 17 страници, во кои се дава 
детаљно објаснување за потребата 
од лустрацијата, мотивите за 
донесување на Законот, постапката 
за спроведување и слично, но мој 
личен впечаток е дека нема правни 
аргументи по однос на прашањата 

за кои ние поведовме постапка 
за оценување на уставноста.“ („Ќе 
се лустрира само комунизмот“, 
Дневник, 24.3.2010)

Игор Спировски, судија на 
Уставен суд: „Во одговорот на 
Собранието провејува силна идеја 
дека со Законот за лустрација 
треба да ги исправи аферите по 
осамостојувањето, нешто што 
државата не била способна, 
од не знам кои причини, да ги 
реши со алатките што ѝ биле на 
располагање“ („Ќе се лустрира 
само комунизмот“, Дневник, 
24.3.2010)

„Уставен суд покажа дека не е имун 
и е целосно зависен од влијанието 
на антидемократските структури и 
инсталации“, истакна претставник 
на лицата што протестираа пред 
Уставен суд. („Лустраторите 
имаат дилеми околу периодот на 
лустрација“, Утрински весник, 
25.3.2010)

Силвана Бонева: „Сите имаме 
храброст и треба да помогнеме 
да не умре лустрацијата“. 
(„Собранието ќе пресече како 
ќе се спроведува лустрацијата“, 
Утрински весник, 26.3.2010)

Звонимир Јанкуловски: „Правната 
сигурност на оние кои ги 
кршеле правата на граѓаните во 
поранешниот режим е извор на 
правна несигурност на граѓаните 
и вице верса. Во контекст на 
овие два типа правна сигурност, 
Уставниот суд на Република 
Македонија во контекст на 
оправдување на правото за 
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лустрација наместо да даде 
приоритет на сигурноста на 
граѓанското општество, ги заштити 
денунцијантите. (Звонимир 
Јанкуловски, „Уставниот суд меѓу 
правото и политиката“, Дневник, 
26.3.2010)

Силвана Бонева: „Кодошите и 
наредбодавците продолжиле да 
функционираат. Ним им пречи 
овој најлиберален закон, затоа што 
се инфилтрирани во системот“. 
(Трибина за Законот за лустрација 
на Институтот „Павел Шатев“, 
Вечер, 27.3.2010)

Илија Димовски: „Уставен суд ни 
кажува една голема вистина..., ни 
кажува дека Македонија веднаш 
по донесувањето на Уставот, во 
ноември 1991 година, преку ноќ 
стана демократска држава... Да, во 
време на демократија министрите 
за внатрешни работи од неколкуте 
влади на СДСМ издаваа наредби 
за прислушување и следење на 
политичките неистомисленици. 
Има многу докази за таквите 
злоупотреби. (Илија Димовски, 
„Противчовечки злодела“, 
Утрински весник, 28.3.2010)

Прес на ВМРО-ДПМНЕ: „Во 
периодот од 1992 до 1998 година 
министри за внатрешни работи беа 
господата Љубомир Фрчкоски и 
Томислав Чокревски. Во периодот 
од 1992 до 1998 година премиер 
на Владата беше Црвенковски. 
Овие луѓе морало да знаат за сите 
вакви активности на тогашната 
тајна полиција“. Бичиклиски го 
повика Црвенковски да одговори 
кој ги потпишувал наредбите 

за загрозување на човековите 
права. („Кој повеќе манипулира 
со службите“, Утрински весник, 
29.3.2010)

Прес на СДСМ, Гордан Георгиев: 
„Самиот факт што токму СДСМ 
бараше периодот на лустрација да 
биде до денес, ја прави тезата на 
Груевски и ВМРО-ДПМНЕ смешна 
и евтина. Го потсетуваме Груевски 
дека од 1991 година наваму 
злоупотребувањето на тајните 
служби во Македонија е забрането 
со Устав, а согласно со Кривичниот 
законик е кривично дело. Зошто 
се обидувате да манипулирате 
со јавноста? Цели четири години 
сте премиер и вашата фамилијата 
раководи со тајните служби“. („Кој 
повеќе манипулира со службите?“, 
Утрински весник, 29. 3.2010)

април 2010

Комисијата за лустрација ги 
повика граѓаните да достават 
документи за функционерите, 
доколку имаат. („Лустраторите 
бараат помош од граѓаните“, 
Утрински весник, 21.4.2010)

Стојан Андов: „Комисијата само 
треба да утврди дали документот 
е автентичен и, доколку е така, да 
биде земен предвид. Исто така, 
треба да се утврди зошто го нема 
во УБК и од кога го нема УБК“ 
(„Лустраторите бараат помош 
од граѓаните“, Утрински весник, 
21.4.2010)
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мај 2010

На тркалезна маса организирана 
од фондацијата „Конрад Аденауер“ 
и неделникот Форум, беше речено 
дека лустрацијата се сведува 
само на верификација на фактите 
и прибирање изјави, но дека 
не постои вистинска волја за 
справување со минатото. („Нов 
закон за успешна лустрација“, 
Утрински весник, 27.5.2010)

Звонимир Јанкуловски: „Процесот 
е од во место и тоа е токму целта 
што одредени структури сакаа 
да ја постигнат и успеаја во тоа“. 
(Нов закон за успешна лустрација, 
Утрински весник, 27.5.2010)

Јанаќе Витановски, претседател на 
Комисијата за лустрација: „Законот 
дава можност да се спроведе 
лустрацијата, која се спроведува 
бавно, исто како и транзицијата 
во Македонија, но Комисијата има 
капацитет да го спроведе законот 
во целост“. („Нов закон за успешна 
лустрација“, Утрински весник, 
27.5.2010)

Јадранка Костова: „Со Законот за 
отворање на досиејата и високите 
казни од Законот за лустрација, 
практично беа заштитени 
кодошите и соработниците 
на тајните служби од идејно-
политички причини. Затоа, 
ни треба нов закон, кој нема 
да забранува, туку вистински 
ќе деконспирира во нормална 
процедура“. („И лустрацијата бавна 
како транзицијата“, Дневник, 
27.5.2010)

Стојан Андов: „Лустрацијата ни 
ја вршат поранешни службеници 
во службата, преку пишување 
во медиумите за одредени 
личности. Без широко отворање 
на архивите за научна работа и 
без рехабилитација на жртвите, 
не можеме да ја процениме 
сегашноста ни да ја одредиме 
иднината“. („И лустрацијата бавна 
како транзицијата“, Дневник, 
27.5.2010)

Утрински: „Дознаваме дека 
за седум-осум јавни личности 
опфатени со овој лустрациски 
бран имало сомнежи дека во 
животот функционирале и граделе 
кариера со кодошење. Меѓутоа, 
во нивните досиеја фалеле 
двата клучни документа за да се 
докаже дека биле соработници 
на тајните безбедносни служби 
и лустраторите на крајот 
констатирале дека сите се „чисти“. 
Станува збор за писмената изјава 
со која лицето потврдува дека се 
согласува за да биде информатор 
на органите на државната 
безбедност и за решението од 
претпоставениот во Службата дека 
го прифаќа за информатор и му 
дава псевдоним“. („Псевдоними 
има, но ги нема имињата на 
кодошите“, Утрински весник, 
31.5.2010)

Павле Трајанов: „Досиејата 
континуирано се прочистуваат 
и штом некој не е активен тие се 
уништуваат. Некои од досиејата се 
чуваат. Сето тоа беше регулирано 
со внатрешните правила на 
УБК и со подзаконските акти. 
Некаква трага може да се најде, 
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но ако не постои веродостоен 
документ дека некој соработувал 
со службите, тогаш тоа не може 
да се докаже. Кога се носеше 
Законот, западнавме во еуфорија 
дека ќе расчистиме со минатото… 
Законот, во основа, е направен 
за да се заштитат некои луѓе од 
политичкиот естаблишмент.“ 
(„Псевдоними има, но ги нема 
имињата на кодошите“, Утрински 
весник, 31.5.2010)

Стојан Андов: „Мора да има 
писмена изјава дека некој се 
согласил да биде соработник 
на тајните служби инаку, ако не 
е така, ќе има разни местенки. 
Службата работеше врз основа 
на изјави и тие постојат. Има 
документи од кои може да се види 
кој наредувал. Трагите никогаш 
не можат целосно да се уништат, 
секогаш останува некаков белег“ 
(„Псевдоними има, но ги нема 
имињата на кодошите“, Утрински 
весник, 31.5.2010)

Слободан Најдовски: „...денес 
е смешно кога претставници 
на владиното мнозинство ја 
критикуваат одлуката на Уставен 
суд, која е идентична со мислењето 
на Владата. Тогашната опозиција 
не се согласи со таквиот владин 
став и го услови донесувањето на 
Законот за лустрација со тоа со 
предлог-законот да биде опфатен и 
периодот до неговото донесување.“ 
(Слободан Најдовски, „Лустрација 
на „современите кодоши“, 
Утрински весник, 31.5.2010) 

Дневник: „Според сознанијата, 
лустраторите побарале од УБК 
да ги добијат конкретните 

имиња и презимиња што 
стојат за псевдонимите, но 
добиле негативен одговор, со 
образложение дека станува 
збор за исклучително доверливи 
документи од голема важност за 
безбедноста на државата. Оттука, 
останува и дилемата дали меѓу 
псевдонимите нема имиња и 
презимиња кои сè уште работат 
во или се соработници на тајните 
служби, а истовремено се носители 
на одредени државни или други 
функции. Или, дали во таква 
улога не се јавуваат и актуелни 
функционери, кои го минале 
лустраторското сито.“ („УБК ги 
штити кодошите“, Дневник, 31. 
5.2010)

јуни 2010

Јадранка Костова: „…клучниот 
фактор во целиот процес на 
лустрација е УБК. Комисијата, 
едноставно, зависи од тоа што ќе ѝ 
биде дадено од службата. Фактот 
што нејзините членови не може 
сами да ги проверат документите 
и бараат нешто да добијат, 
говори дека таа е во подредена 
положба“. („Службите во служба на 
кодошите“, Дневник, 1.6.2010)

Христо Ивановски: „...лустраторите 
ќе ги знаат само псевдонимите 
на кодошите, но не и нивните 
вистински имиња. Кодошите ќе 
останат заштитени, а јавноста 
попусто ќе се прашува кои 
биле тие.“ (Христо Ивановски, 
„Лустрациска камуфлажа“, 1.6.2010)

Павле Трајанов: „Сега се бара 
да има доказ дека тој со потпис 
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се обврзал на соработка, иако 
основа при неговото ангажирање 
за соработник може да биде 
и фактот дека тој ја прифатил 
соработката, но одбил тоа да го 
потврди со потпис, стравувајќи од 
последиците... Тој е соработник, 
ама ние во Законот напишавме 
дека соработник е само оној 
што ќе потпише. Како тогаш ќе 
ги издвоите - тој што потпишал 
соработува, но соработува и тој 
што не потпишал. Тоа ви е како 
некој што живее во регистриран, 
а некој во нерегистриран брак. 
Практично, исти се последиците 
и обврските“. (Павле Трајанов, 
поранешен министер за внатрешни 
работи, „Без докази не може да 
се утврди кој бил соработник“, 
Дневник, 2.6.2010)

Од вкупно 1.391 советник во 
општинските совети, на 108, 
односно над 7 отсто, може да 
им бидат одземени мандатите. 
Комисијата за верификација на 
фактите во понеделникот донела 
решение дека тие не го исполниле 
дополнителниот услов за 
извршување на функцијата, зашто 
во предвидениот законски рок 
не доставиле нотарски заверена 
изјава со која потврдуваат 
дека не биле соработници на 
тајните служби. („Први жртви 
на лустрацијата 108 советници“, 
Дневник, 16.6.2010)

јули 2010

Писмена изјава дека не 
соработувале со органите на 
државната безбедност доставиле 
2.514 јавни функционери. Од 

Комисијата за лустрација 
соопштија дека верификувале 
287 изјави. („Кој ќе ги разреши 
советниците кои не дале изјави 
за лустрација?“, Утрински весник, 
4.7.2010)

август 2010

Јанаќе Витановски: „...десетина 
функционери имаат сомнителни 
досиеја, но ги нема сите факти 
за да се докаже дека биле 
соработници...“ („Кодоши меѓу 
пратениците?“, Утрински весник, 
4.8.2010)

Комисијата за лустрација бара 
од пратениците да иницираат 
законски измени со кои ќе се 
овозможи ова тело „да располага 
со документацијата, која 
лустраторите сега ја добиваат од 
четирите институции задолжени 
за соработка со нив - Архивот 
на Македонија, УБК, Агенцијата 
за разузнавање и Секторот за 
безбедност и контраразузнавање 
при Министерството за одбрана“. 
(„Кодоши меѓу пратениците?“, 
Утрински весник, 4.8.2010)

Јанаќе Витановски: „Само 
Комисијата за верификација на 
фактите може да поведе постапка 
и да ја утврдува вистинитоста на 
поднесената изјава и ниту еден 
нема такво право и надлежност. 
Но, имавме еден таков пример и 
доколку се продолжеше така ќе 
имавме не институционална, туку 
улична лустрација“. („Јанкулоска 
направила упад во лустрацијата“, 
Утрински весник, 4.8.2010)



Македонска лусТрација (1999-2012 година) – насТани, иЗјаВи, наслоВи78

Лустраторите јавно се пожалија 
дека Законот за определување 
дополнителен услов за вршење 
јавна функција е брана што не им 
дозволува да копаат во архивите 
и да докажат дека десетина 
актуелни функционери, меѓу нив 
и седум-осум пратеници, биле 
кодоши. („Лустраторите како 
„тигри од хартија“, Утрински 
весник, 5. 8.2010)

Ивица Боцевски: „Не смее 
да се дозволи ова тело да се 
претвори во ’тигар од хартија’. 
Токму оваа ситуација, пратеници 
како носители на државниот 
суверенитет, да може да бидат 
предмет на уцена или, пак, 
пратеници кои со „кодошење“ 
се избориле за своите позиции, 
се најсериозни закани за 
демократскиот процес.“ 
(„Лустраторите како „тигри 
од хартија“, Утрински весник, 
5.8.2010)

Стојан Андов: „И да им дадат 
целосен пристап, што ќе добијат, 
што ќе видат и да ги пуштат таму? 
Треба да знаат како да бараат, да 
се протресе целата документација 
и да се види дали и што фали, 
дали некој крие факти и одбива 
да им ги даде, што е казниво 
според Законот. А ако Комисијата 
се сомнева, треба да каже. Нека 
достават извештај до Собранието, 
па ние ќе го погледнеме. Мене ме 
загрижува бојкотот на Комисијата 
од страна на Владата. Не знам дали 
тој е намерен или бирократски. 
Комисијата нема вработени, нема 
технички услови за работа, па сега 
и од УБК има оправдување за да 

каже дека членовите немаат каде 
да ја чуваат документацијата“. 
(„Кодошите помоќни од 
лустраторите“, Дневник, 5.8.2010)

Звонимир Јанкулоски: „Јасно е дека 
овој концепт на мека лустрација 
не дава резултати… Ако сакаме 
вистинска лустрација, потребен 
е сосема друг концепт - цврста 
лустрација, и тогаш ќе се види 
дали навистина има политичка 
волја да се спроведе процесот“. 
(„Лустраторите како „тигри 
од хартија“, Утрински весник, 
5.8.2010)

Јанаќе Витановски: „Имав 
погрешни информации дека 
министерката на односното 
лице му издала потврда дека 
не е соработник со нашите 
служби. По реакциите во 
јавноста поподробно го проучив 
предметот и од информациите 
до кои дојдов го констатирав 
следново: На спомeнатото лице 
не му е верифицирана изјава, 
како на функционер, и МВР не е 
тој орган што верифицира изјави, 
но му е издадена потврда дека не 
соработува со странските служби, 
за што е надлежно МВР. Така што 
не е извршен упад. Повторувам, 
дека ова беше мој личен став. И од 
денешна гледна точка може да се 
констатира дека МВР не извршило 
упад во работата на Комисијата“, 
(„Првиот лустратор бил во заблуда 
за МВР“, Утрински весник, 
6.8.2010).

Оливера Војновска: „Тажната 
слика на Јанаќе Витановски, 
онака исплашен и целосно 
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скршен пред телевизиските 
камери, ја отсликува целата 
наша мизерија. Потребни му се 
48 часа комплетно да ја смени 
изјавата и да признае дека имал 
„погрешни информации“! Да биде 
иронијата поголема, човекот на 
кој му подметнале „погрешни 
информации“ стои на чело на 
институцијата која треба да го 
спроведе процесот на лустрација“. 
(Оливера Војновска, „Лустраторите 
на Оушн!“, Утрински весник, 
9.8.2010).

септември 2010

Ернад Фејзулаху, генерален 
секретар на ДПА: „Ќе ја тужиме 
Комисијата за лустрација 
ако не си ја заврши работата 
предвидена со Законот и ако се 
обиде политички да се испазари 
за да ги скрие фактите дека еден 
пратеник на ДУИ бил соработник 
на тајните служби. Се надеваме 
дека Комисијата нема и натаму 
предметот да го држи во фиока“. 
(„Тачи ќе ги тужи лустраторите“, 
Дневник, 13.9.2010)

Томе Аџиев, претседател на 
Комисијата за лустрација: „Нема 
такво нешто. Апсолутно не 
чуваме предмети во фиока. Сите 
предмети и документи добиени од 
надлежните институции редовно 
се работат и се разгледуваат.“ 
(„Тачи ќе ги тужи лустраторите, 
Дневник, 13.9.2010)

Рафиз Алити, пратеник на ДУИ и 
потпретседател на Собранието: 
„Како еден од потписниците на 
Законот за лустрација, сметам дека 

е неправедно да се лустрираат 
тие кои биле дискриминирани 
или под принуда прифатиле 
да соработуваат со службите. 
Неморално и некоректно е 
модерните функционери, 
пратеници и кодоши кои по 90-
тите соработувале да не подлежат 
на санкциите што се предвидени 
со Законот за лустрација. Законот 
треба да се примени за сите 
што соработувале до денот на 
неговото усвојување“. („Кодошите 
во партиски обрач“, Дневник, 
14.9.2010)

Стојан Андов: „Ако сегашната 
лустрација се покаже 
непродуктивна и доведе до 
блокада на целиот процес на 
прочистување на општеството, 
тогаш треба да се размисли да се 
постапи како во Бугарија и, како 
што сега најавува Србија, јавно да 
се кажат имињата на кодошите“. 
(„Андов ќе побара јавно објавување 
на кодошите“, Утрински весник, 
14.9.2010)

Премиерот Никола Груевски 
изјави дека не е задоволен од 
досегашниот тек на процесот 
на лустрација и ѝ порача на 
Комисијата за лустрација дека 
треба да работи поенергично. 
(„Има ли кодоши во ДУИ?“, 
Утрински весник, 15.9.2010)

Ивица Боцевски: „Дефинитивно, 
ниту кај ВМРО-ДПМНЕ ниту 
кај СДСМ нема реална волја за 
вистинска лустрација, туку постои 
волја да се инструментализира тој 
процес за да се оцрни политичкиот 
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противник“. („Лустрацијата стана 
фарса“, Дневник, 15.9.2010)

Луан Треси, портпарол на ДПА: 
„Откако ДУИ призна дека во 
редовите на нивната партија 
најмалку еден пратеник бил 
соработник на тајните служби, 
решивме денес да не го објавиме 
неговото име. И даваме уште 
една можност на Комисијата да 
ја спроведе законската обврска 
и да го реши овој случај. Ако не 
го направи тоа, ДПА ќе поднесе 
кривични пријави против 
членовите на Комисијата и ќе го 
објавиме името на пратеникот-
кодош од ДУИ“. („Лустрацијата 
стана фарса“, Дневник, 15. 9.2010)

Томе Аџиев: „Имаме факти 
и аргументи што ни се на 
располагање, ги проучуваме, 
верифицираме или не 
верифицираме изјава на 
функционер или кандидат и 
друго ништо не нè интересира. 
Партиите си тераат кампања и 
тоа е нивна работа. Но, не смееме 
да дозволиме некој за џабе да 
изгори“. („Лустрацијата стана 
фарса“, Дневник, 15.9.2010)

Зоран Тодоровски: „Сакам да 
укажам дека е лошо тоа што 
Законот не дозволува објавување 
на имињата на лицата за кои ќе се 
потврди дека биле соработници 
на тајните служби. Со тоа се 
загуби смислата на лустрацијата. 
Дополнително, смислата се загуби 
и по одлуката на Уставниот суд 
лустрацијата да се однесува само 
до 1991 година. Мислам дека 
токму таква одлука посакуваа 

противниците на лустрацијата“. 
(Зоран Тодоровски, директор на 
Државниот архив, „Прочешлани 
сомнителните досиеја“, Дневник, 
15.9.2010)

Дневник: „Судија на Уставниот 
суд ќе биде првата жртва на 
лустрацијата. Наспроти партиските 
најави и притисоци, двајца 
пратеници од власта во последен 
час, со надгласување, се спасиле од 
лустрациската мрежа, дознаваме 
од партиски извори.“ („Изгласан 
првиот кодош“, Дневник, 17.9.2010)

Ивица Боцевски: „Секој обид 
за партиска или за политичка 
инструментализација на процесот 
се заканува да го претвори во 
обичен лов на вештерки, а тоа ни е 
најмалку потребно во оваа фаза на 
процесот“. („Судија прва жртва на 
лустрацијата?“, Утрински весник, 
17.9.2010)

Луан Треси, портпарол на ДПА: 
„Комисијата за лустрација на 
скандалозен начин со гласање 
како Влада и со седум гласа 
против фактите се обиде да го 
спаси пратеникот на ДУИ. Со тоа 
станаа дел од дневнополитичките 
пазарења и затоа ДПА ќе поднесе 
кривични пријави“. („ДПА и ДУИ 
се скараа за кодошите“, Утрински 
весник, 20.9.2010)

Тахир Хани, координатор на ДУИ: 
„ДПА се занимава само со лаги. 
Оваа партија ги има клеветите за 
политички концепт“ („ДПА и ДУИ 
се скараа за кодошите“, Утрински 
весник, 20.9.2010)
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Томе Аџиев: „...никој не може да 
знае како се гласа во Комисијата, 
бидејќи гласањето било тајно“. 
(„ДПА и ДУИ се скараа за 
кодошите“, Утрински весник, 
20.9.2010)

Утрински: „...лустраторите не му 
овозможуваат на судијата увид во 
податоците од кои заклучиле дека 
соработувал со тајната полиција, 
со што се уриваат неговите шанси 
да се брани“. („Судија од Уставен 
повикан да се изјасни дали бил 
кодош“, Утрински весник, 21. 
9.2010)

На новинарското прашање 
дали пратениците се „спасиле“ 
бидејќи кратко соработувале со 
тајните служби, Аџиев објасни 
дека одлучуваат според неколку 
одредби, меѓу кои и таа дека 
функционерот требало да кодоши 
во континуитет. („ДПА ја тужи 
Комисијата за лустрација“, 
Дневник, 21.9.2010).

Звонимир Јанкуловски: „Одлуката 
на Уставниот суд ја губи смислата 
затоа што во неа учествувал 
човек што бил лично засегнат. 
Се покажува недоследноста на 
системот и се потврдува потребата 
лустрацијата да не се ограничи 
до 1990 година.“ („Уставен суд 
во конфликт со лустрацијата“, 
Утрински весник, 22.9.2010)

Стојан Андов: „Ако се потврди дека 
судијата соработувал со тајните 
безбедносни служби, тоа ќе фрли 
сенка на одлуката на Уставниот 
суд за лустрацијата. Одлуката 
станува проблематична од аспект 

на тоа што еден уставен судија 
бил лично засегнат. Излегува дека 
Уставниот суд ја донел одлуката во 
чудни околности. Не знаеме каков 
бил односот на гласовите и дали 
имал некакво влијание врз другите 
судии“. („Уставен суд во конфликт 
со лустрацијата“, Утрински весник, 
22.9.2010) 

Марјан Маџовски: „Тоа значи 
дека судијата имал личен мотив и 
можел да ги насочува дискусиите 
и на тој начин да влијае во 
носењето на одлуката“. („Уставен 
суд во конфликт со лустрацијата“, 
Утрински весник, 22.9.2010)

Утрински „неофицијално“ дознава 
дека уставниот судија, наводно, 
се огрешил во средношколските 
денови, како припадник на 
разгранок на организацијата под 
име „Обединети за Македонија“, 
која се залагала за припојување на 
трите дела од етничка Македонија. 
Откако бил откриен, под притисок 
на полицијата, бил натеран да ги 
каже имињата на организаторите. 
(„Судијата бара јавно да проговори 
дали бил кодош“, Утрински весник, 
22.9.2010)

Љубчо Георгиевски, во писмо до 
Никола Груевски: „Кои се вашите 
мотиви за неспроведувањето 
на овој Закон, за мене останува 
нејасно, но факт е оти ВМРО-
ДПМНЕ е кочничар на 
лустрацијата во Македонија, за 
да биде спроведена доследно 
и принципиелно. Случајот со 
заштита од ваша страна на 
новинарот Драган Павловиќ-
Латас беше гротеска, но најновата 
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ваша опструкција на Законот за 
лустрација станува трагична и 
претставува сериозен удар врз 
демократијата во Македонија. 
Со непријатна изненаденост 
ја примив информацијата 
оти сте направиле договор со 
ДУИ за двајцата пратеници да 
биде запрена понатамошната 
процедура“. (Георгиевски му 
пишува на Груевски: „Зошто ги 
штитите кодошите“, Утрински 
весник, 22.9.2010).

Љубчо Георгиевски појаснува дека 
станува збор за еден пратеник 
на ДУИ и за еден пратеник од 
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ: 
„Луѓето, пак, се сеќаваат на 
неговата акцентирана припадност 
на т.н бугарско крило на ВМРО-
ДПМНЕ, а јас се сеќавам оти тој 
човек стана и министер и, конечно, 
најважното, откако беше сменет 
од министерската позиција, 
беше главниот организатор при 
купувањето шест пратеници од 
ВМРО-ДПМНЕ во 2000 година. 
Што значи оти тогаш сме имале 
неуспешен обид на своевиден 
државен удар организиран од 
страна на службите за државна 
безбедност“. (Георгиевски му 
пишува на Груевски: „Зошто ги 
штитите кодошите“, Утрински 
весник, 22.9.2010). 

Никола Груевски: „Го поддржувам 
со сите сили овој закон. Тие 
што го коментираа Законот во 
нивно владеење имаа можност да 
донесат и спроведат закон, но ниту 
донесоа ниту спроведоа. Оние што 
го спроведуваат, сега се обвинети 
за тоа“. (Георгиевски му пишува 

на Груевски: „Зошто ги штитите 
кодошите“, Утрински весник, 
22.9.2010)

Зоран Тодоровски: „Еднаш 
кодош, засекогаш кодош. Штом 
едно лице во одредена ситуација 
или период, без оглед колку тој 
траел, било соработник на тајните 
служби, не може да се изземе од 
санкциите предвидени со Законот. 
Законските решенија мора да се 
применат и врз него и тој не може 
да се амнестира. Неприфатливо 
е Комисијата да не наоѓа вина кај 
таквите некогашни соработници, 
а сега функционери“. („Секој 
што кодошел е кодош“, Дневник, 
22.9.2010)

Стојан Андов: „Очигледно дека 
со самото гласање членовите на 
Комисијата не можеле меѓусебно 
да се убедат. Кога се гласа, 
секогаш останува сомневањето кај 
некого и нормално е сомневањата 
да се расчистат судски. Законот 
предвидува секој што се сомнева, 
поединец или партија, а има 
документи, да покрене постапка 
пред суд, кој ќе го каже конечниот 
збор дали некој бил или не кодош“ 
(„Секој што кодошел е кодош“, 
Дневник, 22.9.2010)

Звонимир Јанкуловски: „Кодош 
си е кодош, дали тоа го правел 
еднаш или сто пати – не е битно… 
Комисијата утврдува факти, а не 
гласа“. („Лустрацијата се префрли 
во дворот на власта“, Утрински 
весник, 23.9.2010)

Ивица Боцевски: „Како што не е 
можно некоја жена да биде ’малку 
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бремена‘, така не е можно ниту 
некој ’малку да кодошел‘. Спорна 
е и самата техника на гласање. 
Доколку навистина имало такво 
нешто, тоа е спротивно со логиката 
на Законот. Затоа што постоењето 
на фактите за нечие кодошење е 
објективен факт, па Комисијата 
може само да го верифицира, а 
не и субјективно да гласа или да 
се изјаснува за природата на тие 
факти“. („Лустрацијата се префрли 
во дворот на власта“, Утрински 
весник, 23. 9.2010)

Ермира Мехмети: „...сета јавност 
се фокусира на албанскиот блок, 
како Албанците навистина да 
биле најголемите соработници на 
тајните служби! На овој начин, 
вниманието се одвлекува од 
вистинските соработници на 
режимот кон неговите жртви. 
Оваа акција не може поинаку да 
се нарече освен лов на вештерки 
за политички поени!“ (Ермира 
Мехмети, „Кога ловот на вештерки 
станува политичка цел“, Шпиц, 
23.9.2010.)

Филип Петровски: „Стариот систем 
продолжил да функционира 
најмалку до 1998 година, ако не 
и потоа. Па, и денеска се зборува 
дека постои мрежа на доушници, 
кодоши секаде околу нас… Жално 
е до каква состојба е процесот на 
лустрација. Да после 65 години 
кодошење сè се сведе на тоа дали 
имало еден кодош или тројца. 
Гледајте сеир. А новите кодоши 
нека не се грижат, оти сега со 
Закон се најавува дека не само 
што ќе бидат заштитени, ами ќе 
добијат и пензија и осигурување за 

вршењето на нивната „благородна“ 
работа“. (Филип Петровски, 
„Монти Пајтон лустрација“, 
Утрински весник, 24.9.2010)

Никола Груевски: „Јасно и гласно 
сакам да порачам - ВМРО-ДПМНЕ 
и јас, како нејзин претседател, 
сме најголеми поддржувачи на 
процесот на лустрација. Времето 
ќе го докаже тоа. Немаме никакви 
’дилови‘ ниту, пак, пазари со кои 
би се заштитиле лицата кои ги 
прекршувале човековите права 
и уништувале човечки судбини. 
Затоа, ајде сите на лустрација, и 
тоа со јавни листи, со објави, со 
период до 2010 година, за секој кој 
има не само јавна функција, туку и 
каква било општествена одговорна 
улога, и тоа веднаш“. (Груевски 
бара јавни листи на кодошите: 
„Сите кодоши да излезат на 
виделина, тоа е наша цел!“, 
Утрински весник, 24.9.2010).

Ѓорѓи Малковски, член на 
Комисијата за лустрација: „Врз 
база на документи добиени од 
Агенцијата за разузнавање, УБК, 
военото разузнавање и Државниот 
архив, утврдивме дека сите 120 
пратеници не соработувале со 
тајните служби“ („Нема кодоши, 
жими мајка!“, Шпиц, 24.9.2010).

Цветанка Иванова, координаторка 
на пратеничката група на СДСМ: 
„СДСМ бара доследна примена на 
Законот за лустрација. Осудуваме 
секакво политичко влијание. СДСМ 
нема што да крие. Во нашите 
редови нема кодоши. Нема да 
ги коментираме превирањата во 
ВМРО-ДПМНЕ“. („Уставниот судија 
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в понеделник со своја одбрана 
пред Комисијата за лустрација, 
Вечер, 24.9.2010)

Роза Топузова-Каревска: 
„Комисијата работи под партиска 
директива. Ова е уште еден 
обид за девалвација на целиот 
процес. Се дозволува кодошите 
да седат во пратеничките клупи“. 
(„Уставниот судија в понеделник со 
своја одбрана пред Комисијата за 
лустрација, Вечер, 24.9.2010) 

Илија Димовски: „ВМРО-
ДПМНЕ нема ништо со минатиот 
систем. Љубчо Георгиевски 
наместо да обвинува, доколку 
има информации, треба да ги 
достави до Комисијата и треба да 
каже зошто кога беше премиер 
не го спроведе процесот на 
лустрација. Политичката заштита 
на соработниците на тајните 
служби е надвор од принципите 
на работа на ВМРО-ДПМНЕ“. 
(„Уставниот судија в понеделник со 
своја одбрана пред Комисијата за 
лустрација, Вечер, 24.9.2010)

Јадранка Костова: „Власта 
предложи седуммина, а и 
пратеникот на Ахмети куртули 
благодарение на седуммина 
кои гласале против!“ (Јадранка 
Костова, „Кој од бившите 
потпретседатели на ВМРО-ДПМНЕ 
бил кодош?“, Фокус, 24.9.2010)

Утрински весник: „Претседателот 
на Уставниот суд, Трендафил 
Ивановски, пред Комисијата 
за лустрација негираше дека 
бил соработник на тајните 
служби во поранешната држава. 

Ивановски смета дека бил жртва 
на политички монтиран процес. 
Тој потврди дека бил прогонуван 
за идеите на самобитност на 
македонскиот народ и неговата 
државност. Тогаш, како што 
рече, бил злоупотребуван 
и тероризиран, а службите 
за државна безбедност му 
изготвила досие уште додека бил 
малолетник“. („Претседателот на 
Уставен негира дека бил кодош“, 
Утрински весник, 27.9.2010)

Трендафил Ивановски: 
„Категорично тврдам дека двете 
подметнати признаници за 
примени 10.000 динари на 1.12.1965 
година и 20.000 динари на 25 мај 
1965 година се чист фалсификат 
извршен или од оперативниот 
службеник или од доставувачот 
на досието. Немало соработка, 
како што се прави обид да ми се 
монтира, ниту остварување на 
материјална корист, или погодност 
при вработување или напредување 
во службата. Од досието 
произлегува дека нема жртва од 
наводното кршење на основните 
човекови права, а единствената 
жртва е ’соработникот‘... 
Тогашната тортура и обработка од 
органот за државната безбедност 
им послужи за сегашната 
монтажа“. (Tрендафил Ивановски, 
„Јас сум Давид, а другиот е 
Голијат“, Утрински весник, 
27.9.2010)

Силвана Бонева: „Треба да се 
лустрираат сите до 2010 година 
и да има јавно објавување на 
имињата на кодошите“. („Кој е 
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кодошот на Груевски, прашува 
СДСМ“, Утрински весник, 27.9.2010)

Андреј Петров: „Кој од Комисијата 
за лустрација му кажал на 
Груевски за кого се работи и 
кои се неговите поткажувачи? 
Преку кои членови на Комисијата 
Груевски го направил пазарот 
со ДУИ за заштита на двајцата 
пратеници што припаѓаат на 
парламентарното мнозинство? 
Што е тоа ако не злоупотреба на 
извршната власт.“ („Кој е кодошот 
на Груевски, прашува СДСМ“, 
Утрински весник, 27.9.2010)

Борис Стојменов: „Дали некој е 
кодош или соработник се утврдува 
врз база на верификација на 
документација. Од пред три 
месеци, на 12 јули, имам уверение 
од Комисијата дека не сум 
бил соработник на државните 
безбедносни служби и оти можам 
да ја вршам функцијата пратеник. 
Во ниеден документ го нема моето 
име“. („Стојменов покажа уверение 
дека не бил кодош“, Утрински 
весник, 28.9.2010)

Уставен суд соопштува дека 
премиерот излегол надвор од 
своите уставни надлежности, 
бидејќи „нема право да го цени 
легитимитетот на одлуките на 
Уставен суд, туку само да обезбеди 
нивно извршување“. („Премиерот 
во отворена војна со Уставен суд“, 
Утрински весник, 28.9.2010)

Никола Груевски: „До скоро нè 
критикуваа дека нема лустрација 
и оти таа не е почната, а сега 
кога започна повторно ќе нè 

критикуваат оти не е добра. 
Вчера слушнав коментари и 
обвинувања и, како и во многу 
други случаи, дежурен виновник 
е премиерот. Кога за некој ќе се 
извади нешто негативно, виновен 
му е премиерот, како јас да сум 
го терал да прави некои работи 
во минатото“. („Премиерот во 
отворена војна со Уставен суд“, 
Утрински весник, 28.9.2010)

Тодор Џунов, поранешниот прв 
човек на Уставен суд и професор 
по меѓународно право во пензија: 
„Со Законот за лустрација 
е создадена алатка со која 
политичката партија што е на 
власт може да се пресметува со 
неистомислениците... Формиран 
е орган, кој не е правосуден, 
составен од лица без правно 
знаење и биографија. Целиот 
процес се сведе само на еден 
претседател на Уставен суд од 
проверката на 3.300 именувани и 
избрани функционери. Се кријат 
имиња, се донесуваат одлуки 
со надгласување, место да се 
утврдуваат фактите“. („Премиерот 
во отворена војна со Уставен суд“, 
Утрински весник, 28.9.2010)

Ивон Величковски: „...`подземната` 
контрола на политиката и 
економијата од страна на службите 
мора да ја замени цивилната 
контрола врз безбедносните 
служби што го штитат уставното 
уредување и безбедноста на 
граѓаните и државата, како 
основен придонес, и кон 
ослободување (на бизнисот) од 
политичкиот клиентелизам“. (Ивон 
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Величковски, „Прочистување на 
заблудите“, Шпиц, 28.9.2010)

Љубе Бошковски, во писмо до 
Премиерот: „Откако ќе завршите 
со Вашето семејство, продолжете 
во своите редови, меѓу министрите 
и меѓу пратениците. Ве уверуваме 
дека ќе наидете на одлични 
резултати и одлични примери 
за лустрација. Доколку Ви треба 
помош од информации, ние сме 
тука да Ви помогнеме и да Ви 
понудиме одредени материјали, 
од кои ќе сфатите дека работите 
со сомнителен кадар. Впрочем, 
партијата што сега ја водите, 
ДПМНЕ ја направивте гнездо на 
УДБА и КОС, од соработниците 
на службите од некогашна 
Југославија“. („Ќе ти дадам 
документи за кодошите во 
ДПМНЕ“, Шпиц, 28.9.2010).

Љубомир Д. Фрчкоски: „ДПМНЕ 
прави монструозен, срамен и 
лицемерен чин на бесна и `наакана` 
партија, која смета дека сè може 
– и да ја менува физиката на 
фактите. Имено, сака вистината 
да ја утврди со гласање!?“ 
(Љубомир Д. Фрчкоски, „Омаж за 
лицемерите“, 28.9.2010)

Соопштение на Уставен суд: 
„Искористувањето еден случај кој 
е во постапка за стигматизација 
на колективното тело, потсетува 
на настани од минатото, што 
не смеат да му се повторат на 
едно демократско општество.“ 
(„Лустрацијата искористена за 
напад на Уставниот суд“, Дневник, 
28.9.2010)

Ерван Фуере, евроамбасадор: 
„Многупати досега ја напомнавме 
нашата загриженост во контекст 
на нападите врз Уставен суд и 
неговиот кредибилитет и веруваме 
оти на тој начин се поткопува 
владеењето на правото во земјата“. 
(Фуере, „Битката со Уставниот суд 
го поткопува имиџот на земјата“, 
Утрински весник, 29.9.2010)

Томе Аџиев: „Ние го сослушавме, 
но не сме должни да ги оценуваме 
неговите изјави. Ние ги оценуваме 
податоците, односно документите 
со кои располагаме, а што ни беа 
доставени од органите. Неговата 
изјава е дали тој се согласува 
со нашиот заклучок или не се 
согласува, а тој кажа дека не 
се согласува“. („Лустраторите 
одлучија: Ивановски бил кодош“, 
Утрински весник, 29.9.2010)

Владимир Милчин: 
„Компромитирај го претседателот 
на Уставниот суд за да го 
делегитимираш самиот суд, а 
потоа можеш да го торпедираш 
и Уставот, така гласи паролата на 
ноќта која се спушта врз нашите 
глави“. (Владимир Милчин, 
„Лустрациска ноќ“, Шпиц, 
29.9.2010)

Андреј Петров од СДСМ: „ВМРО-
ДПМНЕ и Груевски се фатени 
во лага, си ја ишкаат мувата од 
капата затоа што ова наликува на 
таканаречената улична лустрација, 
секој кој ѝ пречи на власта да се 
тргне, а институцијата Уставен 
суд, која работи професионално, 
да се сруши“. („Менувам уставен 
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судија за двајца кодоши“, Шпиц, 
29. 9.2010).

Жарко Трајаноски: „Лустрацијата 
треба да е инструмент на 
транзициска правда, но што 
останува од правдата кога 
досиејата на нелустрираната тајна 
полиција ќе почнат да се третираат 
како извор на апсолутна вистина? 
Што останува од правдата 
кога медиумите ќе почнат да 
ловат „кодоши“ по архивите? 
Што останува од правдата кога 
Премиерот прогласува „кодоши“ 
пред воопшто да почне постапка 
пред Комисијата за верификување 
на `фактите` од тајната полиција 
(сега под управа на неговиот 
братучед)? Што останува од 
правдата кога со `демократско` 
гласање се утврдува дали некој бил 
соработник?“. (Жарко Трајаноски, 
„Лустрацијата ги јаде своите деца“, 
Дневник, 29.9.2010.)

Трендафил Ивановски: „Ниту сум 
дал согласност, ниту има писмен 
документ дека сум соработувал 
со тајната полиција, туку бев 
предмет на обработка и прогон 
како средношколец во шеесеттите 
години, заради идеите за 
обединување на Македонија... Дури 
и во комунистичкиот режим имаше 
повеќе обѕири кон луѓето. Нека ми 
кажат каде се жртвите кои што сум 
им наштетил, лично ќе се соочам 
со нив и, ако сум виновен, ќе им 
платам“. („Ивановски: Досието ми 
е преправано“, Утрински весник, 
30.9.2010)

Никола Груевски (прашан од 
координаторката на пратеничката 

група на СДСМ, Цветанка Иванова, 
зошто се впушта во коментари за 
незавршена постапка): „Владата 
ги спроведува сите одлуки на 
Уставниот суд и овозможуваме 
максимално добри услови за тој 
нормално да функционира и да 
одлучува, но како и секој граѓанин 
на Македонија имам право да го 
дадам сопственото мислење за 
секого, вклучително и за работата 
и одлуките на Судот“. („Ивановски: 
Досието ми е преправано“, 
Утрински весник, 30.9.2010)

Стојан Андов: „Има многу случаи, 
кои и по 1991 и продолжиле да 
бидат оперативни и тие не се 
дадени во Архивот заради тоа што 
биле оперативни. Затоа е потребна 
една интервенција во Законот, но 
треба внимателно да се оствари“. 
(„Ивановски: Досието ми е 
преправано“, Утрински весник, 
30.9.2010)

Томе Аџиев: „Секогаш со 
мнозинство гласови ги утврдуваме 
фактите, но овде сме едногласни 
и сите 11 членови на Комисијата 
одлучивме дека уставниот 
судија не исполнува услови за 
извршување јавна функција“. 
(„Груевски те тужи, Никола те 
суди“, Шпиц, 30.9.2010).

Луан Треси, портпарол на ДПА: 
„Според наши информации, 
досиејата на Тачи биле предмет 
на расправа на членовите на 
Комисијата, иако тие датираат 
од периодот што не е предвиден 
за лустрација. Ова е уште еден 
доказ дека Комисијата работи по 
политички диктат“. („Тачи ќе тужи 
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оти му ги чешлале досиејата“, 
Дневник, 30.9.2010)

Димитар Мирчев: „Јас, сепак, би 
бил за тоа Законот за лустрацијата 
не да се менува или дополнува, 
туку да се укине... Вистина, треба 
разумно и неполитикантски да се 
процени дали овој закон повеќе 
ѝ користи или повеќе ѝ штети на 
консолидацијата на демократските 
процеси и човековите права и 
слободи во Македонија. Сè ми се 
чини дека е повеќе ова второто“. 
(Димитар Мирчев, „Лустрации и 
фрустрации“, Дневник, 30.09.2010)

октомври 2010

Владо Ѓорчев: „Уште ни кажува 
дека формирал кружоци за 
независна Македонија?! Ма немој? 
Испаѓа дека ние, всушност, 
ги имаме Гоце Делчев, Даме 
Груев и Павел Шатев во ликот 
на уставниот кодош. Всушност, 
службите толку многу го 
прогонувале, што го направиле 
уставен судија со децениска 
кариера“. (Владо Ѓорчев, „Уставен 
кодош за сите системи и сите 
времиња“, Шпиц, 1.10.2010)

Трендафил Ивановски: „Кои 
докази ги верификувала 
Комисијата? Белешки, искуцани, 
непотпишани од некој инспектор 
на УДБА во 1964 и 1965 година. 
Врз основа на вакви докази ли се 
докажува дека сум бил соработник 
на тајната полиција?“ („Ова не 
е лустрација, туку кастрација!“, 
Шпиц, 1.10.2010)

Дневник: Група поранешни 
вработени во Службата за државна 
безбедност подготвуваат список 
со соработници на тајните служби, 
за кои лично имале сознанија, 
информации и документи. 
(„Поранешни разузнавачи прават 
листа со кодоши“, Дневник, 
2.10.2010)

Катерина Блажевска: „Некој треба 
да ѝ објасни на јавноста зошто 
лустрацијата стана поларизиран 
меѓупартиски, а не натпартиски, 
општествен процес? Зошто се 
претвори во срамен политички 
пазар - колку ваши, колку наши? 
Зошто Комисијата дејствува 
како самоуправен орган, во која 
секој член различно ги толкува 
фактите, небаре дебатираат за 
месечен хороскоп, а не за јасни 
архивски документи?“ (Катерина 
Блажевска, „А кој ќе ја лустрира 
лустрацијата?“, Дневник, 2.10.2010)

Игор Ивановски, од СДСМ: „...јасно 
е дека кодошењето и репресивните 
недемократски механизми се како 
`добро утро` за ДПМНЕ... Ниту јас, 
ниту другите во СДСМ не криеме 
нешто, ниту имаме од што да се 
плашиме. Затоа и инсистираме 
лустрацијата да продолжи и да се 
заврши како што треба, за конечно 
да разбереме кој работел против 
народот“. (Игор Ивановски, „За 
македонската лустрација“, Шпиц, 
2–3.10.2010)

Стојан Андов, на „Зборно место“ 
во ГЕМ: „Ивановски го сметам 
за невин сè додека не заврши 
постапката. Сите медиуми изведоа 
свои заклучоци, требаше да го 



Примената на законите под лупа 89

остават по својот пат да се бори, 
а не неговиот случај да стане 
поле за политички пресметки“. 
(„Лустраторите лесно се 
`продадоа`“, Шпиц, 2.10.2010) 

Бранко Црвенковски: „Почетокот 
на процесот на лустрација во 
Македонија е сè освен тоа. Од 
првата одлука за трите случаи 
што ја имаше Комисијата, можеме 
да заклучиме дека селективно се 
води процесот. Се надгласуваат 
на факти, се градуираат луѓето 
како поголеми или помали 
кодоши. Тоа не смее да се дозволи 
во Комисијата. Фактите се тие 
што треба да се констатираат“. 
(„Катастрофална е политиката 
за името!“, Утрински весник, 
4.10.2010)

Павле Трајанов: „Досиејата 
на КОС од Третата армиска 
област, за соработниците од 
Македонија, како и на тие од СДБ, 
се префрлени во Белград. Имам 
сигурни информации дека тие 
не се уништени и оти сигурно се 
чуваат“. („Информациите тука, 
досиејата во Белград“, Дневник, 
5.10.2010)

Ѓорѓи Спасов: „Ние јавно тврдиме 
дека од независноста до денес кај 
нас комунистичкиот систем не 
бил променет и дека лустрацијата 
мора да се протегне и на овој 
период... Се бара да се откријат 
кодошите и од овој период и ако 
се на политичка функција да 
си поднесат оставка! А за кого 
кодошеле во овој период? Изгледа 
тоа не е важно. Тие за коишто 
работеле, остануваат на нивните 

функции и велат: „Држете го 
крадецот“. Јас сум за лустрација!“ 
(Ѓорѓи Спасов, „Кодош и заштитен 
сведок“, Утрински весник, 
6.10.2010)

Предраг Димитровски: „...Аџиев 
свесно ќе ни соопшти дека 
предметот на пратеникот Борис 
Стојменов бил чист, дека за него 
немало досие, па уверението дека 
го исполнува дополнителниот 
услов за извршување на 
функцијата му било издадено 
уште пред неколку месеци. Ама 
истиот Аџиев уште ќе каже дека 
тој, Стојменов, „не бил во игра“. 
Навистина!? А кој бил во игра, 
што и каква е играта, кој и како ја 
организирал, кој губи и кој добива 
во неа... За лустрацијата важат 
законски правила, а ако првиот 
лустратор ни ја продава како игра, 
должен е и да објасни според кои 
правила ја игра и чија марионета 
е тој“. (Предраг Димитровски, 
„Кој си игра лустрација“, Дневник, 
6.10.2010)

Ивица Боцевски: „Во наредниот 
период ќе се наслушаме за 
македонските дисиденти и за 
македонските патриоти кои 
страдале од режимот. Меѓутоа, 
таквите ги немало и не можело 
да ги има ниту во политиката, 
а уште помалку на другите 
водечки општествени позиции во 
комунистичка Македонија“. (Ивица 
Боцевски, „Рушење на `митот за 
ВМРО`“, Дневник, 6.10.2010)

Димитар Мирчев: „Јас би бил 
подготвен дури да повикам 
состанок на сите жртви на 
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`кодошењето` и режимското 
тормозење, за тие да направат 
список со `разузнавачите 
и оперативците, но и со 
налогодавците на сите нивоа`, 
што ги правеле тие злодела, 
вклучувајќи ги и овие што биле 
кај пратеникот Трајанов. Но, на 
крај си реков - доста е со тоа. 
Тоа и го предложив - да се укине 
Законот за лустрацијата. Да се 
затвори Пандорината кутија на 
злото, да се престане со новите 
поделби на оваа нација на 
кодоши и некодоши“. (Димитар 
Мирчев, „Надворешнополитичка 
дезориентација“, Дневник, 
7.10.2010)

Манчо Митевски: „Првиот 
лустрациски случај со 
претседателот на Уставен 
суд, Трендафил Ивановски, 
ја отвори Пандорината кутија 
и покажа како не треба да 
се одвива процесот, како не 
треба да работи Комисијата 
(селективност, контроверзни 
факти, партиско прегласување) 
и како не треба да се однесува 
власта (сатанизација на Уставен 
суд!)... Првиот случај на лустрација 
на македонски начин излезе 
во стилот `Нека виси Педро`!” 
(Манчо Митевски, „Македонски 
состоjби: лустрацијата – леб за 
сиромаштијата“, Утрински весник, 
8.10.2010)

Јасна Котеска, на трибина во ГЕМ, 
се залага досиејата да се објават 
на интернет, за да може да ги види 
јавноста: „Единствен излез е да се 
замрзнат сите досиеја и државата 
да формира технократско тело 

за нивна систематизација и 
обработка“. („Кодошите вкоренети 
во системот“, Шпиц, 9.10.2010)

Димитар Димитров: „Да се остави 
на мира целата номенклатура 
на режимот и да се жигосаат 
само „соработниците на тајните 
служби“, е неправда и цинизам. 
Кодошот не е автономна 
вокација, туку функција/жртва 
на недемократскиот систем. 
Кодошењето е иманенција на 
тиранијата. Изворен кодош е 
автократот,, кој паразитира 
од класификацијата на луѓето 
на лојални, т.е. кодоши, и на 
предавници, т.е. непријатели...“ 
(Димитар Димитров, „За 
кодошењето и системот: Законот 
за лустрацијата“, Дневник, 
9.10.2010) 

Махи Несими: „Ако сакаме да 
ги знаеме кодошите, треба да 
донесеме закон со кој ќе ги 
дознаеме сите кодоши. Без оглед 
дали лицето е живо или не“. (Махи 
Несими, „Темелна лустрација: 
Кој се офајди од кодошењето“, 
Дневник, 9.10.2010)

Гордана Јанкулоска: „МВР 
досиејата ги предаде во моментот 
кога беше донесен Законот за 
отворањето на досиејата и оттогаш 
наваму досиејата може да се 
побараат, односно да се изврши 
увид во нив, исклучиво преку 
Архивот на Република Македонија, 
и по однос на сето она што е 
предмет на интерес, а датира од 
пред овој период. Значи, МВР, 
практично, е институција која 
во моментов нема надлежност 
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за тие досиеја“. (разговор со 
Гордана Јанкулоска, министерка 
за внатрешни работи, „МВР нема 
надлежност за досиејата“, Дневник, 
11.10.2010)

Мендух Тачи: „На потег е Ахмети. 
Тој треба да ѝ разјасни на јавноста 
за тие документи и дека неговите 
најблиски соработници се 
поранешни и сегашни шпиони на 
српската служба“. („Лустрацијата 
ќе ја прави Белград?“, Шпиц, 
12.10.2010)

Зоран Тодоровски: „Според моите 
сознанија, добиени врз основа 
на лични контакти, досиејата на 
соработниците на тајните служби 
сè уште се водат како службена 
и државна тајна („Нема кој да ги 
побара белградските досиеја“, 
Дневник, 13.10.2010)

Шпенд Љуши, универзитетски 
професор на ДУТ: „Со тоа што 
ги предадов трите досиеја до 
Комисијата за лустрација, јас 
ја завршив својата граѓанска 
должност. Документите ги најдов 
фрлени во дворот. Ги отворив и 
видов дека станува збор за високи 
функционери од власта. Тројца се, 
само Албанци“, („Функционери на 
ДУИ во кодошка мрежа“, Утрински 
весник, 14.10.2010)

Томе Аџиев: „Ова е прв пат трето 
лице, во согласност со Законот, 
да ни достави некакви документи. 
Досиејата се архивирани, ќе 
ги разгледаме и ќе видиме 
како ќе постапуваме по нив“. 
(„Функционери на ДУИ во кодошка 

мрежа“, Утрински весник, 
14.10.2010)

Зоран Тодоровски: „Одговорно 
тврдам дека ниту едно досие не 
е ниту дополнувано, ниту оттаму 
се вадени документи. Во Архивот 
има илјадници досиеја, кои се 
преземени од МВР, а каква било 
интервенција во нив е кривично 
дело кое, според Законот, е 
казниво со затворска казна. 
Судијата и неговиот адвокат 
обвинуваат преку медиумите, но 
тој не дошол лично да го види 
своето досие“. („Функционери на 
ДУИ во кодошка мрежа“, Утрински 
весник, 14.10.2010)

Чедо Дамјановски, член на 
Комисијата: „Според Законот, 
Комисијата не може да ги 
проверува фактите во досиејата, 
туку тоа самиот Ивановски може 
да го бара на суд. Затоа, ние 
донесовме одлука дека тој може 
да се жали на суд, а не донесовме 
конечна одлука. Бидејќи 
Комисијата нема законска можност 
да ја утврдува веродостојноста на 
досиејата, откако судијата изрази 
сомневање, оставивме можност тој 
да се жали на суд и да докажува 
дали му е `фабрикувано` досието“. 
(„Функционери на ДУИ во кодошка 
мрежа“, Утрински весник, 
14.10.2010)

Муса Џафери: „Се согласувам 
дека ДПА сакаше да има ефект 
и да направи тема во медиумите. 
Претпоставувам дека поранешните 
структури на УДБА сè уште имаа 
фосили или некои кои имаат долг 
кон тие служби. Но, за жал, и 
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професорот ќе биде првата жртва 
на оваа валкана игра, бидејќи тој 
има долг кон некого и мора да 
ја игра оваа улога“. („`Мама` - тоа 
сум јас, се јави Муса Џафери“, 
Утрински весник, 15.10.2010)

Али Ахмети: „Против професорот 
Шпенд Љуши ќе поднесеме 
тужба, бидејќи сметаме дека 
документите што ги доставил се 
фалсификувани. Тие досиеја кои 
на чуден начин, ги добил како 
да му ги доставил некој гулаб, па 
затоа сметаме дека оваа дилема 
треба да се расчисти со тоа што ќе 
поднесеме тужба. Се обвинуваат 
личности кои имаат голем 
кредибилитет кај албанскиот 
народ и се сака да се фрли дамка 
врз авторитетите на државата. Ова 
е нечесна битка, ова е прогонување 
и најостро го осудуваме“ („`Мама` - 
тоа сум јас, се јави Муса Џафери“, 
Утрински весник, 15.10.2010)

Соња Крамарска: „Веќе нема 
сомневања дека лустрацијата се 
претвори во лов на вештерки. 
Поле за меѓусебни политички 
пресметки. Засега тие експлодираа 
во албанскиот двор, но прашање 
на време е кога тоа ќе се случи и во 
македонскиот. Или во дворецот.“ 
(Соња Крамарска, „Дали вуjко 
е подобар стрелец од мама?“, 
Утрински весник, 15.10.2010)

Филип Петровски: „Ние ги 
отворивме досиејата во 2000 
година. Тоа требаше да биде 
почеток на расчистувањето 
со кодошите, меѓу кои и т.н. 
дисиденти. Но, не бидна така. Не 
знам зошто се застана само на 

закон за отворање на досиејата 
и зошто се избра варијанта 
имињата да бидат прецртани, 
односно сокриени. Од денешна 
перспектива, мислам дека тоа бил 
погрешен пристап. Требаше сè да 
се отвори во еден бран“. (Филип 
Петровски, „Сомнителни типови – 
вистински дисиденти“, Утрински 
весник, 15.10.2010)

Стојан Андов: „Органите што се 
надлежни и се скапо платени, 
како што се ДБК и Агенцијата за 
разузнавање, треба да утврдат од 
каде доаѓаат овие досиеја“. („Како 
Белград стигна во тетовскиот 
двор?“, Утрински весник, 17.10.2010)

Утрински: Тетовскиот професор 
Шпенд Љуши, кој од тотален 
анонимус стана центар на 
вниманието, откако ги достави 
трите досиеја за функционерите 
на ДУИ, живее во куќа на два 
ката со гаража, но нема двор. 
Каде „мистериозниот курир“ му 
ги оставил на професорот Љуши 
папките со документи од Белград, 
се прашуваат тетовци, кои 
тврдат дека тој од влезната врата 
директно влегува во својата куќа 
(„Професорот што лови кодоши 
немал двор“, Утрински весник, 
18.10.2010)

Чедомир Дамјановски: „Комисијата 
нема овластувања да соработува 
со странски служби, затоа 
едногласно донесовме заклучок и 
побаравме четирите институции 
во најкраток рок да ја проверат 
веродостојноста на материјалите 
во службите во Белград. И тоа 
само за два предмета, бидејќи 
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едниот не подлежи на Законот 
за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција. 
Дури откако ќе се утврди 
веродостојноста на документите, 
ќе се види дали ќе се отвори 
постапка за лустрација“(„`Стрелец` 
се спаси од лустрација“, Утрински 
весник, 18.10.2010)

Павле Трајанов: „Доколку сакаме 
да направиме вистинска, правична 
лустрација, клучна улога има 
документацијата од Белград. За 
да ја добиеме, ни треба договор 
со Србија, но, во меѓувреме МВР 
треба да се обиде да ги добие 
материјалите по дипломатски пат.“ 
(„`Стрелец` се спаси од лустрација“, 
Утрински весник, 18.10.2010)

Павле Трајанов: „Овие досиеја се 
силно оружје во рацете на Белград 
за остварување на влијание во 
Македонија. Со нив тамошните 
служби можат да контролираат 
дали и колку македонските 
органи ги прават достапни 
досиејата и дали манипулираат“. 
(„Белградските досиеја ќе китат 
македонски дворови“, Шпиц, 
18.10.2010) 

Зоран Тодоровски не верува 
дека Белград ќе сака да ги даде 
документите на некогашните 
соработници на тајните служби: 
„Па тоа е строго доверлива 
документација, државна тајна и 
ниту една држава не би ги дала“. 
(Зоран Тодоровски, „`Мама` и 
`Вујко` ќе патуваат од Белград“, 
19.10.2010).

Јанко Бачев: „Единствената 
можност јавноста сега да ја види 
вистината за Керим е во рацете на 
претседателот на државата Ѓорге 
Иванов“. Бачев го повикува Иванов 
да „вети помилување од кривично 
гонење, за да ѝ овозможиме на 
јавноста најпосле да го добие 
одговорот на прашањето за кое 
чисто досие зборуваше неделава 
по медиумите Срѓан Керим“. 
(Бачев, „Ако Иванов ме помилува, 
ќе го обелоденам досието на 
Керим!“, Шпиц, 19.10.2010.)

ДПА најави дека на тревните 
површини на ДУИ во Мала Речица 
ќе никнат нови компромитирачки 
материјали. („`Вујко` води до 
врвот на ДУИ“, Утрински весник, 
20.10.2010).

Васко Попетревски: „А потребна 
ли е дополнителна дискредитација 
на оние единаесет циркузанти-
членови на Комисијата?! Оние 
што со секоја нова одлука ја 
поништуваат претходната. Оние 
што во случајот со уставниот судија 
Трендафил Ивановски рекоа дека 
не се надлежни да ја оценуваат 
веродостојноста на документите, 
а со одлуката да ги стават во 
процедура копиите за `Вујко` 
и `Мама` постапија спротивно. 
Потребна ли e дополнителна 
компромитација на процесот во кој 
премиерот вели дека надлежните 
институции имаат одврзани раце 
да ги бараат досиејата од Белград, 
а министерката за внатрешни 
работи `се прави на Тошо`“. 
(Васко Попетревски, „Голи Оток“, 
Дневник, 20.10.2010)
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Чедомир Дамјановски, член на 
Комисијата за верификација 
на фактите: „Комисијата за 
верификација на фактите, 
во случајот на изјавата на 
уставниот судија, одлучуваше 
според оригиналните документи 
од досието на г. Ивановски, 
формирано од надлежен орган 
и доставено до Комисијата од 
надлежен орган. Во случајот 
на `Вујко` и `Мама`, Комисијата 
има доставено материјали од 
трето лице, но во копија, чиј 
извор е надвор од Македонија. 
Затоа, барањето до надлежните 
органи, со кои Комисијата има 
законска обврска да соработува, 
да се процени веродостојноста на 
документите е нормална работа и 
е во рамките на Законот за вршење 
дополнителна дејност. (Писма: 
„Комисијата постапи по Законот, 
Дневник, 21.10.2010; Повод: „Голи 
оток“, Дневник, 20.10.2010)

Васко Попетревски: „Почитуван, 
г. Дамјановски, каква вредност 
имаат решенијата на Комисијата за 
верификација на фактите ако тие 
можат да бидат повлечени во секој 
момент? Како воопшто Комисијата 
верификува факти ако нема 
пристап до клучниот извор на тие 
факти?... Конечно, ако работите 
само со оригинали, како тогаш 
отворивте процедура за копии?“ 
(„Ги легитимиравте дилемите“, 
Дневник, 21.10.2010)

Иванов по средбата со Тадиќ: „Го 
отворивме прашањето што за нас 
во Македонија е многу актуелно, 
особено во делот од сукцесијата 
на заедничките архиви, за да може 

нашите надлежни институции 
да се обратат во согласност со 
принципите на сукцесијата до 
органите во Србија, каде што се 
архивите од заедничката држава. 
Така ќе можат да ги користат 
како документи, кои се неопходни 
во одредени актуелни процеси 
во нашата држава“. („Иванов ги 
побара белградските досиеја“, 
Дневник, 21.10.2010)

Марјан Додовски, претседател 
на ВМРО-Народна партија: 
„Лустраторите немаат 
кредибилитет да ја водат 
лустрацијата во државата, бидејќи 
сите 11 члена на Комисијата се 
партиски војници…Реалноста 
покажа дека уставниот судија 
изгуби со 10:0, а другите личности, 
кои во јавноста требаше да бидат 
обелоденети како предмет за 
лустрирање, беа спасени со едно 
политичко гласање внатре во 
Комисијата за лустрација“. („Томе 
Аџиев, партиски лустратор“, 
Утрински весник, 21.10.2010)

Махи Несими: „Последниве 
случувања и во Комисијата за 
лустрација - да се побара мислење 
од Белград за две досиеја 
пронајдени во дворот на еден 
граѓанин во Тетово, претставуваат 
крајно институционално 
проблематизирање на моќта и на 
способноста на Македонија сама 
да се справи со своето минато 
и со иднината. А токму со овие 
постапки иднината на земјава 
се остава во `ветрометина`. Веќе 
станува јасно дека ние и понатаму 
доброволно се согласуваме 
иднината да ни се одредува од 
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горе - од Белград“. (Махи Несими, 
„Замав на лустрацијата: Политичко 
лудило, невидено во светот“, 
Дневник, 22.10.2010)

„Владата ги разгледува сите 
можности во најкусо време 
Македонија да ги добие 
белградските досиеја“, вели висок 
владин функционер. (Ексклузивно: 
го објавуваме соработничкото 
досие на Ибар од Зајас: „ОНА 
формирана во Белград“, Дневник, 
25.10.2010)

Драган П. Латас: „За среќа, јас 
сум Латас и знам на која врата се 
чука кога нешто ти треба. Пред да 
се разработи аферата и да почне 
машинеријата да врши пропаганда 
на големо, јас во полицијата и 
официјално добив пусулче дека 
нема никаква информација за моја 
соработка ниту со домашни ниту 
со странски полиции, кои и да се 
тие. Дали српска, дали албанска, 
дали американска или германска. 
Не им успеа фазонот. Јас сум чист. 
Што станува со нив?“ (Драган П. 
Латас, „Досиеја“, Вечер, 25.10.2010)

Утрински весник: „Познавачите 
велат дека во досиејата што беа 
отворени во 2000 година може 
да се препознаат имињата на 
некои од големите кодоши, но 
таму не може да се види колку 
пари земале. Тоа точно може да 
се открие од досиејата на самите 
соработници, кои љубоморно 
ги чува СДБ. Односно УБК, и 
таму ја има документација за 
целата соработничка мрежа и 
оперативните врски.“ („Кодошите 

не кодошеле гратис“, Утрински 
весник, 25.10.2010)

Трендафил Ивановски: „Ако 
гревот од младоста е доволен за 
да му се направи грев на човек со 
фабрикации, кој 45 години немал 
никаков контакт со безбедносните 
служби, тогаш нека му служи на 
чест на оној што тоа го направил“. 
(„Експерти ќе ги вештачат 
кодошките досиеја“, Утрински 
весник, 26.10.2010).

Томе Аџиев: „Комисијата својата 
одлука ја донесе врз основа на 
досието доставено од Државниот 
архив и не може да си дозволи 
конструкции, додавања факти, а 
уште помалку нивно уништување“. 
(„Експерти ќе ги вештачат 
кодошките досиеја“, Утрински 
весник, 26.10.2010).

Владо Бучковски: „Објавени се 
документи што може да отворат 
нови моменти за случувањата 
во 2001 година, да резултираат 
со едно болно соочување и на 
конфликтот да му дадат друга 
димензија“. („`Ибар` може да ја 
поплави Владата“, Утрински 
весник, 26.10.2010)

Љубчо Георгиевски: „Секој 
премиер, секој претседател на 
држава може да биде манипулиран 
од тајните служби. Секаде во 
светот е така, службите се посебна 
приказна. На сите министри 
за внатрешни работи - Павле 
Трајанов, Доста Димовска и Љубе 
Бошкоски им велев да ги отвориме 
тајните досиеја. Сите тврдеа дека 
документацијата е уништена. 
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Не знам дали и нив службите 
ги манипулирале“. („Љупчо: Ме 
собориле од власт со воен удар“, 
Утрински весник, 27.10.2010)

Абдулаким Адеми, вицепремиер 
и потпретседател на ДУИ: 
„Ова е директна војна за да се 
дискредитира делото и личноста 
на основачот на ОВК и на ОНА, 
успесите на двете албански војски 
и, воопшто, светлата историја на 
албанскиот народ и успесите на 
нашиот лидер Ахмети и неговите 
соработници“. („ДУИ обвинува 
за лудило“, Утрински весник, 
27.10.2010)

Али Ахмети: „Институциите 
треба да се загрижат за овие 
безвредни памфлети што се делат 
во јавноста... Ги повикуваме 
сите граѓани да бидат умерени 
и ладнокрвни, а истовремено 
очекуваме од сите државни 
институции, како и од експертите 
во одредени области, да се 
обелодени вистината… Од целата 
ситуација излегува дека Албанците 
биле најсреќниот народ во 
регионот, зошто УДБА ја создала 
ОВК, се залагала за независноста 
на Косово и за рамноправноста 
на Албанците во Македонија“. 
(„Ахмети: `Ибар` е безвреден 
памфлет!“, Утрински весник, 
28.10.2010)

ДУИ: „Дали Дневник влезе во 
играта на ДПА наречена `чесен 
граѓанин`, кој не ги доставува 
таканаречените `досиеја` до 
институцијата надлежна за 
проверка на таквите документи, 
туку ѝ ги дели на јавноста. 

Позадината на `чесниот граѓанин` 
ни е јасна, но Вашата - верувајте 
- не, само се надеваме дека е 
комерцијална, но ниту тоа не ве 
оправдува. Но, едно со сигурност 
може да кажеме, влеговте во нечие 
сценарио, на `улична лустрација`, 
која има само една цел, 
оневозможување легален и реален 
процес на лустрација“. (Писма: „Го 
прекршивте новинарскиот кодекс“, 
Дневник, 28.10.2010)

Редакција Дневник: „Новинарскиот 
кодекс не е прекршен, бидејќи 
во документите има тврдења 
што сосема може да ја промени 
перцепцијата на конфликтот во 
2001 година и сметаме дека од 
највисок јавен интерес е да се 
утврди дали тие се вистинити“. 
(Дневник, 28.10.2010) 

Бранко Црвенковски: „Сведоци 
сме на улична лустрација и 
поради квалификациите што ги 
содржат досиејата што се појавија, 
работите можат да ескалираат до 
невидени размери… Во рамките 
на самата Комисија за лустрација 
со надгласување се утврдуваше 
постоењето или непостоењето 
факти на двајца пратеници од 
парламентарното мнозинство, 
а факти или постојат или не 
и не можат да бидат предмет 
на меѓупартиски пазарења и 
надгласувања“. („Лустрацијата бега 
од контрола“, Утрински весник, 
29.10.2010).

Горан Митевски, поранешен 
директор на Управата за 
безбедност и контраразузнавање 
е убеден дека станува збор 
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за веродостојни документи, 
односно за копии на оригиналот: 
„Ниту една служба во светот 
не ги открива соработниците. 
Информации и податоци се 
разменуваат, но изворите никогаш 
не се кажуваат“. („Нема да се 
дознае дали `Ибар` е фалсификат“, 
Утрински весник, 29.10.2010).

Божидар Спасиќ, поранешен 
шеф на специјалниот тим на 
југословенската служба за државна 
безбедност, во видеоматеријал 
објавен на ТВ Алфа: „Честопати 
имав средби со соработникот кој 
се викаше Ибар... Тој беше еден 
суперинтелектуалец и јас во овој 
момент не знам, а се разбира ниту 
смеам да кажам за кого се работи“. 
(„Ибар постои, јас го држев на 
врска!“, Шпиц, 29.10.2010)

ноември 2010

Владо Поповски, првиот директор 
на Агенцијата за разузнавање, 
воопшто не сака да го коментира 
јавно објавеното досие. Според 
него, тоа е ирелевантно по две 
основи: не е оригинал, туку 
фотокопија, а во 1991 година 
завршува заедничкиот живот со 
СФРЈ - период што не подлежи 
на лустрација. („Трошка утеха 
за македонскиот Џемс Бонд“, 
Утрински весник, 1.11.2010).

Комисијата за лустрација вчера 
одлучи да ги отфрли досиејата 
„Вујко“ и „Мама“, оценувајќи 
дека станува збор за фотокопии 
кои не можат да се третираат 
како официјални документи. 
Лустраторите минатата недела 

добија одговор од УБК дека 
досиејата се „фабрикувани 
плагијати“. („Лустраторите 
ги отфрлија `Вујко` и `Мама`“, 
Утрински весник, 1.11.2010)

Али Ахмети: „По 30 до 50 години 
откако ќе починам, може да се 
отвораат прашањата за тоа што 
сум направил, што направил 
мојот вујко, што направиле Г`зим 
Острени, Муса Џафери или што 
направил Џеват Адеми, бидејќи 
денес ќе излезат разни луѓе, ќе 
оспорува едниот, ќе оспорува 
другиот. Нека се отвораат овие 
прашања по нашата смрт“ .(„Муса и 
Фазли пак добија потврда дека се 
чисти“, Дневник, 2.11.2010)

Иван Бабамовски: „Ивановски 
никако не можел да биде кодош. 
Како малолетник со 16 години тој 
можел да биде само информатор 
на кој му се заканиле дека ќе 
биде избркан од гимназијата… 
Најгласни лустратори сега се 
оние што треба и самите да 
бидат лустрирани, бидејќи 
некои од нив се министри, а 
во тоа време обвинуваа луѓе 
токму врз сознанијата добиени 
од соработнички досиеја“. 
(Бабамовски, „Ивановски не 
беше кодош!“, Утрински весник, 
2.11.2010)

Филип Петровски: „Никој во 
државава не верува во одлуката 
на лустраторите. Прилично 
индикативно е како се однесува 
Комисијата од самиот почеток 
на лустрацијата. Впечаток е 
дека нејзината улога не е да 
ги открие, туку да ги заштити 
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кодошите… Доколку се точни 
наводите дека формирањето 
и раководењето на штабот на 
Оружената војска на Косово 
(ОВК) било во организација и под 
директна команда на српските 
тајни служби, на чии списоци 
биле и познати команданти 
на ОНА, значи дека војната во 
Македонија била диригирана од 
странски интереси... За ова треба 
да има воена истрага, што може 
да ја прави независна мешовита 
комисија“. (Петровски, „Никој 
не им верува на лустраторите“, 
Утрински весник, 3.11.2010)

Зоран Тодоровски: „Прво, 
членовите на Комисијата мора да 
бидат професионалци, кои ја знаат 
материјата и кои многу дискретно 
ќе си ја вршат својата задача. 
Второ, мислам дека е непотребна 
второстепеност во постапката, 
зашто во сите земји каде што беше 
спроведена лустрацијата, судовите 
не беа вмешани“. („Темни петна 
во просветлувањето“, Дневник, 
3.11.2010)

Иван Бабановски, поранешен 
раководител на Управата за 
државна безбедност, кого 
тужителот Ивановски го повика 
во својство на експерт, потврдува 
дека во неговата кариера во УДБА 
од 1964 до 90-тите години не 
наишол на досие на соработник 
со псевдоним „Ламбе“, туку дека 
постоело само лично досие. 
(„Одлуката на Управниот суд на 
писмено“, Дневник, 3.11.2010)

„Наводно, досиејата, меѓу нив 
и тоа во кое Алија Ахмеди бил 

заменет со Али Ахмети, се 
фабрикувани во Србија и се 
продадени во Македонија за 60.000 
евра, како оригинали“. („Ибар 
бил Ахмеди, не Ахмети“, Дневник, 
4.11.2010)

Љубе Бошковски: „Разузнавачи на 
Милошевиќ, кои исто така беа во 
Шевенинген, ми кажаа дека ОВК 
во Македонија е нивна творба. 
Тогаш јас, просто, не можев да 
верувам“. (Интервју со Љубе 
Бошкоски, претседател на ОМ, „Кај 
мене нема место за Груевски и за 
Црвенковски“, Утрински весник, 
4.11.2010)

Абдулаќим Адеми, вицепремиер 
задолжен за спроведување на 
Рамковниот договор: „Лажните 
досиеја се креација на членови 
на Демократската партија 
на Албанците, поранешни 
соработници на УДБА, 
функционери на ДБК што биле 
на позиција во 2001 година… 
Сметам дека тие заедно не можат 
да се помират со фактот дека 
беа поразени во 2001 година и 
токму затоа произведуваат вакви 
фалсификувани документи“. 
(Адеми, „Досиејата ги печатат 
поранешни функционери на ДБК“, 
Утрински весник, 4.11.2010)

Утрински: И за досието „Ибар“, 
како и во случаите „Мама“ и 
„Вујко“, во разузнавачките служби 
и во Архивот на Македонија 
не се пронајдени оригинални 
документи под овие псевдоними. 
Во одговорот што лустраторите го 
добиле од Управата за безбедност 
и контраразузнавање е наведено 
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дека „Ибар“ е „фабрикуван“. („И 
`Ибар` бил плагијат!“, Утрински 
весник, 8.11.2010)

Љубчо Георгиевски: „Секој 
што се занимава со политика 
треба да биде подготвен на 
непринципиелни удари. Подобро 
е три невини жртви на лустрација, 
отколку тројца виновни на власт“. 
(„Љупчо: Опасно е со тројца 
кодоши на власт!“, Утрински 
весник, 9.11.2010)

Томе Аџиев: „Фотокопиите не 
можат да бидат релевантни 
за Комисијата. По добиените 
сознанија за извршената проверка 
и споредувањето со други досиеја 
формирани во тоа време од истите 
служби, може да се констатира 
дека тие не се релевантни за да 
постапуваме“. („И досието `Ибар` е 
нерелевантно“, Дневник, 10.11.2010)

Уставниот судија најави и 
кривична тужба за претседателот 
на Комисијата за лустрација, 
затоа што Томе Аџиев тврдел 
дека имал потпишан документ 
за соработка со тајните служби 
што, пак, Ивановски го негираше. 
(„Ивановски оди на Врховен суд“, 
Утрински весник, 12.11.2010)

Љубчо Георгиевски, на трибината 
„Каде оди македонската 
лустрација?“: „Главен кочничар 
на лустрацијата е актуелната 
власт. Парадокс е што се гонат 
соработниците, а некој што мачел 
и убивал сега може да биде 
пратеник“. („Лустрацијата удри врз 
Премиерот“, Шпиц, 12.11.2010)

Судот потврди дека уставниот 
судија бил кодош, а Ивановски 
најави жалба пред Врховниот, 
пред Судот во Стразбур и кривична 
пријава против претседателот на 
Комисијата за лустрација Томе 
Аџиев. („Судијата Ивановски не 
се исчисти пред Управниот суд“, 
Дневник, 13.11.2010)

Аналитичарот Ким Мехмети мошне 
луцидно забележува кој правец 
може да го фати лустрацијата: 
„Доколку Скопје ги добие досиејата 
од Белград, тогаш и кокошките на 
Албанците ќе бидат прогласени 
за кодоши“. („Каде се скрија 
вистинските кодоши“, Утрински 
весник, 14.11.2010)

Мендух Тачи: „УДБА не ја водеше 
борбата за правата на Албанците, 
туку беше уфрлена во Македонија 
за да му се наштети на процесот на 
независноста на Косово. Требаше 
да се докаже дека се работи за 
еден турбулентен народ кој нема 
политички барања, туку има 
само криминални или моментни 
барања. Веќе е јасно дека 2001 
беше комплетно сценарио на 
Белград“. (Тачи, „Името е проблем 
на Македонците“, Дневник, 
15.11.2010)

Мендух Тачи: „Ќе го лустрираме 
и него и ќе откриеме многу 
цифри во неговите банкарски 
влогови: 300.000, 400.000, 500.000 
евра. Многу брзо ќе одиме 
на суд, а ќе одиме и на друго 
место. Претседателот, бидејќи е 
неспособен од секој аспект, не 
знае дека постои друга, многу итна 
процедура со која тој ќе се најде 
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во многу тешка ситуација.“. („Тачи 
му ги брои парите на Аџиев“, 
Утрински весник, 16.11.2010).

Аџиев: „Тоа се целосни невистини. 
Моето семејство е чесно. Имотот со 
кој располагам е спечален со труд 
и е стекнат уште пред да дојдам во 
Комисијата за лустрација.“. („Тачи 
му ги брои парите на Аџиев“, 
Утрински весник, 16.11.2010).

Утрински весник: Според 
податоците во анкетниот лист 
што го доставил претседателот на 
Комисијата за лустрација, Томе 
Аџиев, во Антикорупциската 
комисија, тој располага со имот 
вреден околу 400.000 евра. Аџиев 
има заеднички недвижен имот: 
деловен простор од 21 квадратен 
метар во Битола, куќа од 160 
квадрати, исто така, во Битола 
и стан од 50 квадрати во Охрид. 
Тој поседува благородни метали 
во вредност од 500.000 денари, 
уметнички и колекционерски 
предмети вредни 350.000 денари. 
Аџиев има еден автомобил марка 
„рено седан спорт 1.5 ДЦИ“ од 2006 
година, кој чини 1.078.410 денари. 
Првиот лустратор има две штедни 
книшки во ТТК банка со близу 7,5 
милиони денари. Аџиев побарува 
по основа на даден заем околу 2,5 
милиони денари. („Колку тежи 
претседателот на Комисијата“, 
Утрински весник, 16.11.2010)

Утрински: Таткото на еден од 
уапсените во акцијата „Бродец“, 
Кадри Даути, на лустраторите им 
предаде досие под псевдоним 
„Вихор“, за кое тврди дека се 
однесува на лидерот на ДУИ, 

Али Ахмети… Од Комисијата 
за лустрација велат дека ќе ги 
разгледаат документите, но 
ќе ги земат предвид само ако 
се оригинали. (Ново досие: По 
`Ибар - `Вихор`“, Утрински весник, 
17.11.2010)

Звонимир Јанкулоски: „Комисијата 
за лустрација не успеа да наметне 
авторитет во спроведувањето 
на процесот. Авторитетот 
на институцијата почива на 
авторитетот на личноста и ѝ дава 
печат. За жал, нашата Комисија 
се покажа како најслаба алка 
на лустрацијата. Начинот на 
кој е формирана, со партиски 
договор, ја први уште поранлива“. 
(„Лустраторите - најслаба алка на 
лустрацијата?“, Утрински весник, 
18.11.2010)

Комисијата за верификација на 
фактите побара од Собранието 
измени на Законот за лустрација 
во неколку одредби. Се бара да се 
прецизира дека трети лица можат 
да доставуваат документи во 
Комисијата, но само оригинали... 
Лустраторите бараат и Законот 
да не важи само до 1991 година, 
туку до денеска. („Лустраторите - 
најслаба алка на лустрацијата?“, 
Утрински весник, 18.11.2010)

Лустрација до 2010, проширување 
на нејзиниот опфат и примање 
само оригинални документи од 
трети лица се главните измени 
на Законот за лустрацијата 
што завчеравечер ги прифати 
Извршниот комитет на 
владејачката ВМРО-ДПМНЕ. 
(„ВМРО-ДПМНЕ токми измени 
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на лустрацијата, ДУИ тужби“, 
Дневник, 20.11.2010)

Завчеравечер во неговиот дом 
во Тетово е уапсен поранешниот 
вработен во Службата за државна 
безбедност и актуелен советник 
за безбедносни прашана во 
ДПА, Хисен Муслиу. Полицијата 
се сомнева дека е вмешан во 
фалсификувањето на досиејата за 
соработка со тајните безбедносни 
служби: „ Мама“, „Вујко“, „Ибар“ 
и „Стрелец“, кои се поврзуваат 
со високи функционери од ДУИ. 
(„Лустрацијата врие - полицијата 
апси, фрчат и германски досиеја“, 
Утрински весник, 23.11.2010)

Во Комисијата за лустрација, 
која во изминатиов период стана 
најпопуларна институција во 
државата, беа донесени нови 
материјали, овојпат на германски 
јазик, кои говорат за наводната 
соработка на функционерите на 
ДУИ со тајните служби. Лицата 
што ги доставија материјалите 
не дадоа изјава за медиумите и 
воопшто не се претставија пред 
новинарите, само ги поделија 
документите и веднаш заминаа 
со автомобил. („Лустрацијата 
врие - полицијата апси, фрчат и 
германски досиеја“, Утрински 
весник, 23.11.2010)

Ерван Фуере: „Во сите држави 
досега лустрацијата се покажа 
како многу чувствително прашање 
и на таков начин треба да се 
третира. Тоа е еден процес кој не 
треба да биде дел од политичките 
агенди и треба да им се дозволи 
на судските органи да си го 

направат своето“. („Лустрацијата 
врие - полицијата апси, фрчат и 
германски досиеја“, Утрински 
весник, 23.11.2010)

Утрински: Иво Котевски, 
информираше дека при претресот 
на домот на Муслиу, на кој 
присуствувал и неговиот адвокат, 
биле одземени два персонални 
компјутера, две мемориски УСБ-
картички, неколку мобилни 
телефони и две уплатници, со 
кои преку Вестерн унион се 
исплатувани финансиски средства 
на име Божидар Спасиќ. Според 
Котевски, во компјутерите се 
пронајдени четирите фабрикувани 
досиеја, но и материјали 
што, наводно, потекнуваат 
од германската служба БНД, 
во кои, најверојатно, требало 
да се направат интервенции. 
„Приведениот признал дека 
материјалите ги имал пред да 
бидат објавени и оти му биле 
дадени од најтесното раководство 
на ДПА“. („Лустрацијата врие 
- полицијата апси, фрчат и 
германски досиеја“, Утрински 
весник, 23.11.2010)

Адриатик Имери, ДПА: „- Еурека! 
Најпосле Ахмети се спаси. 
Најголемиот `фалсификатор` 
во регионот е уапсен, а според 
нашите информации тој не ни 
знаел да работи на компјутер“.. 
(„МВР го најде фалсификаторот на 
досиејата“, Дневник, 24.11.2010)
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Утрински: Во комплетното досие 
на Ивановски, кое Комисијата за 
лустрација го претставува како 
соработничко, а уставниот судија 
тврди дека е само лично досие на 
репресирано лице, се наоѓаат и 
два предлога - за регистрација и 
за дерегистрација, 10 извештаи, 
две признаници, прашалник. Или 
вкупно 21 документ, од кои првите 
два се од 1964 година, а останатите 
19 од 1965 година. Збунувачки е 
тоа што постојат само предлози, 
но не и одлуки за формирање 
соработнички однос и за 
дерегистрација, а нема ни никаква 
изјава потпишана од Ивановски 
дека прифаќа да биде соработник. 
(„Досие `Средношколец`“, Утрински 
весник, 24.11.2010)

Миле Зечевиќ, поранешен 
директор на Управата за 
безбедност и контраразузнавање: 
„Лустрацијата е како оган и 
затоа никој не треба да си 
игра со неа, бидејќи лесно ќе 
изгори. Но, пострашно е што 
ќе направи пожар во кој ќе ги 
вовлече и безбедносниот систем 
и државата“. („Лустрацијата може 
да ја запали државата“, Утрински 
весник, 24.11.2010)

 „Апсат фалсификатор, ново 
досие излегува“ (поднаслов 
во „Лустрацијата како 
хименопластика: не е проблем што 
вештачки ги крпат, важно е тие по 
секое ново досие да излезат уште 
поневини!“, Фокус, 26.11.2010).

Луан Треси, портпарол на ДПА: 
„Лага е изјавата на МВР дека 
досиејата се фабрикувани, зашто 

Комисијата за лустрација заклучи 
дека тие се фотокопии, што 
укажува дека има оригинали, 
но тие не сакаат да ги најдат. 
Скандалозно е тврдењето дека 
досиејата на Муслиу му биле 
дадени од најтесното раководство 
на ДПА“. („ДПА го тужи МВР за 
клевета“, Дневник, 26.11.2010)

декември 2010

Утрински весник: Во Комисијата за 
лустрација вчера беше доставено 
и фамозното досие од 13 страници 
за пратеник на ДУИ. Џевад Адеми 
ги препознава документите, ама ги 
отфрла, бидејќи тие веќе поминале 
во Комисијата за лустрација. 
(„Никна и досието на `пратеникот 
со 13 страници`“, Утрински весник, 
6.12.2010)

Џевад Адеми: „Со ова што го 
направија, да се зафатат со вакви 
безвредни хартии земени од 
истражни дејства, тие покажуваат 
во каква морална криза се наоѓаат. 
Ова што го доставиле е од 1982 
година, кога јас бев уапсен, а потоа 
и осуден на 12 години затвор. 
Ова говори за нивниот неморал. 
Впрочем, ова е дел од моето 
досие кое помина на лустрација“. 
(„Никна и досието на `пратеникот 
со 13 страници`“, Утрински весник, 
6.12.2010)

Иван Бабановски: „Кога најпрво 
дојде експертската влада на 
Никола Кљусев, сите си се 
`’излустрираа`, ги исчистија 
и своите досиеја и досиејата 
на децата и на пријателите. И 
првата коалициона Влада по 
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прогласувањето на независноста 
на Македонија го направи 
истото тоа. Кога власта ја освои 
ВМРО-ДПМНЕ, прва задача на 
госпоѓицата министерка и на 
нејзиниот претпоставен беше 
да ѕирне во досиејата и да 
`излустрираат` сè што е нивно. И 
последниве го направија истото 
тоа, си ги избришаа трагите од 
својата работа во комунизмот, 
така што во архивите остана само 
`боранијата`“ (Фељтон: „Kолку 
УДБ-а беше нашата судба (1)“, 
Утрински весник, 9.12.2010)

Со консензус и поддршка од 
речиси сите парламентарни 
партии, пратениците ја изгласаа 
Декларацијата за спроведување 
на процесот на лустрација и осуда 
на обидите за негова девалвација. 
Декларацијата ја поднесоа 
пратениците Тахир Хани, Цветанка 
Иванова, Илија Китановски, Горан 
Мисовски, Сафет Незири и Рафис 
Алити. (Усвоена декларација во 
Собранието: „Стоп за уличната 
лустрација“, Вечер, 13.12.2010)

Комисијата за лустрација, вчера 
по втор пат, со надгласување, 
го отфрли како нерелевантен 
документот за „пратеникот на 
ДУИ од 13 страници“, како што го 
именуваше ДПА. („Лустраторите 
пак се надгласуваа за `пратеникот 
од 13 страници`“, Дневник, 
14.12.2010)

Утрински весник: Албанскиот 
сојуз му постави ултиматум 
на Ахмети: или ќе го снема од 
политиката или јавноста ќе ги 
имала на увид оригиналите од 

документите што беа доставувани 
во изминатите месеци до 
Комисијата за лустрација, која ги 
прогласуваше за фотокопии што 
не се релевантни за натамошна 
истрага. („Истекува ултиматумот 
за Али Ахмети“, Утрински весник, 
19.12.2010)

Оливера Војновска: „Овој 
процес ја промаши целта и се 
користи исклучиво за политичка 
пресметка. Македонската 
лустрацијата се спроведува 
карикатурално и претставува 
навреда за една држава. 
Комисијата за лустрација го изгуби 
кредибилитетот. Ирелевантно е 
што ќе кажат лустраторите, дали 
некој бил кодош или не. Никој веќе 
не верува во нивните одлуки и, за 
жал, целиот процес стана предмет 
на потсмев“. (Оливера Војновска, 
„Тука е лесно да прогласиш 
кодош“, Утрински весник, 
27.12.2010)

Дневник: Скопската телевизија 
во својот прилог поставува 
прашање дали Дамовски се 
спасил од притворот во случајот 
на притворањето на сопственикот 
на ТВ А1, Велија Рамковски и на 
другите лица „благодарение на 
соработката со тајните служби“. 
Од приложените документи, кои се 
објавени во форма на фотокопии, 
се вели дека бил врбуван под 
псевдонимот „Садам“. Според 
документите, главна задача на 
Дамовски била да доставува 
информации за српскиот 
екстремен национализам. 
(Александар Дамовски, „Не сум 
бил кодош“, Дневник, 29.12.2010)
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Александар Дамовски, 
поранешниот директор на Време: 
„Ниту некогаш сум бил соработник 
на полициските служби, ниту сум 
потпишал дека ќе бидам“, откако 
ТВ А1 објави дека тој од 1993 бил 
соработник на безбедносните 
служби под псевдоним „Садам“ и 
дека поради „неговата активност 
и блиски контакти со ДБК, се 
спасил од притворот во случајот 
`Пајажина`“. („Дамовски негира 
дека е `Садам`“, Утрински весник, 
29.12.2010)

Иво Котевски, портпарол на МВР: 
„МВР, согласно со ингеренциите, 
ќе направи проверка дали 
нешто е исчезнато од нашата 
документација и, ако, воопшто, е 
исчезнато, тој што е одговорен ќе 
биде санкциониран“. („Дамовски 
негира дека е `Садам`“, Утрински 
весник, 29.12.2010).

јануари 2011

Лустраторите ги повикаа првиот 
човек на НБМ, академиците и 
македонските дипломати да дадат 
изјави дека не биле кодоши. 
(„И гувернерот Гошев стаса за 
лустрација“, Утрински весник, 
5.1.2011)

Ќе се лустрираат и 
eкспретседателите Глигоров и 
Црвенковски, како и експремиерот 
Георгиевски. („Власта повикува: 
Сите на лустрација!“, Утрински 
весник, 12.1.2011)

Силвана Бонева, одговарајќи 
на новинарско прашање која 
е поентата да се лустрираат 

личности кои веќе не се на јавна 
функција: „Ние не можеме да 
знаеме дали некој има намера 
или не да биде на јавна функција. 
Затоа се води регистар и по 
истекот на лустрацијата ќе се 
види кои луѓе соработувале со 
тајните служби и не верувам дека 
тие самите ќе си дозволат да се 
кандидираат за јавна функција“. 
(„Власта повикува: Сите на 
лустрација!“, Утрински весник, 
12.1.2011)

Силвана Бонева: „Основна цел 
на Законот е да се зголеми бројот 
на лицата кои ќе се лустрираат, 
односно да бидат опфатени и 
поранешни државни функционери 
кои не се починати“. ...Во измените 
не најде место ниту предлогот 
членовите на Комисијата да 
имаат увид во документите во 
четирите надлежни институции... 
Силвана Бонева: „Членовите 
на Комисијата не може сами да 
се снајдат, бидејќи тоа е море 
од информации и документи. 
Одлучивме дека е најдобро 
да се подели одговорноста на 
органите што треба да ги достават 
информациите“. („Од лустрација 
куртулија само градинките“, 
Дневник, 13.1.2011)

Мирјана Најчевска: „Овој закон 
треба веднаш да се укине, а не 
да се менува, бидејќи неговата 
селективна примена води во 
лов на вештерки, сеење страв 
и закани. Со предложените 
законски измени уште повеќе 
се засилува демонстрацијата на 
една застрашувачка Орвеловска 
власт…“ („Само мртвите кодоши 
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ќе се спасат!“, Утрински весник, 
13.1.2011)

Звонимир Јанкуловски: „Меката 
лустрација која досега беше 
понудена како модел не ги 
даде очекуваните резултати... 
Лустрацијата бара јавно да бидат 
жигосани тие што го хранеле 
репресивниот систем. Тие лица 
треба да се јавно објавени, да се 
знаат и конечно да се види кој е кој 
во општеството“. („Лустрацијата 
да не се претвори во лов на 
вештерки“, Дневник, 14.1.2011).

Бранко Црвенковски: „Власта 
може да предлага каков било 
опфат на лустрација. Едноставно, 
ништо нема да најдат во нашите 
редови, туку ќе се заплеткаат 
меѓу своите поранешни и сегашни 
членови“ („Лустрацијата да не се 
претвори во лов на вештерки“, 
Дневник, 14.1.2011).

Ивица Боцевски: „Со лустрацијата 
на поранешни функционери од 
комунистичкиот период, кои се во 
длабока старост, не се постигнува 
никаква посебна општествена 
цел... Сомнежите дека лустрацијата 
може да се претвори во `лов на 
вештерки` и средство за политичка 
пресметка стануваат легитимни 
во услови кога новите измени 
на Законот ни се претставуваат 
како `fait accompli` од страна на 
двете владејачки партии“. (Ивица 
Боцевски, „Сенките на тајните 
служби висат врз лустрацијата“, 
Утрински весник, 16.1.2011)

Илија Димовски: „Видовме и 
силни поддршки за лустрацијата, 

дури и критика за нејзината 
бавност, од оние луѓе за кои сите 
знаеме дека биле наредбодавци 
на политичките прогони... Овој 
закон овојпат нема да важи само 
за актуелните функционери, туку 
ќе важи за сите вршители на јавни 
функции од минатото, а кои се 
живи.“ (Илија Димовски, „Наместо 
јаловост: Прецизна лустрација“, 
Дневник, 18.1.2011)

Писмена реакција на Фондацијата 
Институт отворено општество: 
„За нас, лустрацијата треба да 
значи процес на справување со 
минатото, со цел да се одбележат 
и да се отстранат можностите за 
натамошно кршење на човековите 
права во актуелниот општествено-
политички систем, а не справување 
со актуелните политички 
опоненти“. („Се проблeматизира 
опфатот на `новата` лустрација“, 
Утрински весник, 20.1.2011)

Јово Вангеловски, претседател 
на Врховниот суд на Македонија: 
„Дури пред една недела судиите 
што одлучуваат за овој предмет 
добија одговор од Комисијата за 
лустрација дека не се соработници 
на службите за безбедност“. 
(„Судии некодоши ќе судат за 
`кодошлакот`“, Утрински весник, 
20.1.2011)

Владо Бучковски од СДСМ ѝ се 
обрати на Силвана Бонева од 
ВМРО-ДПМНЕ на расправата 
за измените на Законот за 
определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција: 
„Со проширување на опфатот, 
наместо прочистување ќе внесете 
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дополнителен хаос и ќе им се 
одмаздувате на политичките 
опоненти. ВМРО се плаши од 
прочистување и преку лустрацијата 
си ја лекува фрустрацијата. 
Треба да го лустрирате Михајло 
Маневски, кој нема досие на 
соработник, но бил извршител во 
тајните служби и учествувал во 
политички егзекуции. Ги гоните 
само соработниците на тајните 
служби на поранешна Југославија, 
а не и на другите странски служби 
оти ќе се открие дека ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ соработувале со 
нив. Стравувате дека ќе се открие 
оти вашиот сопруг соработувал со 
бугарските служби“. („Почнаа да се 
вадат кодоши од ракав“, Дневник, 
21.1.2011)

Силвана Бонева му одговара на 
Владо Бучковски: „Ако си маж, 
кажи го тоа надвор од Собрание за 
да те тужам. Во судскиот процес 
што го водевме за истата клевета, 
ти пред судијата призна дека си 
контактирал со домашни, но и 
со странски тајни служби, што 
е преседан за еден поранешен 
премиер. СДСМ не знае што да 
прави со Законот. Или сакате 
или не сакате лустрација. А 
обвинувањето дека ние ги 
вадевме досиејата за ДУИ е ваше 
кукавичино јајце за да направите 
раздор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, 
но не ви успева“. („Почнаа да се 
вадат кодоши од ракав“, Дневник, 
21.1.2011)

За Фондацијата „Институт 
отворено општество Македонија“, 
измените на Законот се штетни и 
опасни и се косат со препораките 

на Советот на Европа и со 
одлуката на Уставниот суд, со 
која се забранува спроведување 
на процесот на лустрација по 
независноста на Македонија. 
Според Фондацијата, лустрацијата 
не треба да значи пресметка со 
актуелните политички опоненти. 
(„Почнаа да се вадат кодоши од 
ракав“, Дневник, 21.1.2011)

Љубомир Д. Фрчкоски: „...со 
апсурдниот опсег на протегање на 
`прочистувањето`, лустрацијата до 
неопределен датум во иднина и 
практично на сите во општеството 
- таа ја губи смислата и насловот. 
Тоа не треба повеќе да се вика 
`лустрација`, бидејќи не прочистува 
од скапаните, моралните и 
политичките аранжмани на 
претходниот комунистички 
систем, туку е обид за создавање 
легална основа за перманентна 
политичка пресметка, на 
потполно произволни полициски 
конструкции за луѓето“. 
(„Прочистување: Бунга-бунга и 
правото“, Дневник, 24.1.2011, 20:23)

Никола Груевски: „Граѓаните нека 
се прашаат како знае Црвенковски 
дека во редовите на СДСМ нема 
кодоши. Или тој имал некаков 
пристап до документите на тајната 
полиција кога бил премиер или, 
пак, можеби нешто менувал 
во тоа време, но може да се 
сомневаме и дека таа структура 
на власт во првите години по 
осамостојувањето уфрлала во 
опозициските редови луѓе што 
требало да вршат политички 
дисквалификации, кодошења и 
слично“. („Чии кодоши крие(ла) 
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тајната полиција?“ Утрински 
весник, 25.1.2011)

СДСМ:„Треба да се соочат со 
фактите дека прв премиер на 
независна Република Македонија 
беше Никола Кљусев, а прв 
министер за внатрешни работи 
беше вујкото на Премиерот, Јордан 
Мијалков. Во дваесет години 
независност на Македонија, ВМРО-
ДПМНЕ на власт е веќе вкупно 
единаесет години, што потврдува 
дека Груевски точно знае и е лично 
одговорен што сè има собрано во 
неговата партија“. („Чии кодоши 
крие(ла) тајната полиција?“ 
Утрински весник, 25.1.2011)

Ивица Боцевски: „Очигледна 
е намерата за девалвирање на 
лустрацијата и нејзина политичка 
злоупотреба. Процесот треба 
да се спроведе транспарентно 
со целосно објавување на 
досиејата за научна, историска 
и публицистичка дејност“ („Чии 
кодоши крие(ла) тајната полиција?“ 
Утрински весник, 25.1.2011)

Алберт Муслиу, политички 
аналитичар: „Која е смислата на 
лустрацијата ако Премиерот вели 
дека службите манипулирале со 
документите. Ако се имплицира 
дека во одреден период - кога 
некој друг бил на власт, се 
прочешлувале архивите и се 
фалсификувале документи, значи 
ли тоа дека и сега се фабрикуваат 
досиеја или, пак, тие се тргаат 
на сигурно место“ („Чии кодоши 
крие(ла) тајната полиција?“, 
Утрински весник, 25.1.2011)

Мерсел Биљали: „Милијарда 
кодоши не можат да ѝ наштетат 
на државата, колку што може 
власта со ирационалната политика 
и потезите што ги влече. Затоа, 
опозицијата треба тука да ја 
насочи острицата, а не да лови 
кодоши во ВМРО-ДПМНЕ“ 
(„Чии кодоши крие(ла) тајната 
полиција?“, Утрински весник, 
25.1.2011)

Ерол Ризаов: „Уште кога 
почна да се крчка Законот 
за лустрација, имаше мудри 
луѓе што предупредија дека 
Законот може да се претвори во 
моќно оружје за пресметка со 
политичките противници и со 
критичарите на власта, на кои 
јавноста сè повеќе им верува.... 
Лустрацијата во Македонија е 
веќе компромитирана работа. 
Таа излезе од институциите на 
системот“. (Ерол Ризаов, „Да се 
викаме Кодошистан“, Утрински 
весник, 27.1.2011, 18:07)

февруари 2011

Законот за лустрација помина во 
прво читање. (Утрински весник, 
03.02.2011)

Стојан Андов, е дециден дека е 
голема грешка што измените се 
донесени без консензус: „Иако 
е во прва фаза, тоа е Закон што 
не може да се разгледува и да 
биде усвоен ако не се постигне 
консензус“. („Лустрацијата помина 
и без опозицијата“, Дневник, 
4.2.2011)
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„Сашо Мијалков сака да стане 
Александар Ранковиќ на 21 век!“ 
(Фокус, 4.2.2011)

Јанко Бачев пишува за 
„владејачката гарнитура во чии 
редови има најмалку тројца 
соработници во Владата, најмалку 
двајца од советниците на Иванов, 
а ги има и во нивниот Извршен 
комитет, плус минимум десетина 
директори во вторите ешалони 
на власта, како и лидери-
соработници на УДБА на седум 
партии од владејачката коалиција 
предводена од ВМРО-ДПМНЕ…“ 
( Јанко Бачев, „Со маркетиншки 
трикови креираат слика дека се за 
лустрација, иако во ВМРО-ДПМНЕ 
врие од кодоши!“, Фокус, 11.2.2011)

Томе Аџиев: „Тоа значи дека 
дополнително ќе треба да 
проверуваме дали функционерите 
кои досега го поминале процесот 
за период до 1991 година, 
евентуално биле соработници 
на тајните служби - порано или 
подоцна. Наскоро ќе решиме како 
да постапуваме“ - изјави Томе 
Аџиев, претседател на Комисијата. 
(„Лустрацијата тргнува одново“, 
Дневник, 24.2.2011)

Пратениците во Собранието 
во вторникот доцна попладне 
ги изгласаа измените и 
дополнувањата на Законот 
за лустрација. Предлогот за 
законските измени го поднесоа 
коалициските партнери ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ, а беа изгласани 
без опозициската СДСМ, чиишто 
пратеници и натаму го бојкотираат 
Собранието. („Усвоен предлогот 

на власта: Изгласани измените на 
Законот за лустрација“, Вечер, 25. 
2.2011)

март 2011

Врховниот суд ја одби жалбата 
на поранешниот претседател 
на Уставниот суд Трендафил 
Ивановски, со што потврди дека 
Управниот суд донел законска 
одлука, според која Ивановски 
соработувал со тајните служби. 
(„Врховен суд: Ивановски 
соработувал со тајните служби“, 
Утрински весник, 4.3.2011)

Трендафил Ивановски: „Извршена 
е верификација врз основа на 
фалсификувани факти, невистини 
и непостоечки факти. Врз основа 
на такви лажни факти е донесена 
и пресудата...Нема ниту досие за 
соработка, ниту имало соработка, 
ниту сум бил соработник на тајната 
полиција. Последниот контакт со 
инспекторот на СДБ, во политичка, 
а не во соработничка постапка, 
бил во март 1965 година“. 
(„Лустрираниот уставен судија не 
дава оставка“, Утрински весник, 
4.3.2011)

Претседателот на Врховен суд, 
Јово Вангеловски, во изјава за 
МИА: „Од изведените докази 
во текот на постапката, пред 
сè извештаите приложени кон 
досието оформено за тоа лице, 
неспорно произлегува дека тој 
врз основа на писмен документ 
свесно, тајно, организирано и 
континуирано соработувал со 
орган на државната безбедност. 
Врз основа на неговите изјави, 
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кои биле предмет на обработка, 
чување и користење од страна на 
органите на државната безбедност, 
во облик на автоматизирани 
или рачни збирки на податоци, 
биле оформени и водени досиеја 
за одредени лица. Притоа биле 
кршени или ограничувани 
основните права и слободи на 
граѓаните од политички причини“. 
(„Лустрираниот уставен судија не 
дава оставка“, Утрински весник, 
4.3.2011)

Трендафил Ивановски: „Оставка 
не поднесувам. Не чувствувам 
грижа на совест бидејќи ниту сум 
бил, ниту некогаш ќе прифатам 
дека сум бил кодош.“. („Судијата 
Ивановски ја изгуби битката со 
лустрацијата“, Дневник, 5.3.2011)

Трендафил Ивановски: 
„Фабрикаторите на мојот случај за 
лустрација, наводната соработка 
со тајната полиција ја пронајдоа 
во занесот и патриотизмот на 
ученик манифестиран со идеите 
за самостојност, врз мене е вршен 
прогон, притвор, репресии, па 
злоупотребениот повод од 60-
тите години на минатиот век 
сега се користи за реваншизам 
за улогата која донеодамна ја 
вршев, - претседател на Уставен 
суд“ (Трендафил Ивановски: 
„Не поднесувам оставка“, Шпиц, 
5.3.2011)

Оливера Војновска: „Ивановски 
е единствената жртва на 
македонската лустрација. Звучи 
неверојатно, но излезе дека во 
Македонија имало само еден 
кодош! Сите актуелни политичари 

ни се чисти. Нема дамки во 
нивните биографии“. („Еден 
кодош!“, Утрински весник, 6.3.2011)

Македонската лустрација добива 
фантастични димензии. Во текот 
на март сите живи поранешни 
функционери, почнувајќи од 2 
август 1944 година (АСНОМ) до 
денес, ќе треба да поднесат изјави 
до Комисијата за лустрација 
дека не биле соработници на 
тајните безбедносни служби... 
Во спротивно, ќе платат глоба од 
3.000 до 4.000 евра во денарска 
противвредност. („Илјадници 
ексфункционери на детектор за 
кодоши“, Утрински весник, 7.3.2011)

Комисија за лустрација: „Изјавата 
што ја дал Трендафил Ивановски 
дека не бил соработник на тајните 
служби е јавна и обвинителот 
по службена должност треба да 
поведе постапка за давање лажна 
изјава“. („Судијата Ивановски ќе 
го истера мандатот“, Дневник, 
8.3.2011)

Љупчо Шврговски: „Додека 
Судот во Стразбур не одлучи по 
предметот, Обвинителството 
нема да се изјасни за случајот“. 
(„Судијата Ивановски ќе го истера 
мандатот“, Дневник, 8.3.2011)

Светомир Шкариќ: „...доколку 
Собранието на РМ реши на 
своја рака да донесе одлука за 
разрешување на Ивановски, тоа 
ќе биде неуставно сменување и 
удар врз уставното судство, а што е 
недозволиво“ („Судијата Ивановски 
ќе го истера мандатот“, Дневник, 
8.3.2011)
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Измените во Законот за лустрација 
ќе важат само за поповите, 
новинарите и поранешните 
функционери. Актуелните 
политичари куртулија од 
евентуалниот кодошлак направен 
по 1991 година. Иако новите 
законски измени предлагаат 
јавните функции да бидат чисти 
и од соработниците на тајните 
служби во независна Македонија 
од 1991 натаму, над 1.400 
функционери, меѓу кои и оние 
распоредени на клучните места во 
политиката, веќе си имаат потврда 
дека не се кодоши, иако никој не 
знае дали и со кого соработувале 
во периодот по осамостојувањето. 
(„Актуелните политичари се 
изземаа од измените во Законот: 
Попови, новинари и бивши 
политичари под лустрација“, Вечер, 
8.3.2011)

Ниеден од околу 700 лустрирани 
министри, пратеници, 
функционери и судии не бил 
кодош ниту до ниту по 1991 
година и Комисијата нема 
повторно да ги проверува нивните 
изјави. („Немало кодоши меѓу 
функционерите“, Дневник, 9.3.2011)

Томе Аџиев: „Сите функционери се 
чисти. Проверувавме сè што има за 
нив и по 1991 година, но ниту една 
од четирите надлежни институции 
не ни достави ништо. Тоа значи 
дека никаде не се евидентирани 
како соработници на тајните 
служби“. („Немало кодоши меѓу 
функционерите“, Дневник, 9.3.2011)

Силвана Бонева: „Со измените на 
Законот никој не е амнестиран, 

односно за никој не е направена 
лустрација само до 1991 година, 
па сега да почне за новиот 
период. Само се појаснува дека 
лустрацијата ќе важи додека 
работи Комисијата, а тоа е до 
2018 година. Никој во оваа 
држава не е амнестиран, ниту 
може да се скрие од процесот на 
лустрација“. („Немало кодоши меѓу 
функционерите“, Дневник, 9.3.2011).

Павле Трајанов: „Кај нас 
лустрацијата повеќе се подразбира 
како инструмент за политичка 
пресметка со политичките 
противници, отколку како процес 
за `прочистување` и расчистување 
со минатото. Широкиот опфат 
на лица за лустрација само 
го релативизира овој процес. 
Се плашам дека џелатите од 
еднопартискиот систем ќе се 
претстават како жртви и така сè ќе 
се измеша.“. („Сите да ја поделиме 
одговорноста за името“, Утрински 
весник, 13.3.2011)

Новинарите на ред за лустрација, 
по нив свештениците. (Утрински 
весник, 14.3.2011)

Пензионерот Стамен Филиповски 
ги оспорува новините вградени 
пред еден месец, со кои 
лустрацијата доби огромни 
димензии: „Лустрацијата не може 
да се однесува на периодот по 1991 
година, кога државата изградила 
поинаков политички систем, кој за 
основа ги има човековите права и 
нивната заштита“. („Лустрацијата 
на нов тест пред Уставен суд“, 
Утрински весник, 18.3.2011)
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Љубомир Д. Фрчкоски: „Оној 
за политичка пресметка со 
противниците и разнебитување 
пошироко на македонското 
општество (наречен Лустрација 
2) создава веќе законски обврски 
над кои висат заканувачки казни. 
Уставниот суд треба итно да донесе 
привремени мерки за стопирање 
на реализацијата на Законот 
бидејќи последиците можат да 
бидат девестирачки, а постапката 
по Законот треба да ја почне 
побрзо од вообичаените рокови 
за останатите.“ (Љубомир Д. 
Фрчкоски, „Непристојна игра: Голи 
во седло“, Дневник, 22.3.2011)

април 2011

Јадранка Костова: „Методите на 
УДБА за врбување на кодоши од 
идејно-политичка провиниенција 
за пари или кариера и денес се 
омилено орудие на Груевци. Секој 
документ за одреден криминал, 
секој податок со кој некој се 
компромитира, секоја кривична 
пријава, може да послужи да се 
направи од дотичниот – не кодош, 
туку партнер на власта или барем 
нејзин мегафон!” („Лустрацијата 
во 100 чекори како пародија: 
Според методите на УДБА за 
врбување кодоши, преродбениците 
стекнуваат коалициски партнери!“, 
Фокус, 1.4.2011)

Никој во државата не знае 
колку функционери имало 
во изминативе 67 години, се 
претпоставува дека биле околу 
300.000. („Мегалустрацијата 
доживува фијаско“, Утрински 
весник, 3.4.2011)

Чедомир Дамјановски вели 
дека иако се обратиле до сите 
институции за да им достават 
списоци на поранешните 
функционери, сепак, не добиле 
такви листи: „Побаравме помош и 
од Државниот архив, но нè одбија 
со објаснување дека тоа е многу 
обемна работа. Досега малкумина 
од бившите функционери поднеле 
изјави. Само оние што слушнале од 
медиумите или некој им посочил 
дека тоа им е законска обврска“. 
(„Мегалустрацијата доживува 
фијаско“, Утрински весник, 
3.4.2011)

Киро Глигоров завчера 
попладнето во Комисијата за 
лустрација депонирал изјава дека 
не бил соработник на тајните 
безбедносни служби. Вчера 
изјава до Комисијата испратил 
и поранешниот претседател и 
премиер, Бранко Црвенковски. 
(„Се `лустрираа` Глигоров и 
Црвенковски“, Утрински весник, 
5.4.2011)

Со 64 гласа „за“ и ниту еден 
„против“ и „воздржан“, 
Парламентот ја усвои „Одлуката 
за констатирање неисполнување 
на дополнителниот услов за 
вршење јавна функција и за 
престанување со вршењето јавна 
функција - судија на Уставниот 
суд“. („Собранието експресно 
му `пресуди` на Трендафил 
Ивановски“, Утрински весник, 
11.4.2011)

Трендафил Ивановски: 
„Претседателот на Собранието, 
Трајко Велјаноски, во неколку свои 
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изјави кажуваше дека ќе побара 
да се обезбедат сертификати 
за пратениците, за да се симне 
степенот на доверливост од моето 
досие и за да може документот да 
им се даде на увид. Но, очигледно 
се откажа од својата намера и 
два дена пред распуштањето на 
Парламентот ме разрешија во 
неуставна постапка“. („Ивановски: 
Власта не сакаше да останам 
во Уставен“, Утрински весник, 
12.4.2011)

Само 7.000 лица дале изјави 
дека не биле кодоши, a се 
претпоставува дека реалната 
бројка е околу 300.000. („Дебакл 
на лустрацијата на бившите 
функционери“, Утрински весник, 
28.4.2011)

Стојан Андов: „ВМРО-ДПМНЕ 
со новиот Закон го урна мојот 
проект. Идејата на тој концепт 
беше луѓето што соработувале 
или биле на позиции во тајните 
безбедносни служби да не може 
да бидат на јавна функција и да се 
спречат и натаму да прават штета 
на општеството поради нивните 
некогашни врски со тајните 
служби. И денеска сум убеден 
дека таквата лустрација е нужна, 
има смисла и оправдување. Ова 
што сега се прави нема никаква 
смисла“. („Дебакл на лустрацијата 
на бившите функционери“, 
Утрински весник, 28.4.2011)

Член на Советот на Град Скопје 
од редовите на опозициски 
партии најверојатно е нов јавен 
функционер што не го поминал 
лустрацискиот филтер пред 

Комисијата за лустрација, дознава 
Дневник од неофицијалните 
извори. („Член на Советот на 
Град Скопје бил кодош“, Дневник, 
28.4.2011)

Неговото шифрирано име било 
Ле Курбизие. Неофицијално се 
дознава дека предмет на неговите 
известувања биле активностите 
на странските студенти во 
Скопје. („Советникот-кодош ќе се 
произнесе во вторник“, Дневник, 
29.4.2011)

Оливера Војновска: „Сепак, зошто 
токму сега има нов кодош на 
виделина? И како лустраторите 
досега не го открија `натрапникот` 
меѓу советниците во Скопје, 
кога тој изјавата ја дал уште во 
мај минатата година. Треба да 
веруваме дека дури сега стасале 
на ред за проверка изјавите 
на локалните функционери. 
Тајмингот сосема случајно се 
поклопува со предвремените 
парламентарни избори. Чиста 
коинциденција! И најмалиот 
сомнеж за некаква поврзаност со 
изборите, треба да се толкува како 
најгруба тенденција.“ (Оливера 
Војновска, „Ле Корбизје заталка 
во македонската лустрација“, 
Утрински весник, 29.4.2011)

Мај 2011

Слободан Угриновски: „ По 
службена должност имав службени 
контакти и со највисоките сојузни 
и републички функционери, 
исто така и луѓето од тајните 
служби, но повеќе тие мене ми 
даваа информации отколку јас 
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ним. Би ми било чест ако можев 
да помогнам за заштитата на 
интегритетот на земјата и за 
спроведувањето на нејзините 
закони“. („Угриновски не признава 
лустратори, туку само законите на 
СФРЈ и СРМ“, Дневник, 3.5.2011)

Слободан Угриновски: „Имам 
дадено изјава во 2006 година 
на парламентарните избори, 
дадов изјава во 2008 година 
на вонредните и дадов изјава 
во 2009 година на локалните 
и на претседателските избори. 
Плус изјава дадов и кога станав 
советник во Град Скопје. За 5 
години имам дадено 4 изјави. 
Зарем се малку 5 години за да се 
утврдат некои факти за мене, а 
на Драган Павловиќ – Латас за 12 
минути да му се даде потврда од 
министерката Гордана Јанкулоска 
дека не е соработник на тајните 
служби“. (Шпиц, 7.5.2011).

Трендафил Ивановски: „ Жал 
ми е што во сопствената држава 
не можев да докажам дека не 
сум бил полициски соработник 
на службите, како што тврди 
Комисијата за лустрација, а тоа го 
потврдија и судовите со нивните 
одлуки. Но, никогаш не е доцна да 
се направи тоа и на друг начин“. 
(„Ивановски ја тужи Македонија 
во Стразбур“, Утрински весник, 
11.5.2011)

Ѓорѓи Спасов: „...целиот Закон 
се заснова врз целосна доверба 
во документите на службите 
за безбедност од времето на 
комунизмот, кои треба да понудат 
клучен доказ за вина. Се поставува 

прашањето од каде одеднаш 
толкава доверба во службите 
(на непријателот) кои „врбувале 
соработници“ и воделе досиеја 
за своите соработници.“ (Ѓорѓи 
Спасов, „Изјави за невиност“, 
Утрински весник, 13.5.2011)

Лустраторите нашле уште еден 
судија-кодош. (Дневник, 18.5.2011, 
23:16)

Десетина кандидати за пратеници 
од редовите на опозициските 
партии биле соработници на 
тајните служби и не ќе можат да 
бидат членови на Парламентот во 
случај на евентуален избор. Ова, 
според неофицијалните сознанија, 
вчера го утврдила Комисијата за 
лустрација, откако ги споредила 
нивните изјави со евиденцијата 
што постои во безбедносните 
служби. („Кои се најчестите 
професии на кандидатите за 
пратеници“, Дневник, 26.5.2011)

Томе Аџиев: „Се проверуваат 
податоците со кои располага 
Комисијата за 11-те кандидати за 
пратеници. Проверките би требало 
да завршат за два-три дена“. („До 
петок ќе се знае дали 11 кандидати 
за пратеници биле кодоши“, 
Дневник, 31.5.2011)

јуни 2011

Два дена пред изборите, 
лустрацијата повторно доби 
на тежина. Според најавите, 
лустраторите утре ќе ја расчистат 
дилемата дали има кодоши меѓу 
кандидатите за пратеници. Прстот 
е вперен во 11 лица од различен 
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етнички состав - Македонци и 
Албанци, сите од редовите на 
опозицијата. Пред десетина, 
дена Државниот архив и УБК ја 
известиле Комисијата дека за 11 
кандидати за пратеници имаат 
документи за соработка со тајните 
служби. („Предизборен лов на 
опозициски кодоши?“, Утрински 
весник, 1.6.2011)

Мирјана Најчевска: „Ваквиот потег 
не може да се сфати поинаку 
освен како дел од пропагандните 
активности на власта. Комисијата 
за лустрација се става во 
ситуација да биде злоупотребена 
за изборна пропаганда на оние 
што во моментот се на власт. 
Истовремено, се прави грубо 
нарушување на презумпцијата на 
невиност.“. („Предизборен лов на 
опозициски кодоши?“, Утрински 
весник, 1.6.2011)

Осман Кадриу, професор: „Секое 
сомневање може да има влијание 
на гласањето. Тенденција е да 
се бламираат кандидатите, да 
се компромитираат листата и 
партијата. Комисијата може 
да ги проверува изјавите, но 
недозволиво е да се посочуваат 
лица кога станува збор за избори 
и во фаза кога постапката не е 
целосно завршена“. („Предизборен 
лов на опозициски кодоши?“, 
Утрински весник, 1.6.2011) 

Двајца кандидати за пратеници 
од опозицијата биле соработници 
на тајните служби. Комисијата за 
лустрација пронајде еден кодош 
во Коалицијата на СДСМ, кој е 
кандидат во петтата изборна 

единица и е лидер на помала 
партија. Вториот соработник 
на службите е од албанскиот 
политички блок. („Комисијата 
за лустрација потврди: Двајца 
кандидати за пратеници се 
кодоши“, Вечер, 4.6.2011)

јули 2011

Димитар Мирчев: „Целата денешна 
расправа и божемни мерки за 
лустрација според неодамна 
усвоениот закон е, ми се чини, 
една чиста комика во однос на 
потребата од целосно и одговорно 
соочување со нашето тоталитарно 
минато. Тоа соочување, пак, не 
може и не смее да се редуцира 
на некое споменично и музејско 
одбележување“. („Македонија 
настрана од европските текови“, 
Дневник, 20.7.2011)

Димче Најчески: „По сите правни 
стандарди ние имаме право на 
рехабилитација, а не доживотно да 
ја носиме казната. Ние останавме 
граѓани од втор ред. Здружението 
на голооточани бараше и бара 
да се донесат официјални 
акти со кои ќе се расчисти тоа 
прашање, односно ќе се создадат 
правни услови со кои луѓето ќе 
бидат ослободени од казната и 
евентуално да може да добијат 
и материјална сатисфакција 
(„Македонија настрана од 
европските текови“, Дневник, 
20.7.2011)

Борис Попѓорчев, исто така, 
со децении води правна битка 
за да се тргне неправдата кон 
неговиот татко Богдан, стрелан 
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заедно со уште 52 велешани: 
„Единаесет години стои Законот 
за поништување на монтираните 
процеси и пресуди, но тој не 
се усвојува. Еднаш дојде и на 
дневен ред во Собранието и толку. 
Единствената гробница за жртвите 
од комунизмот се наоѓа во Велес, 
но и таа е оштетена“. („Македонија 
настрана од европските текови“, 
Дневник, 20.7.2011)

Поранешен директор на 
високообразовна институција 
бил долгогодишен соработник 
на тајните служби, заклучи вчера 
Комисијата за лустрација, откако 
се посомневала во неговата изјава 
дека не бил полициски кодош 
и му го прочешлала досието. 
Комисијата не дава повеќе 
информации. Но, неофицијално 
се дознава, тој под псевдонимот 
`Драматург` соработувал десетина 
години со тајните служби. 
(Комисијата за лустрација провери 
ново досие: Лустраторска метла за 
`Драматург`“, Дневник, 21.7.2011)

Најпрвин поради своите 
активности бил следен од истите 
служби, на кои подоцна им станал 
соработник. Со соработката 
почнал во далечната 1976 година, 
а „активноста“ ја вршел во 
високообразовните и културно-
уметничките кругови. („Декан со 
псевдоним `Драматург` бил кодош 
на тајните служби“, Дневник, 
21.7.2011)

Томе Аџиев, претседател на 
Комисијата за лустрација, 
објаснува дека досието 
„Драматург“ било „откриено“ 

откако режисерот и поранешен 
директор на високообразовна 
институција, од позиција на бивш 
функционер, доставил изјава дека 
не соработувал со тајните служби. 
При проверката во Комисијата, 
како што ни потврди Аџиев, било 
утврдено дека тој прво бил следен 
од службите, но потоа почнал да 
соработува со нив. („Кој е третиот 
функционер што го уловија 
лустраторите“, Утрински весник, 
22.7.2011)

Бобан Нонковиќ: „Според 
официјалното известување од 
Комисијата на чело со Томе 
Аџиев: `Кога решението ќе стигне 
во рацете на соработникот, тој 
ќе мора да се повлече од сите 
функции што ги извршува!`. 
Драматуршки, на овој херој 
од нашето време на крајот му 
дојде - крајот. Би рекол, дојде 
крајот на една темна, ригидна, 
тајно-полициска и кодошка ера 
во врвовите на македонската 
политика, невладини организации 
и новинарство“. (Бобан Нонковиќ, 
„Неславен крај за комунистичкиот 
драматург“, Дневник, 22.7.2011)

Томе Аџиев: „Пред измените 
на Законот, им беше оставена 
можност на газдите на приватните 
медиуми по сопствен избор да 
одлучуваат дали сакаат за нив да 
работи новинар кој бил полициски 
соработник. Со изменетиот 
Закон, таа можност не е дадена… 
Постапката за новинарите од 
приватните медиуми ќе почне 
по одморите. Тогаш изјави ќе 
треба да поднесат и верските 
заедници и здруженијата на 



Македонска лусТрација (1999-2012 година) – насТани, иЗјаВи, наслоВи116

граѓани“. („Лустраторски дилеми: 
Законот или газдите ќе ги бркаат 
кодошите“, Дневник, 22.7.2011)

Звонимир Јанкуловски: „Законот 
нема цел да брка некого од 
работа, туку `чистото минато` е 
дополнителен услов за извршување 
јавна функција. Приватниците, 
газдите ќе бидат тие кои ќе 
одлучуваат дали, откако ќе излезе 
на видело нечие минато и неговиот 
карактер, ќе го задржат на 
работа…“. („Лустраторски дилеми: 
Законот или газдите ќе ги бркаат 
кодошите“, Дневник, 22.7.2011)

Звонимир Јанкуловски: “Согласно 
Законот, документите не смеат 
јавно да се објавуваат, што на 
извесен начин се злоупотребува, 
па повторно преку јавноста 
оние за кои постојат докази во 
документите се обидуваат да 
го исперат сопственото минато 
и сега да се прикажат како 
жртви“. („Лустраторски дилеми: 
Законот или газдите ќе ги бркаат 
кодошите“, Дневник, 22.7.2011)

Зоран Димитровски: „Неверица, 
шок, констернација! Медиумите и 
Комисијата за лустрација згрмеа 
дека е извесно првиот човек 
на највлијателната невладина 
фондација во Македонија да 
ти бил кодош! Ма можно ли 
е? Шпион да ти раководел со 
фондацијата што исконски се 
бори за демократија и за човекови 
права? Жандармски доушник да 
ти командувал со организацијата 
која искорна нокти да го жигоса, 
море да го ничкоса режимот 
на Груевски како тоталитарен, 

кимилсунговски, лукашенковски, 
милошевиќевски, хитлеровски!“ 
(Зоран Димитровски, „Нема 
демократија без кодоши“, Дневник, 
22.7.2011)

Владимир Милчин, во пост на 
Фејсбук под наслов „Отстрел 
во отсуство“: “Линчот на кој 
бев изложен во мое отсуство, 
со моето профилирање како 
наводен соработник/кодош 
на ДБ само покажува дека 48-
та кај нас доживува преродба. 
Првите јавувања од новинарите 
информирани од божем добро 
упатени извори ме затекнаа 
на волан, на патот од Болцано 
(Италија) кон Виена (Австрија). 
Од она што го видов во некои 
медиуми, Томе Аџиев тврди 
дека сум бил соработник на ДБ 
од 1976 до 1986 година, кога сум 
бил објект на посебни мерки 
(следење, прислушување и слично) 
на ДБ поради анархолиберализам 
и учество во студентски 
демонстрации” („Милчин: 
Ме обработувале, а не сум 
соработувал“, Дневник, 24.7.2011)

Владимир Милчин: „Ова е 
политички линч во кој страдаат 
процедурата, правото фактите, 
демократијата, правната држава и 
луѓето. Крајна мета не сум јас, туку 
Фондацијата Институт отворено 
општество. Лустрација е политичка 
пресметка со неистомислениците… 
Јас сум жртва во тоа досие, 
предмет на обработка“. („Милчин: 
Бев жртва, а не кодош“, Дневник, 
25.7.2011)
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Владимир Милчин: „Вечна 
благодарност ѝ должам на Доста 
Димовска, која како министер 
за внатрешни работи ми понуди 
да си го земам досието што е 
водено за мене. Во 2000 година во 
редовна процедура добив копија 
од досието на 217 страници и ми 
беше одобрено содржината да 
остане тајна до 2047 година. Во 
документите е наведено дека 
немам никаков однос со органите 
за внатрешни работи. Јас сум 
жртва на прогон, а не соработник” 
(Владимир Милчин: „Целта е 
фондацијата, а не јас“, Дневник, 
25.7.2011)

Владимир Милчин: „Не може 
лице коешто било предмет на 
обработка истовремено да биде 
соработник. Се работи за лаги 
и монтажи. Соочени сме со 
таканаречена лустрација, чиј 
предмет е политичка пресметка со 
неистомисленици. Стравот нема 
да ми ја затвори устата или да ми 
го блокира мозокот“. („Милчин 
обвини дека против него се води 
политички линч“, Утрински 
весник, 25.7.2011)

Томе Аџиев: „Се работи за големо 
досие што е од Државниот архив и 
тоа лице било следено, но во еден 
дел од следењето има прифатено 
и да соработува. Сметам дека 
нема потреба да добиеме 
извештај од сите четири органи, 
доволно ни е да добиеме од еден. 
Лицето што во одреден период 
соработувало, за тоа не добивало 
пари и нема потпишано документ 
за соработка. Имаме документи 
дека соработувал, а тоа што тој 

отфрла дека бил соработник 
тоа ќе се докаже. Така беше и 
со Трендафил Ивановски, прво 
негираше, па потоа испадна дека 
бил соработник“. („Милчин: Не сум 
кодош, ова е мој политички линч“, 
Утрински весник, 25.7.2011)

Илија Димовски: „Никогаш не 
мислевме дека сите се невини и 
сите се со искрени намери кон 
сопствениот народ и сопствената 
држава, но дека најголемите борци 
за човекови права и граѓанско 
општество ќе бидат најистурените 
кодоши и инсталации задолжени 
да ги штитат вредностите на 
претходниот систем ни на сон не 
сакавме да поверуваме“. („Маските 
паѓаат, лустрацијата може да 
почне“, Дневник, 25.7.2011)

Томе Аџиев: „Според документите 
кои ги поседуваме, Комисијата 
утврди дека изјавата на едно 
лице дека не бил соработник 
со полицијата е невистинита. 
Досието кое ние го поседуваме е 
од Државниот архив. Можеме да 
покренеме постапка врз основа 
на документи од една од четирите 
надлежни институции. Подготвени 
сме ова да го докажеме во судска 
постапка“. („Драматургот си го 
откри идентитетот: и Милчин 
тврди дека е невин“, Вечер, 
26.7.2011

Стево Пендаровски: „Тие луѓе 
досега само покажаа дека се 
нечии марионети. Невозможно 
е сите наводно откриени случаи 
да доаѓаат од редовите на 
опозицијата... И самите кажаа 
дека имаат досие на министер 
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од 500 страници за кое утврдија 
дека не бил кодош, но логички 
се поставува прашањето на што 
се однесуваат тие 500 страници“ 
(„Лустрацискиот воз излета 
од шините“, Утрински весник, 
26.7.2011)

Димитар Мирчев: „Мене ми 
е крајно чудно зошто не се 
санкционираат припадниците 
на службите за безбедност што 
тогаш ги уценувале тие луѓе и ги 
притискале да станат кодоши. 
Затоа што тогашниот систем прво 
следел одредени жртви, а потоа 
имал можност да ги уценува. 
Апсолутно не ми е јасно како тие 
денеска не подлежат на кривична 
и друга одговорност, а подлежат 
овие кои подлегнале поради 
одредени притисоци и уценувања“. 
(„Лустрацискиот воз излета 
од шините“, Утрински весник, 
26.7.2011)

Томе Аџиев, одговара на 
прашањата „Точни ли се 
информациите дека лицето 
под псевдоним `Драматург` 
немало потпишано согласност 
за соработка со тајните служби? 
Може ли без таква согласност со 
сигурност да се утврди дека некој 
бил соработник?“: „Не е точно 
дека само тие што потпишале 
писмена согласност биле 
соработници на службите. Ако 
има соработничко досие, со многу 
други документи и докази, а нема 
писмена согласност, значи ли 
дека лицето не било соработник? 
Битно е да има други писмени 
докази со кои се потврдува дека 
лицето соработувало со тајните 

служби. Воопшто не мора да има 
писмена изјава за соработка. И 
кај Трендафил Ивановски немаше 
таква писмена согласност. А не 
верувам ни дека некоја таква ќе 
биде најдена во досиејата“. (Томе 
Аџиев, претседател на Комисијата 
за лустрација: „Не мора да има 
писмена изјава за да бидеш 
кодош“, Дневник, 26.7.2011)

Томе Аџиев, одговара на 
прашањето „По која основа 
Комисијата ја почна постапката 
за верификација за него и каде 
беше неговото досие?“: “Тој до 
Комисијата достави изјава за (не)
соработка како поранешен носител 
на функција - декан на Драмскиот 
факултет, не како професор. 
Предметот беше пуштен во 
редовна процедура и од Архивот нè 
известија дека таму има досие за 
него. Го разгледавме досието и го 
утврдивме тоа што го утврдивме“. 
(Томе Аџиев, претседател на 
Комисијата за лустрација: „Не мора 
да има писмена изјава за да бидеш 
кодош“, Дневник, 26.7.2011)

Томе Аџиев, одговара 
на прашањето „Според 
неофицијалните информации 
што како медиуми ги објавивме, 
тој прво бил следен од службите, 
а потоа, наводно, станал 
соработник. Значи, станува збор 
за две досиеја?“ „Не. Тоа е едно 
досие. Од него може да се утврди 
дека на почетокот бил следен 
од службите, но и дека подоцна 
станал нивни соработник“. (Томе 
Аџиев, претседател на Комисијата 
за лустрација: „Не мора да има 



Примената на законите под лупа 119

писмена изјава за да бидеш 
кодош“, Дневник, 26.7.2011)

Томе Аџиев, дава поинаква 
изјава од онаа на 22.7.2011: „Оние 
за кои ќе се утврди дека биле 
соработници, нема да можат да 
бидат носители на јавни функции. 
Но, кога станува збор за приватни 
институции, здруженија на 
граѓани, невладини организации, 
фондации..., основачите и 
газдите одлучуваат дали сакаат 
меѓу своите вработени да имаат 
и лица кои биле соработници 
на службите“. (Томе Аџиев, 
претседател на Комисијата за 
лустрација: „Не мора да има 
писмена изјава за да бидеш 
кодош“, Дневник, 26.7.2011)

Коле Чашуле и Живко Чинго биле 
жртви на кодошот „Драматург“. 
Владимир Милчин ги кодошел 
дека му даваат улоги на актерот 
Ристо Шишков, кој во тоа време 
лежел во затвор заради политичка 
неподобност… Дали Милчин 
кинел страници од досието со кое 
вчера мавташе пред камерите ќе 
покаже епилогот на постапката 
за лустрација. (Александар 
Спасовски, Ексклузивно: „Како и 
против кого работел `Драматургот`: 
Милчин ги кодошел Коле Чашуле и 
Живко Чинго“, Вечер, 27.7.2011)

Јадранка Костова: „…сета 
хронологија на настаните 
врзана за лустрацијата смрди на 
портокалово сценарио, овој проект 
да стане уште една алатка за 
селективно замајување на јавноста. 
Милчин, пак, имаше таков 
габарит што може успешно да го 

пренасочи вниманието на дел од 
`рајата` од амнестијата на воените 
злосторства против цивили“. 
(„Пастирот ги смачка Љубе и 
Велија, сосе Владимир Милчин, 
ем рестовани новинари за четири 
особи!“, Фокус, 29.7.2011)

aвгуст 2011

Томе Аџиев, за МИА: „Комисијата 
по писменото противење на 
подносителот на изјавата, денеска 
се произнесе со решение со кое 
утврди дека неговата писмена 
изјава не е во согласност со 
податоците со кои располага 
Комисијата поради што не се 
исполнува условот за вршење 
јавна функција“. („Комисија 
за лустрација: Милчин бил 
соработник со тајните служби“, 
Утрински весник, 4.8.2011)

Гордан Георгиев: „...пошироката 
јавност, конечно, сфати дека 
процесот на лустрација служел и 
ќе служи исклучиво за пресметка 
со политичкиот неистомисленик 
(случајот `Драматург` е уште 
еден во низата), а затворањето 
на А1 телевизија, впрочем, беше 
и `предизборно` ветување на 
владејачката партија. Случајот 
со убиството на Мартин 
Нешкоски веќе виси како црно 
петно на старо-новата Влада“. 
(Гордан Георгиев, „Лето 2011 
– антидемократски пекол“, 
Утрински весник, 4.8.2011)

Ерол Ризаов: „Кадифената 
диктатура прераснува во режим...
Кај што нема можности за 
обвинување, за непријателско 
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здружување, како кај 
претседателот на Уставниот суд, 
Трендафил Ивановски, и кај 
невладиниот сектор, предводен 
од Владимир Милчин, ќе се 
применат методите на јавен 
линч со злоупотреба на Законот 
за лустрација. Оттогаш нема 
противуставни закони, а мирно е 
и во невладиниот сектор. Владее 
пакс - отомана. Жигосаните сами 
се бранат. Восхитувачка храброст 
на интелектуалните елити“. 
(Ерол Ризаов, „Македонија темен 
вилает“, Утрински весник, 4.8.2011)

Откако Комисијата ја напуштиле 
Чедомир Дамјановски, Јанакие 
Витановски и Благоја Гешоски, 
на седницата останале само 
шестмина, кои - иако немале 
кворум - сепак, одлучиле да 
гласаат, со што на незаконски 
начин ја потврдиле првичната 
одлука. На ова реагирале 
тројцата членови кои доставиле 
писмен допис до претседателот 
Томе Аџиев, со забелешка дека 
одлуката не е во согласност со 
Законот. По тоа, првиот лустратор, 
Аџиев, вчера доцна попладнето 
повторно ги свика членовите на 
итна седница, но тој отфрла дека 
имало незаконитост во постапката. 
„Тоа не е точно. Двајца членови 
беа отсутни поради повреди, а 
за тројцата што излегоа, исто 
така, се смета дека е начин на 
изјаснување“, вели Аџиев. („Раскол 
во Комисијата за лустрација“, 
Утрински весник, 4.8.2011)

Владимир Милчин: „Решението 
дека сум бил кодош е паушално, 
без никакви докази, со 

наводи намерно и извртено 
интерпретирани и извадени 
од контекст, а со цел лажно да 
се прикаже дека, наводно, сум 
соработувал со тајните служби“. 
(„Драматург“ отвори многу дилеми: 
Владимир Милчин ќе се жали 
на одлуката на лустраторите“, 
Утрински весник, 5.8.2011)

Владимир Милчин: „Јас и понатаму 
тврдам дека на власта ѝ пречат 
моите ставови за демократско 
општество. Затоа Комисијата 
за верификација на фактите 
е искористена за нарушување 
на мојот личен авторитет. Во 
законскиот рок ќе поднесам 
жалба до надлежниот суд со 
која ќе го оспорам донесеното 
решение. Зачудува фактот 
дека решението има назнака 
`строго доверливо`, а наводите 
од решението се претходно 
прераскажувани во провладините 
медиуми. Ова покажува дека 
целиот случај е хајка, а останува 
отворено прашањето кој ги 
давал доверливите податоци 
пред воопшто формално да биде 
донесено решението“. („`Драматург` 
отвори многу дилеми: Владимир 
Милчин ќе се жали на одлуката на 
лустраторите“, Утрински весник, 
5.8.2011)

Чедомир Дамјановски, член на 
Комисијата за лустрација: „...
лицето кое ќе го прогласуваме 
за соработник на поранешните 
југословенски тајни служби треба 
да има потпишано изјава за 
соработка со органите, а самото 
лице, притоа, вели дека нема такво 
нешто. Или дека во тоа досие 
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нема наведено дека лицето имало 
материјална корист, а Аџиев гласа 
дека тоа лице било соработник. 
Не можам да сфатам како 
некого можеме да прогласиме за 
соработник на службите, а МВР да 
има наведено дека не соработувал 
со нив“. („Не штитам ничии 
интереси“, Утрински весник, 
8.8.2011)

Чедомир Дамјановски: 
„Претседателот се обиде на мала 
врата да донесат одлука, која 
е незаконска во процедурата, 
бидејќи не е во согласност со член 
17 од Законот. Ние го известивме 
за тоа, но брзајќи да му помине 
одлуката, го викна седмиот член 
од Комисијата, кој е во гипс со 
скршена нога, и му испрати кола 
да го донесат само за да има 
кворум и да ја донесе оваа одлука. 
Бидејќи тогаш веќе имаше кворум, 
беа веќе седуммина членови, се 
вративме на седницата за да се 
избориме да ги убедиме дека не 
можеме да донесеме таква одлука, 
која не е заснована врз факти 
во досието.“ („Не штитам ничии 
интереси“, Утрински весник, 
8.8.2011)

Ерол Ризаов: „Комисијата за 
лустрација се претвори во центар 
за линч и пресметка на власта со 
нејзините актуелни критичари... 
Нема никаква двојба дека и 
Владимир Милчин само поради 
своите ставови и јавни настапи е 
трн во окото на власта. Практично 
сите критичари на злоупотребите 
на оваа власт нејзините апологети 
ги нарекува соросоиди, дури и 
кога немаат никаква допирна 

точка со Институтот отворено 
општество. Така и Милчин стаса 
експресно на ред за прочистување 
и компромитирање далеку пред 
кодошите на големите македонски 
дејци и пред драматурзите на 
монтираните процеси против нив“. 
(Ерол Ризаов, „Кој ги накодоши 
Ченто, Шатев, Богдановски...“, 
Утрински весник, 9.8.2011)

Ана Павловска-Данева: „Како 
можат да се надгласуваат дали 
нешто е или не е факт? ... Може 
ли да зборува за чест, човек кој 
со истечен мандат раководи со 
лустрирањето луѓе по нарачка, без 
око да му трепне?“ (Ана Павловска-
Данева, „Колку чини молчењето?“, 
Утрински весник, 11.8.2011)

Стојан Андов, на дебатата во ГЕМ: 
„На членовите на Комисијата и 
на судиите не смее да им падне 
напамет да пресудат дека некој 
е кодош доколку нема потпишан 
документ оти свесно соработувал 
со службите поради определени 
цели. Најлошо е тој документ да 
се замени со службена белешка од 
информативен разговор, бидејќи 
на тој начин директно им се 
штети на безбедносните служби, 
кои често го користат тој метод 
за откривање различни случаи“. 
(„Можна ли е лустрација во 
партизирана држава?“, Утрински 
весник, 11.8.2011)

Стево Пендаровски: „ Во 
МВР постои регистар на 
активни соработници, каде 
што точно може да се види 
кој соработник како работел, 
какви извештаи доставувал и 
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колку од тие информации биле 
користени во планирање некои 
акции. Регистарот на пасивни 
соработници, пак, се однесува 
за оние лица кои по одреден 
период од најразлични причини 
престанале да доставуваат 
информации. А третиот вид 
досиеја се за дерегистрација, кој 
ги содржи податоците за оние 
соработници чии услуги не можат 
веќе да се користат или не се веќе 
интересни за службите“. („Жртвата 
не може во исто време да биде и 
кодош“, Утрински весник, 17.8.2011)

Ѓорѓи Спасов: „СДСМ ниту еднаш 
не се закани дека нејзините 
членови ќе ја напуштат оваа 
Комисија која се претвора 
во `орган на власта за јавна 
дискредитација и селективен 
прогон на лица исклучително од 
опозицијата`... Опозицијата не 
побара ниту список за да знае 
по кој редослед оваа Комисија го 
прави `утврдувањето на фактите` 
и како таа скока од претседатели 
на уставни судови до опозициони 
политички лидери, па до водачи на 
невладини организации. Таа само 
гледа како Комисијата ликвидира 
опозиционери по список и некако 
мошне е сигурна дека и нејзините 
најистакнати дејци не се на тој 
список. А тоа ја прави соучесник и 
тоа не може да ѝ се прости“. (Ѓорѓи 
Спасов, „Опозиција за мерак“, 
19.8.2011)

Марјан Маџовски: „Има обиди да 
се злоупотреби лустрацијата. За 
процесот да заврши како што е 
замислен и да има бенефит целата 
држава, треба да биде свртен кон 

иднината, а не кон минатото.“. 
(„Лустрацијата продолжува: кој е 
следниот за отстрел?“, Утрински 
весник, 23.08.2011)

Чедо Дамјановски, член на 
Комисијата, вели дека изјавите 
на сегашните функционери стојат 
во фиока цела година и никако 
да стигнат на дневен ред. („Над 
4.500 екс-функционери не поднеле 
изјави за лустрација“, Дневник, 
25.8.2011)

Благоја Гешоски: „Ние 
располагаме со бројка од 10 илјади 
поранешни функционери, од кои 
4.600 не доставиле изјава дека 
не биле соработници на тајните 
служби. Но, нема логика од 1944 
година да се само 10 илјади 
функционери и никој не знае 
на кој начин се одбрани тие. Не 
може комисијата да работи со 
десеткувани податоци. Не може 
комисијата да работи селективно 
уште повеќе што ова тело со 
месеци се занимава со поранешни 
функционери, а главната цел е 
да се отстранат од сегашна јавна 
функција оние што кодошеле 
во минатото“. („Членови на 
Комисијата за лустрација чекаат 
да си замине Аџиев“, Утрински 
весник, 25.8.2011)

Љубчо Георгиевски: „...ми е 
жал кога ја гледам очигледната 
селективна лустрација која ја 
прави Владата на ова ВМРО-
ДПМНЕ. Има лустрација само на 
политичкиот противник и голема 
заштита на своите соработници. Со 
заштитата на своите соработници 
вие ги зацврстувате редовите, тоа 
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беше систем на старите комунисти. 
Во првите 10 години бев 
опкружен со многу соработници 
на тајните служби. (Интервју со 
Љубчо Георгиевски, „Патот кон 
независноста“, Утрински весник, 
28.8.2011)

Томе Аџиев: „Има недоразбирање 
во јавноста. Ние како Комисија 
никого не прогласуваме за кодош. 
Само проверуваме дали може да 
верифицираме нечија изјава за 
несоработка со службите, а лицето 
после тоа може да докажува дали 
било или не било соработник 
во постапка пред суд. Инаку, 
досиејата не се Ајнштајнови 
формули. Секој писмен човек 
може да утврди дали некој бил 
соработник. Не е пресудно да има 
писмена изјава на лицето дека 
соработува со службите. Неговото 
име може да се сретне и во други 
досиеја дека давал информации 
за друго лице“. (Членови на 
Комисијата за лустрациските 
процедури: „И без писмена 
изјава се гледа кој кого кодошел“, 
Дневник, 31.8.2011.)

Ѓорѓи Малковски, кој две децении 
работел токму на досиејата во 
Институтот за историја: „Дел од 
информациите од соработниците 
се или неточни или се само 
делумно точни и се даваат само 
затоа што соработникот сака да 
им се додвори на повисоките 
структури… Никој никого не 
може да натера да соработува со 
службите“. (Членови на Комисијата 
за лустрациските процедури: „И 
без писмена изјава се гледа кој 
кого кодошел“, Дневник, 31. 8.2011.)

септември 2011

Од приближно 5.000 изјави 
на поранешни функционери, 
лустраторите, случајно или 
намерно, баш пред изборите 
се занимавале со изјавата на 
поранешен премиер во една од 
СДСМ-овските влади. („Во екот на 
кампањата, лустраторите тргнале 
во лов на експремиер на СДСМ“, 
Фокус, 9. 9.2011)

Чедо Дамјановски: „Претседателот 
не ги спроведува заклучоците 
на Комисијата и работи на своја 
рака, така што целата постапка 
е изместена. Јас на седницата 
ќе го покренам прашањето и ќе 
побарам информација зошто 
не се спроведува заклучокот 
за паралелно постапување 
по предметите на бившите и 
актуелните функционери“. 
(„Кавги ја тресат Комисијата за 
лустрација“, Утрински весник, 
11.9.2011)

Томе Аџиев: „Не е точно дека 
селективно постапуваме туку 
работиме според Законот. Секако 
не може сите во еден ден да 
ги опфатиме, но тврдам дека 
постапуваме паралелно“. („Кавги ја 
тресат Комисијата за лустрација“, 
Утрински весник, 11.9.2011)

Дамјановски на прес-конференција 
го обвини претседателот на 
Комисијата дека свесно го 
крши Законот: „За еден од 
последните случаи Аџиев одби 
да ја верификува изјавата, иако 
никаде немаше документи 
дека лицето било соработник 
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на тајните служби. Од не знам 
кои причини претседателот и 
останатите членови гласаа да не се 
верификува изјавата” („Вербални 
престрелки во лустрациска: 
Лустраторите се „лустрираат“ 
преку медиумите“, Дневник, 
13.9.2011)

Томе Аџиев: „Само тројца го 
мислеле спротивното, а сега мене 
ме обвинува за тенденциозност. 
Не секогаш само изјавата за 
прифаќање на соработката со 
тајните служби е доказ дека 
лицето соработувало. И многу 
други документи од досиејата тоа 
јасно го укажуваат („Вербални 
престрелки во лустрациска: 
Лустраторите се `лустрираат` преку 
медиумите“, Дневник, 13.9.2011) 

Чедо Дамјановски: „Иако немаше 
документи дека лицето било 
соработник со тајните служби, а 
и МВР го потврдува тоа, иако и 
самиот Аџиев изјави дека тоа лице 
нема прифатено соработка ниту 
дека имал материјална корист, не 
знам од кои причини се гласаше да 
не се верификува неговата изјава“, 
истакна Дамјановски. Тој додава 
дека со тоа не само што се крши 
Законот туку и му се нанесува 
голема штета на лицето, како и 
на државата. („Кој кого кодоши 
во Комисијата за лустрација“, 
Утрински весник, 13.9.2011)

Чедо Дамјановски: „Кога ќе се 
утврди дека некој соработувал со 
службите, Законот забранува тој во 
иднина да извршува општествени 
функции. Каква е логиката тогаш 
да се постапува по предметите 

на бивши функционери, а за 
актуелните за кои можат да следат 
мерки да не се постапува. Имаме 
добиено изјави на актуелни 
функционери уште од мај 
минатата година, и уште малку 
нивниот мандат ќе истече, а ние 
не сме постапувале по нив“ („Кој 
кого кодоши во Комисијата за 
лустрација“, Утрински весник, 
13.9.2011)

Пратениците од власта вчера не 
успеаја да обезбедат двотретинско 
мнозинство за да го изберат 
Агим Мехмети за претседател 
на Комисијата за лустрација, 
а досегашниот носител на таа 
функција, Томе Аџиев, да го 
ротираат во заменик-претседател. 
(„Томе Аџиев е незаменлив“, 
Утрински весник, 26.9.2011)

октомври 2011

Извори на Вечер во Комисијата 
за лустрација велат дека е 
можно во следниот период 
нагло да се зголеми бројот на 
соработниците со тајните служби. 
Од Комисијата најавуваат и 
значително зголемување на бројот 
на актуелните и поранешните 
функционери кои ќе заглават 
на лустрацискиот филтер. 
Неофицијално до лустраторите 
треба да стигнат документи во 
кои се споменуваат имиња на 
шеесетина поранешни и актуелни 
функционери, членови на МАНУ и 
активисти од невладиниот сектор. 
(„Ќе се прошири ли списокот на 
соработниците со тајните служби? 
Петмина нови кодоши?!“, Вечер, 
13.10.2011)
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ноември 2011

Благоја Гешоски: „Комисијата 
од мај досега се занимава само 
со поранешните функционери. 
Проверуваме и лустрираме 
починати луѓе или луѓе на 
90 години, а од друга страна, 
имаме министри, заменици 
на министри кои секојдневно 
креираат политика, а нив не 
ги проверуваме.” („Гешоски и 
Витановски не се враќаат кај 
Аџиев“, Утрински весник, 1.11.2011)

Со овие четворица кодоши 
листата на соработници на тајните 
служби се зголеми на дваесетина. 
Неодамна, Комисијата за 
лустрација не ја потврди изјавата 
дека не соработувале со тајните 
служби на уште тројца поранешни 
функционери, на околу 70-годишна 
возраст, без амбиции за повторно 
кандидирање да извршуваат јавна 
функција. Меѓу кодошите, исто 
така, е и поранешен македонски 
амбасадор во една балканска 
држава, поранешен новинар 
во албанската редакција на 
Македонската радио-телевизија 
и добитник на наградата „Мито 
Хаџивасилев-Јасмин“. (Во декември 
стартува лустрацијата и за 
приватните медиуми, невладините 
организации и верските заедници“, 
Вечер, 11.11.2011)

Владо Бучковски: „Според мене, 
време е да престане злоупотребата 
на лустрацијата, па зарем некој 
поверува дека Владе Милчин бил 
соработник на тајните служби. 
Доста беше со пресметка со 
неистомислениците“. (Владо 

Бучковски, „Lustrum Macedonicum: 
Пресметка со неистомислениците“, 
Утрински весник, 11.11.2011).

Томе Аџиев: „Донесовме заклучок 
за датум со известување за 
носителите на јавни овластувања. 
Се мисли за основачите на 
јавните радиодифузни медиуми 
и печатени медиуми, како и 
новинарите и уредниците во 
таквите медиуми и за носителите 
на јавни овластувања во јавниот 
сектор, односно невладиниот 
сектор, здруженијата на граѓани и 
верски заедници“ („Отворен ловот 
на новинари“, Утрински весник, 
11.11.2011)

Павле Трајанов: „Многу 
новинари досега беа предмет на 
полициско-политичка обработка. 
Дел од нив од разни причини, 
компромитирачки материјали, 
патриотски или други причини, 
од предмет на обработка станаа 
соработници на тајните служби... 
За соработниците мора да 
има пишуван документ, доказ 
дека работел активно и давал 
информации, за да се види дали 
таа соработка е воспоставена врз 
основа на патриотски или други 
причини и дали за тоа примил 
паричен надомест“.(„Отворен 
ловот на новинари“, Утрински 
весник, 11.11.2011)

Бранко Црвенковски: „Дали, на 
пример, со нашето понатамошно 
учество во Комисијата за 
лустрација создаваме привид на 
нормалност и легалност на една 
државна институција која е веќе 
одамна претворена во партиска 
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филијала и за која не важат ни 
Устав, ни закон.“ (Интервју: „Ќе 
одиме, ако треба, од врата на 
врата“, 11.11.2011)

Ерол Ризаов: „Се огласи 
ловџиската труба. Отворена е 
сезоната за слободен отстрел на 
новинари капиталци, штетници, 
домашни предавници и кодоши... 
Лустрационата комисија како 
и досега, противправно и 
неморално, со надгласување ќе 
набедува кој е кодош, а кој не е 
кодош меѓу новинарите што ѝ 
пречат на власта“. (Ерол Ризаов, 
„Лов на новинари-капиталци“, 
Утрински весник, 17.11.2011)

Зоран Димитровски: „...за сите 
новинари што давале информации 
на полицијата, сеедно дали од 
патриотски или од други причини, 
нема оправдување и тие не може 
да го минат лустрацискиот филтер. 
Се разбира, под услов да кодошеле 
за да им наштетат на луѓето 
за кои давале информации!“ 
(Зоран Димитровски, „Страв од 
лустрација“, Дневник, 18.11.2011) 

Звонимир Јанкуловски: „Стравот 
кај новинарите е неоправдан и 
лустрацијата се однесува само на 
оние кои доброволно ја прифатиле 
соработката“. („Лустрацијата 
ги вознемири медиумските 
работници: Kодошка треска на 
новинарите“, Дневник, 19.11.2011)

Павле Трајанов: „Ние зборуваме 
за лустрација на новинари кои 
соработувале со полицијата 
со цел некому да наштетат“. 
(„Лустрацијата ги вознемири 

медиумските работници: Kодошка 
треска на новинарите“, Дневник, 
19.11.2011)

Емилијан Станковиќ, портпарол на 
СДСМ: „...сè додека Комисијата ја 
раководи Аџиев, човекот кој што 
незаконски повеќе од една година 
е на чело на оваа комисија, СДСМ 
нема намера да го легализира 
ловот на вештерки што го 
спроведува Комисијата“. („Аџиев 
токми разрешување на Гешовски и 
на Витановски“, Дневник, 19.11.2011)

Томе Аџиев: „...во рамки на 
Комисијата водевме расправа 
и рековме, ќе ги ставиме и 
новинарите и носителите на јавни 
функции во други институции 
регистрирани согласно законот. 
Во тоа влегуваат нели политички 
партии, невладини организации, 
верски заедници и новинарите, 
односно основачите на приватни 
медиуми и новинарите и 
уредниците“, изјави Аџиев, 
во интервју за Радио Слободна 
Европа“. („Лустрација и во 
новинарската фела“, Дневник, 
20.11.2011)

Соработниците на УЧК од 2001 
стануваат херои, а соработниците 
на полицијата и војската - 
кодоши. За која држава работи 
македонската Комисија за 
лустрација?! (Добра идеја со 
лоши методи, по дефиниција, е 
катастрофа: „Лустрација: ОЗНА 
сè дозна - ама документи нема!“, 
Вечер, 21.11.2011)

Томе Аџиев: „Должни сме да го 
спроведуваме тоа што е донесено 
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како закон. И за лице за кое ќе 
се докаже дека соработувало со 
службите можеби сега нема да 
има санкции, но во иднина нема 
да може да се кандидира за јавна 
функција. Сè додека трае Законот“. 
(„Лустрација и за можни идни 
функционери“, Утрински весник, 
23.11.2011)

Томе Аџиев: „Не знам зошто 
толку новинарите се исплашиле 
дека ќе бидат лустрирани. Има 
стандарди што ги проверуваме 
дали се исполнети, а тоа е дали 
има соработувано со органите врз 
основа на писмена документација, 
што значи регуларна соработка со 
органите. Таму си има процедури 
во тие служби и ако постои 
соработка, тоа се докажува со 
контрола на повеќе инстанции - 
дали тој бил соработник или не 
(„Лустрација и за можни идни 
функционери“, Утрински весник, 
23.11.2011).

Владо Камбовски, како посебно 
проблематичен го апострофираше 
Законот за лустрација, кој 
- како што рече - служи за 
замајување на јавноста, а никој 
не ја знае неговата цел и смисла. 
(„Академиците бараат ново 
обединувачко мислење“, Утрински 
весник, 24.11.2011)

декември 2011 

Томе Аџиев: „Оние кои сакаат да 
признаат дека соработувале со 
тајни служби можат да напишат 
допис и во него да наведат дека 
согласно законот не можат 
да поднесат изјава бидејќи 

соработувале со органите за 
безбедност. Иако тоа го нема во 
законот, ваква изјава ќе се земе 
предвид бидејќи се сака да се 
каже нешто со што предвреме 
ќе се одбегне одговорноста“. 
(„Кодошите не можат да признаат 
дека се кодоши“, Утрински весник, 
1.12.2011)

Ивица Боцевски: „Како сознание 
на јавноста е многу важно да бидат 
лустрирани и новинарите, затоа 
што колку што постои одговорност 
на политичарите постои 
одговорност и за медиумите 
кои имаат важна општествена 
функција“. („Кодошите не можат 
да признаат дека се кодоши“, 
Утрински весник, 1.12.2011)

Од денеска почнува лустрацијата 
на новинарите, свештениците, 
партиските функционери и 
вработените во невладиниот 
сектор. Согласно Законот за 
определување дополнителен услов 
за вршење јавна функција, тие 
до Комисијата за верификација 
на фактите треба да поднесат 
писмена изјава, заверена на 
нотар, дека не биле соработници 
на тајните служби („Почнува 
лустрацијата на новинарите и 
свештениците“, Дневник, 1.12.2011)

„...патот до правдата не е толку 
лесен, а уште помалку брз за 
извршниот директор на ФООМ 
и професор на Факултетот за 
драмски уметности, Владимир 
Милчин, и за претседателот на 
Партијата на Титови леви сили, 
Слободан Угриновски. И покрај тоа 
што лустраторите уште летоска се 
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произнесоа дека нивните изјави 
не се совпаѓаат со податоците 
добиени од неколку извори, а 
споменатите поднесоа тужба до 
Управниот суд, судски процес сè 
уште не е закажан“. („Лустрацијата 
`заглавена` меѓу Управен и Уставен 
суд“, Утрински весник, 5.12.2011)

Меѓу наводните соработници се 
и двајца поранешни министри 
во влада на СДСМ, едниот за 
полиција, а другиот за култура. 
(„Лустраторите најдоа уште 
четворица кодоши“, Утрински 
весник, 12.12.2011)

Томе Аџиев: „Разгледавме осум 
извештаи, а за четири изјави на 
поранешни носители на функции 
се согласивме дека се спротивни 
со податоците што ги има 
Комисијата. Затоа, тие изјави не 
ги потврдивме и овие личности во 
рок од три дена ќе бидат известени 
за одлуката на Комисијата“ 
(„Лустраторите најдоа уште 
четворица кодоши“, Утрински 
весник, 12.12.2011)

Чедомир Дамјановски: „Се 
пикираат личности за отстрел и 
набрзина се носат решенија дека 
некој е кодош или наредбодавец... 
Овде со намера се отвориле 
тие досиеја, затоа што тие не 
беа предмет на обработка на 
Комисијата. Овие четири досиеја, 
каде што се појавува името на екс-
министерот имаат четири илјади 
страници. Тоа значи дека некој му 
дошепнал на членот од Комисијата 
каде да бара, за кого да бара и 
што... Истовремено, сите четири 
случаи кои се отворени биле 

водени и порано и од претходни 
министри имало издавани наредби 
за нивно следење“. („Направија 
специјален закон за да ме 
посрамотат. Фрчкоски прекуноќ 
се нашол на лустрациска маса“, 
Утрински весник, 13.12.2011)

Потпретседателот на СДСМ Гордан 
Георгиев: „Одредени членови на 
Комисијата станаа безпримерна 
филијала на владејачката 
партија, кои по налог на некакви 
налогодавци, на нечовечки 
начин си играат со судбината на 
луѓето. Сè повеќе таа институција 
ја сметаме за ирелевантна“. 
(„Направија специјален закон 
за да ме посрамотат. Фрчкоски 
прекуноќ се нашол на лустрациска 
маса“, Утрински весник, 13.12.2011) 

Томе Аџиев: „Некои структури сè 
уште не сакаат да има промена во 
системот, па инструираат вакви 
работи. Нека им служи на чест, 
немам намера да се расправам со 
нив. Комисијата брои 11 члена, а 
се настрвиле на мене. Се крена 
прашина за лустрација на двајца 
луѓе, од кои едниот не ни доставил 
изјава. Дали ова е притисок да 
не донесуваме одлука за нив, не 
знам што е„. („Ичкртана куќата на 
првиот лустратор Томе Аџиев“, 
Дневник, 13.12.2011)

Љубомир Фрчкоски: „Предлозите 
што ги расправа сега 
таканаречената Комисија за 
лустрација во мојот случај (Миле 
Неделковски, Димитар Црномаров 
по бугарска линија, владиката 
Петар по српска и извесен 
Фејзиу по албанска линија) се 
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оперативни обработки заведени 
од мојот претходник, а јас само 
ги продолжив. Истото тоа го 
направија и моите наследници. 
Тоа е нормална работа“. (Интервју: 
„Власта порачува дека не постои 
правен систем“, Утрински весник, 
13.12.2011)

Љубомир Фрчкоски: „Лустраторите 
прогласуваат некое лице за 
соработник само затоа што 
имало каков било разговор со 
инспектори на ДБК, а такви лица 
во Македонија ги има на стотини. 
Тука Комисијата за лустрација 
прави ужасен преседан, бидејќи 
токму основачот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Драган Богдановски, има стотици 
такви разговори со службите. 
По логиката на Комисијата, тој 
би требало да биде прогласен за 
прв соработник во Македонија“. 
(Интервју: „Власта порачува 
дека не постои правен систем“, 
Утрински весник, 13.12.2011)

Процесот да заврши во рок од пет 
години, предлага Павле Трајанов, 
лидерот на ДС, кој е пратеник 
од мнозинството: „Сметам дека 
лустрацијата треба да заврши 
колку што е можно побрзо. 
Инаку, таа може да се користи за 
политичка пресметка“. („Трајанов 
ќе ја крати лустрацијата“, 
Утрински весник, 15.12.2011)

Предраг Димитровски: 
„Лустраторите ја отворија 
Пандорината кутија. Зашто, 
евентуалниот „лов“ на првиот 
наредбодавец по правило 
значи и експресна проверка 
на сите досегашни министри 

и за внатрешни и за одбрана, 
директорите на УБK, поранешна 
ДБK, раководителите на воената 
тајна служба и на сите по ранг 
надолу, односно на сите кои 
давањето наредби за следење им 
било редовна работна задача. 
Што тоа ќе значи за целиот 
безбедносен систем, може само 
да се претпостави, но не и да се 
даде точна и прецизна оценка“ 
(Просветлување со мрачни бои: 
Чиј грев е поголем - на Фрчкоски 
или на лустраторите?“, Дневник, 
16.12.2011)

Стојан Андов. „Вака како што 
е поставен сега Законот, за кој 
се гласа со мнозинство, а не со 
консензус, може да биде предмет 
на мнозинството за политички 
пресметки, односно една партија 
да се пресмета со оние што мислат 
поинаку“. („Лустраторите станаа 
идеолошка комисија“, Утрински 
весник, 18.12.2011)

Даут Даути, член на Kомисијата 
за верификација на фактите: 
„Медиумското покривање 
понекогаш е придружено со 
сериозно кршење на Законот од 
страна на медиумите (на еден 
бивш носител освен биографијата, 
му го извадија дури и името со 
фотографија!), а тоа е доволен 
аларм за да се подзамислиме каква 
лустрација сакаме“. (Даут Даути, 
„Лустрацијата да се врати на 
консензусот“, Дневник, 18.12.2011)

Членовите на Комисијата за 
лустрација ја одложија расправата 
за поранешните министри во 
Владата на СДСМ во периодот 
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од 1992 до 1996 година, Љубомир 
Фрчкоски и Ѓунер Исмаил. 
На предлог на Даут Даути, 
Комисијата едногласно одлучила 
да ја одложи дискусијата бидејќи 
требало дополнително да се 
проверат фактите. („Лустраторите 
ја одложија расправата за 
Фрчкоски“, Дневник, 20.12.2011)

Павле Трајанов: „Лустрацијата 
е планирана за тие што 
соработувале со службите од 
минатото време, од 1945 до 
1991 година, бидејќи намерата 
е да се откријат кодошите на 
тој еднопартиски систем што 
го правеле тоа од политичко-
идеолошки причини. Врз основа на 
каква идеолошка приказна некој 
ќе стане соработник во плурална 
Македонија?“” (Интервју со Павле 
Трајанов: „Екс-министерот на 
МВР треба да одговара кривично, 
а не да се лустрира“, Дневник, 
23.12.2011)

Марјан Маџовски: „Се прави 
обид да се сруши основната 
конструкција и цел на Законот 
преку дезинформирање. А 
основниот концепт на Законот 
е тие што ги кршеле човековите 
права извесен период да не бидат 
на јавни функции. Нема барање 
на никаква вина и не е битно дали 
тоа го правале во едноумието 
или во плурализмот“. (Маџовски: 
„Политизирањето на лустрацијата 
води кон реваншизми“, Дневник, 
29.12.2011)

Јанаќе Витановски: „Имаме 
информации дека уште во 
септември во нашата архива 

пристигнале одговори од 
надлежните институции за 
конкретни случаи во кои тие 
се изјасниле дека имињата на 
конкретните лица не се најдени во 
досиејата на надлежните служби. 
Се сомневаме дека станува збор 
за 500 лица, за кои сме добиле 
одговор, а дека за овие одговори 
не сме биле навреме известени. 
Односно, ние не сме ги виделе тие 
одговори како што е вообичаената 
постапка со сите случаи“. („Аџиев 
криел податоци од `опозициските 
членови` во Комисијата?“, 
Утрински весник, 29.12.2011)

Томе Аџиев: „Мирот што го изгубив 
вршејќи ја оваа функција го најдов 
таму каде што најубаво се одморав 
кога бев млад - во уметноста. 
Најубаво се чувствувам тогаш 
кога преморен од многубројните 
обврски ќе дојдам дома и ќе ги 
земам четката и штафелајот… 
Сепак, најмногу ме привлекува 
сликањето мртва природа во 
маслена техника“. (Томе Аџиев, 
„Kаков што јавноста не го знае: 
Лустратор со уметничка душа“, 
Дневник, 30.12.2011)

јануари 2012

Митрополитот г. Петар: „Светиот 
архиерејски синод донесе одлука 
со која потврди дека црквата во 
целост или сите нејзини лица 
треба да бидат `лустрирани` како 
личности што извршуваат јавна 
дејност. (Митрополит г. Петар, 
„Лица што клеветеле не можат 
да бидат свештенослужители“, 
4.1.2012)
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Чедомир Дамјановски: „Ќе бараме 
на седница да се разгледува 
однесувањето на претседателот 
на Комисијата поради тоа што 
криел документи кои пристигнале 
уште во септември, за предметот 
со ексминистерот за внатрешни 
работи.“. („Се стега кругот околу 
Аџиев“, Утрински весник, 8.1.2012)

Томе Аџиев: „Кај мене нема ниеден 
документ, сè оди во архивата 
и таму им се достапни на сите 
членови. Јас си имам само свој 
роковник во кој си водам белешки 
и друго нема кај мене, ништо не 
кријам. Како ќе добиеме одговори 
од сите институции така ги вадиме 
на дневен ред на седница. Нека 
излезат јавно нека кажат дека сум 
криел документи, па јас потоа ќе 
им поднесам кривична пријава“.
(„Се стега кругот околу Аџиев“, 
Утрински весник, 8.1.2012)

Даут Даути: „Се сеќавате кога 
беа извршени измените и 
беа внесени токму бившите, 
неофицијалните проценки 
колку луѓе се опфатени, испадна 
дека станува збор за неколку 
стотици илјади! Податоците до 
кои дојде Комисијата за живите 
бивши функционери е околу 6-7 
илјади, бројка за која никој не 
може да тврди дали ја одразува 
реалноста“. (Даут Даути, Измени за 
лустрацијата, но какви?, Дневник, 
8.1.2012)

Томе Аџиев: „Но не држат нивните 
обвинувања дека кријам или 
чувам документи од надлежните 
органи за поранешен министер 
за внатрешни работи. Чувам 

само апчиња за Дамјановски за 
да се лекува. Не е така како што 
тој обвинува. Што да правам, 
да сум му татко а тој дете, ќе го 
истепам“. („Продолжуваат кавгите 
во Комисијата за лустрација“, 
Дневник, 9.1.2012)

Соња Крамарска: „Последните 
неколку примери покажаа дека е 
доволно некој да те видел на улица 
како се поздравуваш со полицаец 
и - оп! - веднаш си кандидат за 
лустрација. Преправени досиеја, 
инциденти од тинејџерски години, 
службени акции на поранешни 
министри за внатрешни работи 
- сèсе тоа прифатливи докази за 
македонските лустратори. И тоа 
валидни докази кои уништуваат 
човечки животи и професионални 
кариери. (Соња Крамарска, 
„Прашања до јавниот обвинител“, 
Утрински весник, 10.1.2012)

Марјан Маџовски: „Значи мора 
прво да се симне доверливоста 
на документите за потоа 
да се објават... Имињата на 
соработниците треба да се 
објават кога ќе заврши процесот 
на помирување. Треба да се 
задржиме повеќе на она што е 
целта на лустрацијата, а тоа е оние 
што ги кршеле човековите права 
да не бидат носители на јавна 
функција“. („Досиејата се отвораат, 
лустрираните на интернет“, 
Утрински весник, 11.1.2012)

Македонското судство со месеци 
не може да обезбеди ефикасна 
правна заштита од процесот на 
лустрација. („Итните лустрациски 
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предмети заглавија во Управен 
суд“, Утрински весник, 12.1.2012)

Поранешен началник на Управата 
за безбедност и контраразузнавање 
е фатен во лустрациската 
мрежа. Неговиот случај е 
целосно завршен… На масата на 
лустраторите се наоѓаат уште 
20 лица за кои постојат докази 
и факти дека биле соработници 
на службите, но за нив сè уште 
нема донесено заклучоци. („Уште 
еден капиталец во лустраторската 
мрежа“, Дневник, 13. 1.2012)

Изјавите на академиците, членови 
на МАНУ, за тоа дали биле или 
не биле соработници на тајните 
служби ќе бидат разгледувани 
во пакет. („Пред лустраторите 
исплива и петтиот академик“, 
Дневник, 20.1.2012)

Уставниот суд на Република 
Македонија на денешната 
седница донесе времена мерка за 
стопирање на 13 члена од Законот 
за определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција, 
односно Законот за лустрација. 
(„Запрена лустрацијата за 
поранешни функционери, 
новинари, адвокати и медијатори“, 
Утрински весник, 25.1.2012)

Емилијан Станковиќ, портпарол 
на СДСМ: „Самиот факт дека 
Уставниот суд по вторпат ја 
испитува уставноста на истите 
законски одредби кои еднаш 
веќе ги укина е најдобра потврда 
колку е забеган процесот на 
лустрација“. („Уставен суд ја запре 

лустрацијата“, Утрински весник, 
25.1.2012)

Сафет Бишевац од ПЕИ: 
„Уставниот суд конечно ја запре 
фашизоидната политика на 
Никола Груевски и неговата 
ВМРО-ДПМНЕ против сите оние 
кои не мислат како него. Со ова 
Томе Аџиев веќе нема морално 
право да биде претседател на 
Комисијата“. („Уставен суд ја запре 
лустрацијата“, Утрински весник, 
25. 1.2012)

Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ: 
„Во сите посткомунистички 
европски држави постојат две 
големи политички структури, 
едната се залага за лустрација, 
а другата да нема таков процес. 
Македонија не е прв пример каде 
што Уставниот суд се обидува да ја 
блокира лустрацијата“. („Уставен 
суд ја запре лустрацијата“, 
Утрински весник, 25.1.2012)

Уредниците и новинарите, 
без разлика дали работат во 
приватни, државни, печатени или 
електронски медиуми, ќе мора 
да го минат лустрациското сито. 
За разлика од нив, поповите и 
оџите куртулија. („Новинарите ќе 
се лустрираат, поповите и оџите 
куртулија“, Дневник, 25.1.2012)

Александра М. Митевска: „Во 
ситуација кога е `забрането` 
да се чепка низ досиејата на 
некогашните функционери, 
лустраторите имаат две можности: 
да седат со скрстени раце или 
да им се посветат на актуелните 
носители на функции. (Александра 
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М. Митевска, „Лустрација на 
лустрацијата“, Утрински весник, 
26.1.2012)

Томе Аџиев: „Нема да се 
примаат изјави од споменатите 
категории граѓани, ниту, пак, 
ќе се проверуваат досиејата 
на поранешни функционери. 
Ќе работиме според деловите 
од Законот кои не се спорни 
и на натамошна проверка на 
актуелните функционери и на 
кандидатите за вршители на јавни 
функции. („Лустраторите ќе ја 
почитуваат времената мерка на 
Уставен суд“, Утрински весник, 
26.1.2012)

Саво Климовски: „Уставниот суд 
ништо ново не направи, освен што 
покажа дека е конзистентен на она 
што претходно веќе го одлучувал 
пред неколку месеци. Само се 
повика на претходното одлучување 
и ја следеше правната логика“. 
(„Лустраторите ќе ја почитуваат 
времената мерка на Уставен суд“, 
Утрински весник, 26.1.2012)

Емилијан Станковиќ, портпаролот 
на СДСМ: „Ловот на вештерки, 
бруталната пресметка 
со неистомислениците и 
очигледното кршење на Законот 
за лустрацијата, кои свесно ги 
спроведува власта, ја ставаат 
Македонија во групата на 
недемократски и тоталитарни 
држави. (Уставниот суд оспори 13 
члена од Законот, „Новинарите, 
адвокатите и свештениците 
куртулија од лустрација“, Вечер, 
26.1.2012)

Илија Димовски од ВМРО-
ДПМНЕ: „Многу сериозни анализи 
кажуваат дека македонските 
граѓани го поддржуваат процесот 
на лустрација, тоа дополнително 
ќе биде стимул да работиме, 
да најдеме уште поквалитетен 
начин да продолжи лустрацијата. 
(„Уставниот суд оспори 13 члена од 
Законот, Новинарите, адвокатите 
и свештениците куртулија од 
лустрација“, Вечер, 26.1.2012)

Никола Груевски: ,,Ова е од луѓе 
кои во минатото биле кодоши и 
сега се плашат да не се обелодени 
дека кодошеле за политички цели, 
заради личен интерес, напредок 
во кариера, а некаде и за пари. 
Тие не кодошеле терористи 
или луѓе кои работеле против 
државата, туку луѓе кои имале 
различно политичко убедување. 
Тие луѓе се нашле во затвори, а 
на многу од нив насилно им бил 
прекинат животот“. (Груевски: 
„Уставен пресече под притисок 
на кодошите“, Утрински весник, 
27.1.2012)

„Осуден претседателот на 
Уставниот суд, Бранко Наумовски“. 
Со вакви бомбастични наслови 
вчера излегоа некои агенции и 
интернет-портали. („Лустрацијата 
потона, исплива пресуда против 
Наумовски“, Утрински весник, 
27.1.2012)

Томе Аџиев: „Ние работиме според 
Законот што во моментов е на 
сила. Така и постапуваме. Логично 
е Комисијата да работи, ние не 
знаеме што и какви решенија има 
донесено сè додека тие не бидат 
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објавени во „Службен весник“ или 
додека писмено не нè известат“. 
(„Без црно на бело, лустрација по 
старо“, Утрински весник, 27.1.2012)

Павле Трајанов: „Со процесот 
на лустрација треба да бидат 
опфатени само оние кои се 
во моментов и оние кои се 
кандидираат за државна функција, 
како што тоа се направи во сите 
држави кои го завршија тој процес. 
Јас сум против широкиот опфат на 
граѓани, бидејќи, со вакво темпо 
на постапување ќе ни требаат 200 
години да завршиме“. („Без црно 
на бело, лустрација по старо“ 
Утрински весник, 27.1.2012)

Влатко Ѓорчев: „Уставниот суд 
ја доби задачата да ги руши 
системските проекти на оваа 
влада. Од демографската 
политика и ГУП-овите, преку 
лустрацијата и администрацијата. 
Неокомунистичкиот Уставен суд 
одвај чека да раскажува басни 
за демократијата и Уставот, но, 
другарите и другарките судии 
решително ќе ја извршат секоја 
команда од Бранко Црвенковски 
и Бихаќка“. („Лустрација во 
Македонија: Нашите мили 
`демократски` болшевици, Дневник, 
27.1.2012)

Зоран Димитровски: „Е па, 
време е за тврда лустрација. 
Нека се отворат досиејата. 
Потоа, господата кодоши нека 
останат на своите функции, да 
не би да им ги одземат, сега, кога 
направија кариери. Само еднаш 
да им ги видиме суратите!“ (Зоран 
Димитровски,„Фрустрација, 

лустрација, кастрација!“, Дневник, 
27.1.2012)

Ерол Ризаов, ја коментира 
изјавата на Груевски - („Уставен 
суд донесе одлука под притисок 
на кодошите да се урне процесот 
на лустрација“): „Јас, пак, 
наивен мислев дека Уставниот 
суд е под постојан притисок на 
власта и на премиерот Груевски, 
кој сите одлуки што не му се 
по ќеф жестоко ги пречекува 
како непријателски акт против 
државата“. (Ерол Ризаов, „Груевски 
го притисна Уставен“, Утрински 
весник, 29.1.2012)

февруари 2012

Томе Аџиев: „Ќе го почитуваме 
решението на Уставниот суд 
што ќе го разгледуваме на 
денешната седница... Она што е 
забрането нема да го работиме, 
но ќе продолжиме да го работиме 
она што не е забрането со 
закон... Моментно имаме уште 
малку изјави од судовите, 
обвинителствата, МАНУ, а во 
наредниот период ќе ги ставаме 
на дневен ред и изјавите од 
администрацијата, чија бројка е 
огромна. Изјавите на министрите 
се проверени, но ќе треба да ги 
провериме и изјавите на сите 
воени лица, државни секретари, 
директори и вработени во 
агенциите, управите, членовите на 
правните и на надзорните одбори, 
комисиите, министерствата, 
факултетите“. („Лустраторите 
ќе им се посветат на актуелните 
функционери“, Утрински весник, 
2.2.2012)



Примената на законите под лупа 135

Никола Груевски: „Лустрацијата е 
како човек со гордо крената глава, 
а да има боцки во нозете. Ние 
почнавме да ги вадиме тие боцки, 
но некои од нив се чини дека се 
длабоко влезени и ќе треба повеќе 
работа и повеќе ангажман и малку 
сериозен отпор, бидејќи гледате 
со каков отпор се соочуваме со 
реакции на уставни судови, 
реакции на многу моќници“. 
(Груевски: „Не се откажуваме од 
лустрацијата“, Дневник, 25.2.2012)

март 2012

Владимир Пивоваров, 
универзитетски професор: 
„Ако направиме ретроспектива 
за работата на безбедносните 
служби, мора да кажеме и дека ние 
донесовме Закон за лустрација, 
но таков што доведува до тоа 
безбедносните служби да останат 
без оперативни врски“. (Интервју, 
„Насилствата имаат своја генеза 
и заднина“, Утрински весник, 
12.3.2012)

Целосно нов Закон за лустрација, 
кој предвидува јавно објавување 
на имињата на кодошите и на 
доказите за нивната соработка 
со безбедоносните служби во 
периодот од 1944 до 2006 година 
предложи владејачката ВМРО-
ДПМНЕ. („ВМРО-ДПМНЕ предложи 
нов Закон за лустрација“, Дневник, 
22.3.2012)

Никола Груевски: „Во рок од 
30 дена досиејата на сите оние 
штокои се опфатени со Законот 
ќе бидат ставени на интернет, без 
бришење на имиња, односно така 

како што се во оригинал ќе бидат 
копирани и ставени на интернет.“. 
(Груевски: „Секој ќе види кој 
соработувал со тајните служби“, 
Дневник, 23.3.2012)

Љубисав Иванов – Ѕинго: „Јас 
бев против предлогот кога беше 
поднесен од Андов, бидејќи 
сметам дека тоа е задоцнета 
работа, но кога се донесе, мислам 
дека треба да заврши што 
побрзо“. (По најновиот предлог 
на ВМРО-ДПМНЕ: „Ревизија 
на приватизацијата?“ Дневник, 
23.3.2012)

Стојан Андов, во случај Законот 
да не се носи со консензус: 
„Ако постапат така, тогаш се 
добива впечаток дека се носи 
закон во интерес на власта, а за 
пресметка со опозицијата. Се 
менува концептот на Законот, 
тргнувајќи од насловот. Сега, освен 
јавната сфера, ќе се лустрира 
и приватната. Но нема да се 
лустрираат олигарсите од времето 
на владеењето на Груевски, а тоа 
докажува дека предлагачот има 
конкретна политичка цел кого сака 
да лустрира“. („Новиот закон за 
лустрација ги подели политичарите 
и експертите“, Дневник, 23.3.2012)

Лустрирање и на „кодошите што 
работат за премиерот Никола 
Груевски“, од 2006 година наваму, 
побара вчера опозицискиот СДСМ 
(„СДСМ бара да се лустрираат и 
`кодошите` на Груевски“, 25.3.2012)

Илија Димовски: „Ќе се објават 
сите досиеја и сите белешки 
составувани од овие луѓе. Така 
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нема повеќе да се надмудруваме, 
дали некој е или не е кодош. 
Сите ќе можеме да видиме што 
е вистината. Лустрацијата ќе се 
води по службена должност и 
ќе се однесува на сите“. (Илија 
Димовски, „Лустрација: Да биде 
чисто“, Дневник, 26.3.2012)

Уставниот суд на Република 
Македонија на денешната седница 
укина 12 члена од Законот за 
определување дополнителен 
услов за вршење јавна функција, 
односно за лустрацијата, донесен 
2008 и дополнуван двапати, 
во 2009 и во 2011 година… 
Во однос на здруженијата и 
фондациите, според судиите, се 
нарушува членот 20 од Уставот, 
со кој се гарантира слободата 
на здружување, а во врска 
со новинарите, уредниците, 
основачите на медиуми, 
адвокатите и медијаторите, се 
навлегува во нивниот углед и 
чест… Според судиите, укинатите 
членови ги повредуваат моралниот 
интегритет и достоинството и 
не се во согласност со уставното 
начело за владеење на правото 
и еднаквост на граѓаните. 
(„Поранешни функционери нема 
да се лустрираат“, Дневник, 
28.3.2012)

Кире Наумов: „...станува сосема 
јасно дека оваа власт во принцип 
никогаш не ја интересирала 
лустрација, која пред се` треба 
да расчисти со комунистичкото 
минато. По неколкугодишното 
буричкање по досиејата, тие 
утврдија дека ако е само тоа целта 
на лустрацијата, резултатите 

во однос „наши и нивни“ се 
поразителни за нив“. (Кире Наумов: 
„За кодошите и економијата: 
Тотална лустрација, нонстоп!“, 
Дневник, 28.3.2012)

Талат Џафери, координаторот на 
ДУИ: „Ние не се согласуваме со 
уставните судии дека лустрацијата 
треба да заврши до 1991 година, 
туку тоа треба да биде до 2006 
година. За нас е важно Законот да 
биде усвоен со консензус“. („Власта 
контра барањата на опозицијата: 
Лустрацијата ќе помине и без 
консензус“, Дневник, 29.3.2012)

Силвана Бонева: „...Резолуциите 
на Парламентарното собрание 
на Советот на Европа од 1996 и 
2006 година и на Европскиот 
парламент од 2009 и 2012 година 
ни препорачуваат транспарентно 
да се заврши процесот на 
лустрација, со јавно објавување 
на имињата на агентите поврзани 
со тајните служби на поранешна 
Југославија и нивните досиеја и тоа 
да биде чекор кон раскрстување со 
комунистичкото минато“. (Интервју 
Силвана Бонева: „Лустрацијата 
е процес на регионално 
помирување“, Дневник, 30.3.2012)

Младен Чадиковски: „...
ваков модел како што сега 
има Македонија, е некаков 
лустрациски Франкештајн, 
непознат на досегашните искуства. 
Клучниот проблем е што, како и 
многупати досега, лустрацијата 
беше искористена како суров 
обид за политичка пресметка.“ 
(Младен Чадиковски, „На ред 
стигнаа и олигарсите: За да ги 
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држи бизнисмените во рака, 
преродбата креираше лустрациски 
Франкенштајн!, Фокус, 30.3.2012)

Ивица Боцевски: „Не гледам ништо 
спорно со Законот за лустрација 
да бидат опфатени и лицата што 
учествувале во приватизацијата, 
но доколку објавувањето на 
нивните имиња остане само како 
информација“. (Ивица Боцевски, 
ЛДП: „Не е спорно, само да не 
се промовира партизанштина“, 
Фокус, 30.3.2012)

Силвана Бонева: „Прашањето што 
треба да се одговори низ процесот 
на лустрација е, дали тајните 
служби им овозможиле таква 
приватизација, за потоа да можат 
повторно да ги контролираат? Ќе 
бидат опфатени сите фирми кои 
биле предмет на приватизација“. 
(Силвана Бонева, ВМРО-ДПМНЕ: 
„Пет милијарди евра отидоа во 
приватни раце“, Фокус, 30.3.2012)

Ана Павловска Данева: „За СДСМ 
е прифатливо со Законот за 
лустрација да бидат опфатени 
и лицата кои стекнале капитал 
во приватизацијата. Но, тоа не е 
доволно“. (Ана Павловска Данева, 
СДСМ: „Да се објават и кривично 
да одговараат“, Фокус, 30.3.2012)

Никола Младенов: „Фокус беше 
меѓу најдоследните поборници на 
лустрацијата. За жал, нејзиното 
спроведување им даде за право на 
нејзините противници. Законот 
за конечно прочистување на 
општеството од невидливите 
прсти на тајната полиција стана 
алатка за справување на власта 

со опозицијата... Едноставно, 
процесот е искомпромитиран 
по повеќе основи... (Никола 
Младенов, „Наместо пред Владата, 
гладниот народ ќе го истури гневот 
врз лустрираните олигарси“, 
Фокус, 30.3.2012)

Никола Младенов: „Логиката вели 
дека за лустрирање се оние што 
потпишале соработка со тајните 
служби. За нив бездруго има 
посебен фајл, сосе генералии ем 
доделен псевдоним. Тоа е доказ, 
за кој нема потреба од гласање, 
оти никој нормален не може да 
го оспори. Зошто, тогаш, се губи 
време со досиејата на следените?... 
Моќта на лустрацијата се состои 
токму во нејзината произволност. 
Од неа треба да се плашат 
буквално сите, кои не се по 
ќеифот на Груевски. Таа треба 
да ги принуди на послушност... 
Несомнено, изложувањето на 
опасност од јавен срам со толкави 
димензии е дел од инструментите 
за засилено застрашување“. 
(Никола Младенов, „Наместо пред 
Владата, гладниот народ ќе го 
истури гневот врз лустрираните 
олигарси“, Фокус, 30.3.2012) 

април 2012

Стојан Андов: „Информацијата 
што неодамна ја даде Силвана 
Бонева за подготовка на нов 
Закон за лустрација, на прв 
поглед изгледа како смислена 
намера за еднопартиски препад 
во чувствително подрачје, 
кој е осмислен за политичко 
дисциплинирање по пат на 
застрашување и уцени на сите 
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позначајни личности во сите сфери 
во јавниот и приватниот сектор“. 
(Стојан Андов, „Лустрацијата се 
изроди во право на прогон на 
политичките противници!“, Фокус, 
6.4.2012)

Новиот предлог-закон за 
лустрација веќе е во собраниска 
процедура, а на текстот се 
потписите на ВМРО-ДПМНЕ и 
на коалиционерот ДУИ, иако е 
потпишан само координаторот на 
пратеничката група, Талат Џафери. 
(„Цела држава на лустрација“, 
Утрински весник, 13.4.2012)

Љубомир Фрчковски, на дебатата 
„Што носи новиот Закон за 
лустрација?“: „Власта со овој 
предлог го урива уставниот 
поредок и тоа на начин каков 
што досега не сме доживеале. 
Сме имале скандали околу 
неспроведување уставни одлуки, 
но не на вака јасен и недвосмислен 
начин. По овој преседан, не 
можеме да зборуваме за правна 
извесност, ниту за хиерархија на 
актите во Македонија“. („Цела 
држава на лустрација“, Утрински 
весник, 13.4.2012)

Гордан Калајџиев, на дебатата 
„Што носи новиот Закон за 
лустрација?“: „Наместо да се 
унапредува независното судство, 
голем дел од одлуките ќе се 
препуштат на квазитела, кои се 
изродуваат во нови инквизиции, 
во кои лицата што се обвинуваат 
немаат можност да се бранат. 
Толку е инквизиторско што 
обвинетите немаат можност да 
достават докази и не постои 

стандардна процедура за 
докажување дали нивната 
соработка треба да се земе за зло“. 
(„Цела држава на лустрација“, 
Утрински весник, 13.4.2012)

Чедомир Дамјановски: „Со овој 
закон ќе бидат опфатени и лица 
и со нив поврзани лица кои 
се стекнале со над 5 проценти 
од капиталот во претпријатија 
со општествен капитал и дека 
под поимот поврзани лица се 
подразбираат оние кои се во 
сродство преку брак, деца и 
родители, браќа, полубраќа, баби, 
дедовци и внуци, маќеа или очув, 
посинок, снаа, зет, родители 
на брачните другари. Ако вака 
се прифати, не знам зошто се 
набројува. Ајде тогаш цела нација 
да ја лустрираме“. („Цела држава 
на лустрација“, Утрински весник, 
13.4.2012)

Парадоксите на македонската 
лустрација: Основачите на ВМРО-
ДПМНЕ признаваат дека тајни 
служби влијаеле врз партијата, 
ама Аџиев не лови таму?! (Фокус, 
20.4.2012)

Џевад Адеми, пратеник од ДУИ: 
„Заедно со лустрацијата треба 
да се одвива и процесот на 
рехабилитација на жртвите, за што 
в понеделник ќе доставам предлог-
закон и ќе барам поддршка од 
сите партии“.(„Пратениците ќе 
се степаа поради лустрацијата“, 
Утрински весник, 23.4.2012)

Џевад Адеми, пратеник од 
ДУИ: „Против најголемиот број 
од Албанците во времето на 
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поранешна Југославија не се водеа 
судски постапки, туку истрагата 
беше водена од инспектори на 
поранешна УДБА. Најголемиот 
број од нив биле принудувани 
да потпишат изјави дека ќе 
соработуваат со тајните служби, 
а сега истите тие луѓе треба да 
бидат предмет на лустрација“. 
(„Адеми и Алиу ќе се лустрираат со 
тупаници“, Дневник, 23.4.2012)

Имер Алиу од ДПА: „Ако ти си 
потпишал и за тоа имаш досие од 
„13 страници“, не значи дека сите 
Албанци потпишале такви изјави и 
дека биле кодоши“ („Адеми и Алиу 
ќе се лустрираат со тупаници“, 
Дневник, 23.4.2012)

Горан Мисовски од НСДП: „ВМРО-
ДПМНЕ покажува дека не ги 
почитува одлуките на Уставниот 
суд и на највулгарен начин 
демонстрира сила на правото“. 
(„Пратениците ќе се степаа поради 
лустрацијата“, Утрински весник, 
23.4.2012)

Сузана Салиу, потпретседател 
на Собранието и пратеничка 
од ДУИ: „ДУИ како сериозна 
политичка партија бара процесот 
на лустрација да се одвива 
транспарентно, во конструктивна 
и рационална атмосфера и без 
закани, уцени и навреди. Законот 
го поддржуваме и во оваа фаза, а 
ќе го поддржуваме и во иднина, 
но нема смисла да се откријат 
соработниците на тајните служби, 
а да не бидат обесштетени жртвите 
од комунистичкиот систем“. („ДУИ 
го поддржува новиот Закон за 

лустрација“, Утрински весник, 
24.4.2012)

Силвана Бонева: „Целта е никој 
да не побегне од процесот на 
лустрација, да ги направиме 
достапни досиејата на сите што 
кодошеле од идеолошко-политички 
причини... Ако сакаме да бидеме 
членка на ЕУ треба сериозно да 
размислиме како да ја преточиме 
во Закон препораката на Унијата 
за завршување на процесот на 
објавувањето на имињата на 
агентите соработници на тајните 
служби“. („Законот за лустрација 
помина во прво читање“, Утрински 
весник 24.4.2012)

Гордана Дувњак: „Мастилото 
од одлуката на Уставниот суд 
уште саглам не се досуши, а 
владејачката партија веќе брза со 
нов предлог. Порестриктивен и со 
поширок опфат од претходниот, 
во кој спорните одредби укинати 
од уставните судии, повторно 
на чудесен начин се вратија во 
текстот. Која е пораката што се 
испраќа? Кој го „шиша“ Уставен 
суд? Вози, Мишко!“ (Гордана 
Дувњак, „Лустрацијата скарува 
наместо да помирува“, Утрински 
весник, 24.4.2012)

Зоран Иванов, добитник на 
наградата „Крсте Петков-
Мисирков“ за животно дело, 
до Здружението на новинарите 
на Македонија: „Во името на 
новинарството, да им се затвори 
устата и да им се оневозможи 
натамошна злоупотреба на 
медиумите и манипулација со 
јавноста на некои `новинари 
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патриоти` за кои во новинарската 
јавност се тврди дека не само што 
`биле или сега се соработници на 
тајните и на другите полициски 
служби`, туку во најбуквална 
смисла на зборот, за ситни 
материјални, партиски или 
кариеристички привилегии, 
биле или се `полициски кодоши` 
и `цинкароши` од најдолен вид“.
(Писма, „Новинарите треба да се 
лустрираат“, Утрински весник, 
25.4.2012)

Џеват Адеми, пратеник на ДУИ: 
„Обврска на Македонија е да 
ги рехабилитира поранешните 
политички осуденици и 
прогонувани лица. Идејата не 
е да правиме закон само за 
албанските осуденици, ние 
не правиме разлика дали тоа 
се албански или македонски 
политички затвореници, осудувани 
и прогонувани од идеолошки 
причини. Со овој закон ќе бидат 
опфатени и Македонците кои 
во тоа време биле обвинувани 
и осудувани поради идејата за 
независност на Македонија“. 
(„Рехабилитација и за Али Ахмети“, 
Утрински весник, 25. 4.2012)

Судско чистење на досиејата 
на жртвите на комунизмот, 
бенефициран стаж за годините 
одлежани во затвор и социјална 
заштита за социјално загрозените 
лица се трите столба врз кои 
почива предлогот на ДУИ. („ДУИ 
го стокми законот за правата 
на поранешните политички 
затвореници: Мека лустрација, 
евтина рехабилитација“, Дневник, 
25.4.2012)

Џеват Адеми: „Не одиме 
на тврда рехабилитација, 
односно не бараме финансиско 
обесштетување на поранешните 
политички затвореници, со цел 
Законот да биде прифатлив за сите 
партии и поради финансиските 
импликации за државата“. („ДУИ 
го стокми Законот за правата 
на поранешните политички 
затвореници: Мека лустрација, 
евтина рехабилитација“, Дневник, 
25.4.2012)

Владимир Милчин: „Ахмети 
му порача на Груевски: `Ти 
мене рехабилитација, јас тебе 
лустрација`. А, тие пак, нас- 
инквизиција“. („Интелектуалци од 
левицата со порака до десницата: 
Не рушете го Уставниот суд!“, 
Утрински весник, 26.4.2012)

ВМРО-ДПМНЕ: „Предлогот на 
ДУИ содржи премногу општи 
формулации, односно станува 
збор за утопистички закон. 
Тешко дека со овој предлог 
ќе се рехабилитираат тие што 
навистина се бореле и се залагале 
за самобитноста на Македонија 
и кои навистина биле жртви на 
комунистичкиот режим оти во 
обвинителните акти многу малку 
се квалификувани под тој термин. 
На многумина што се залагале 
за самостојна Македонија им 
било судено за тероризам, за 
уривање на државниот поредок 
или биле оквалификувани 
како ванчомихајловисти“. 
(Рехабилитацијата на жртвите 
на комунизмот се сопна пред 
пратениците: Груевски го пушти 
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низ вода законот на Ахмети“, 
Дневник, 26.4.2012)

Беким Фазлиу од ДПА: „ДПА 
бидејќи е антимарксистичка и 
антикомунистичка партија ќе 
поддржи секаков проект или закон 
што ќе ги обесштети Албанците-
жртви на комунизмот, но не и 
Албанци `жртви` како пратеникот 
Џеват Адеми. („Рехабилитацијата 
на жртвите на комунизмот се 
сопна пред пратениците: Груевски 
го пушти низ вода законот на 
Ахмети“, Дневник, 26.4.2012)

Ерол Ризаов: „Вистинската 
рехабилитација значи право 
на семејствата да ги обноват 
судските процеси, да се откријат 
нарачателите и судиите кои не 
суделе според законот, туку според 
партиски или лични директиви, 
да се откријат лажните сведоци, 
кодоши и нивните инструктори. 
Од резултатите на обновените 
судски процеси може да се одреди 
праведно обесштетување со судска 
одлука“. (Ерол Ризаов: „За жртвите 
и кодошите“, Утрински весник, 
26.4.2012)

Илија Димовски: „Нашиот предлог 
е фер, не велиме некој човек или 
институција да оценува дали некој 
друг е кодош или не, туку велиме 
сите досиеја, сите белешки да 
бидат објавени на интернет и 
да бидат достапни секому да ги 
погледне“. (Димовски: „Бранот не 
е лична пресметка, туку реформа“, 
Дневник, 29.4.2012)

Новиот Предлог-закон за 
лустрација пред пратениците. 
(Утрински весник, 30.4.2012)

мај 2012

Вечер: Досега, во земјава, 
лустрацијата, процесот на 
политичка пресметка со 
комунистичките профитери, 
заглавува уште на валидноста на 
документите на кои се повикува. 
Нашите, овде се некомплетни, а 
досиејата на УДБА и КОС, тајните 
полиции на војската и партијата 
бројат над 10 милиони!... За 
правична и целосна лустрација 
е нужно целосно да се третираат 
сите досиеја, без селективност, 
а тоа е постапка без реален крај. 
(„Лустрацијата ќе мора да трае 
барем сто години: Над 10 милиони 
досиеја на УДБА и КОС чекаат на 
нас!“, Вечер, 7.5.2012)

Хелсиншки комитет (годишен 
извештај): Во поглед на 
лустрацијата, се укажува дека 
таа се одвива директно против 
одлуките на Уставниот суд, 
но и сè појасно добива форма 
на инструмент за кршење на 
човековите права и слободи. 
(„Назадуваат човековите права“, 
Утрински весник, 14.5.2012)

Управниот суд ги поништи сите 
решенија на Комисијата за 
лустрација, со кои таа прогласи 
неколкумина јавни функционери 
за кодоши. Прифатени се тужбите 
на режисерот и извршен директор 
на Фондацијата отворено 
општество - Македонија, Владимир 
Милчин, на претседателот на 
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Партијата на Титовите леви сили, 
Слободан Угриновски, како и на 
уште неколкумина други јавни 
функционери, кои побараа правна 
заштита пред овој суд. („Управниот 
суд поништи 11 решенија на 
лустраторите“, Утрински весник, 
15.5.2012)

Ана Павловска-Данева: „Да имаше 
барем `П` од познавање на правото, 
професионализам и правичност 
кај Аџиев, немаше да му се случи 
да коментира поединечни пресуди 
на Управниот суд, уште помалку да 
прејудицира одлуки на Комисија 
која самиот ја предводи (со истечен 
мандат), кои уште и не започнале, 
а треба да се водат по сè уште 
недонесен закон“. (Ана Павловска-
Данева, „П како Пишман аџија“, 
Утрински весник, 17.5.2012)

Александар Диневски, поранешен 
припадник на СДБ: „Има две 
категории извори на информации 
– оперативна врска и соработник 
на службата. Разликата меѓу нив е 
огромна. Самата оперативна врска 
не ни мора да знае дека разговара 
со инспектор на службата“. 
(„Соработничките досиеја на 
поранешните функционери ги 
нема во МВР затоа што беа чувани 
на тајна локација“, Фокус, 19.5.2012)

Александар Диневски, поранешен 
припадник на СДБ, на прашањето 
како е можно Комисијата да го 
прогласи за кодош Владимир 
Милчин, кога ДБК даде одговор 
дека тој не е евидентиран 
како соработник на службата: 
„Очигледно е дека Комисијата 
нема претстава за правилата 

на работа во службата. Ако 
знаеја, ќе им беше јасно дека 
тоа што оперативецот напишал 
дека ќе се разгледа можноста 
за негово ангажирање, не 
значи и негово ангажирање. 
Очигледна е тенденцијата... 
Не постои ниту негова 
ангажираност, не гледам ниту 
еден доказ дека Владе Милчин 
би можел да биде лустриран. 
Заради тоа, со неговиот случај 
процесот се искомпромитира“.
(„Соработничките досиеја на 
поранешните функционери ги 
нема во МВР затоа што беа чувани 
на тајна локација“, Фокус, 19.5.2012)

Павле Трајанов од Демократскиот 
сојуз истакна дека е за 
неселективна и праведна 
лустрација на сите носители на 
високи функции од 1945 до денес. 
(„Прифатен предлог-законот 
за лустрација во прво читање“, 
Дневник, 21.5.2012)

Ана Павловска-Данева, 
потпретседателка на СДСМ: „Ние 
сè уште стоиме на нашиот став и 
очекуваме ВМРО-ДПМНЕ, на чело 
со Силвана Бонева, да се освести 
и да го повлече Законот. Потоа да 
отвори широка јавна расправа и да 
донесеме заедничко прифатливо 
решение, кое пред сè ќе биде во 
согласност со Уставот. Ако не се 
случи тоа, а најверојатно нема 
да се случи, за нас процесот на 
лустрација ќе биде нелегитимен“ 
(„Лустрацијата помина без 
опозицијата“, Утрински весник, 
22.5.2012)
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Силвана Бонева: „Ние Законот го 
доставивме до сите пратенички 
групи и сите имаа можност да 
достават забелешки, но СДСМ 
воопшто немаше никаков 
коментар. Очигледно е дека тие 
не сакаат да има лустрација и да 
го усвоиме Законот кој е усогласен 
со европското законодавство“. 
(„Лустрацијата помина без 
опозицијата“, Утрински весник, 
22.5.2012)

Силвана Бонева: „Декласифика-
цијата е искуство од Германија, 
Унгарија, Полска, Бугарија... и 
многу јасно во нивните закони 
се вели дека документите кои се 
водени од идеолошкополитички 
причини не претставуваат 
класифицирани информации“. 
(„Новиот закон влезе во Собрание, 
Вечер, 22.5.2012)

јуни 2012

Собранието го усвои Дополнетиот 
предлог на закон за лустрација. 
(Дневник, 20.6.2012)

Стојан Андов: „...режимот на 
Груевски, за истакнати личности 
во НОАВ ги признава само оние 
учесници кои во повоениот период 
биле репресирани, т.е. апсени 
и судени. Тие што немале таква 
судбина, а се истакнале во борбата 
против фашизмот, априори се 
третирани како џелати на оние 
првите“. (Стојан Андов, „Режимот 
на Груевски ќе ја рехабилитира 
политиката на Сталин?!“, „Фокус“, 
20.6.2012),

Ивон Величковски од Либералната 
партија: „Јас сум од партијата 
која во 2006 година предложи 
донесување Закон за лустрација. 
И сега сум за лустрацијата, но 
не на ваков начин. Погледнете ја 
само формулацијата - Комисијата 
за верификација на фактите 
утврдува несоработка со службите. 
Доколку постоеше соработничко 
досие како поим, можеби ќе беше 
поинаку“. („Новa лустрација пред 
новитe избори“, Утрински весник, 
20.6.2012)

Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ: 
„Од каде толкав страв. Процесот 
ќе биде транспарентен. На веб-
страница ќе бидат објавени 
документите врзани за сите 
соработници“. („Новa лустрација 
пред новитe избори“, Утрински 
весник, 20.6.2012)

Ивон Величковски од Либералната 
партија: „Вие нема да ги откриете 
соработниците, туку ќе извалкате 
многу имиња, иако подоцна тие 
лица можеби ќе докажат дека 
не биле соработници. Но, тоа е 
залудно, веќе ќе бидат жигосани. 
Мнозинството во Комисијата ќе 
одредува кој ќе биде објавен како 
кодош“. („Новa лустрација пред 
новитe избори“, Утрински весник, 
20.6.2012)

Стојан Андов: „Јас го составив 
Предлог-законот, а го поддржаа 
93 пратеници. Значи, имавме 
консензус. Тоа беше најважната 
работа при донесувањето ваков 
закон. Сега имаме ситуација 
кога на едните им одговара, а на 
другите не, работата се сведува на 
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надгласување. Тој, практично, е 
во рацете на власта“ („Лустрација 
без консензус е алатка на власта“, 
Утрински весник, 21.6.2012)

Професорот Новица Велјановски, 
член на Комисијата за 
верификација на фактите: 
„Го поддржувам предлогот 
да се објавуваат имињата на 
соработниците на тајните служби... 
Дури треба да се објават и 
документите за оние лица што се 
противат, ја негираат соработката 
и ја обвинуваат Комисијата за 
нестручност, дилетантство, 
селективност и паушалност во 
работата“. („Лустрацијата без 
консензус е алатка на власта“, 
Утрински весник, 21.6.2012)

Извршниот директор на 
Фондацијата Отворено 
општество–Македонија (ФООМ), 
Владимир Милчин, вчера 
испрати отворено писмо до 
претседателот на државата, Ѓорге 
Иванов: „Очекуваме дека Вие 
како долгогодишен професор на 
Правниот факултет ќе се заложите 
за зачувување на уставно-правниот 
поредок на Македонија, кој со 
усвоениот Закон за лустрација 
се урива, бидејќи повторно се 
пропишуваат одредби со кои не се 
почитуваат одлуките на Уставниот 
суд од април 2010 и април 2012“. 
(„Милчин бара Иванов да го сопре 
Законот за лустрација“, Утрински 
весник, 22.6.2012)

јули 2012

Пратениците кои гласаа за 
усвојување на Законот за 
лустрација заработија кривична 
пријава од Љубомир Фрчкоски, 
Владимир Милчин, Ѓунер 
Исмаил, Бранко Героски, Никола 
Гелевски, Жарко Трајаноски и 
Роберто Беличанец. („Кривични за 
пратениците кои гласаа за Законот 
за лустрацијата“, Утрински весник, 
1.7.2012)

„Со чинот на усвојувањето на 
Законот за лустрација на 20 
јуни 2012 година, пратениците 
де факто гласаа за неуставни 
законски решенија за кои 
Уставниот суд веќе се произнесе 
дека се  неуставни и истите 
ги укина  со неколку одлуки. 
Пратениците свесно одбиваат да 
спроведат одлука на Уставниот суд, 
а како последица на тоа сторија 
кривично дело неизвршување на 
одлука на Уставниот суд на РМ“. 
(„Лустрираните поднесоа кривична 
пријава против пратениците“, 
Дневник, 1.7.2012)

Владимир Милчин: „Зошто не го 
променија Уставот, па да прават 
што сакаат. Ним им одговара вака, 
на овој начин да ловат вештерки. 
Пратениците директно и најбрзо го 
спроведоа налогот на извршната 
власт. Тоа што го направија 
пратениците не ги прави да се 
заштитени како свети крави. Ние 
нема да молчиме, но нема ни по 
третпат да го оспоруваме Законот 
пред Уставен, тоа ќе го оставиме 
да го направи некој друг“. 
(„Кривични за пратениците кои 
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гласаа за Законот за лустрацијата“, 
Утрински весник, 1.7.2012)

Уранија Пировска, извршна 
директорка на Хелсиншкиот 
комитет на Македонија: 
„Законодавецот во потполност 
не ги почитува стандардите 
на Советот на Европа, кој 
препорачува дека овој закон 
има смисла само доколку успее 
да се справи со минатото, за да 
се заштити иднината, а не да 
служи за одмазда“. („Трета среќа 
за лустрацијата во Уставен суд“, 
Утрински весник, 5.7.2012)

Стамен Филипов: „Овој закон е 
катастрофа и не може да опстане 
во правниот поредок. Со него се 
негира не само Уставот, туку и се 
изигрува работата на Уставниот 
суд… Доколку се случи политиката 
да се стави пред правото, тоа ќе 
значи капитулација на Уставниот 
суд, но и на правната држава“. 
(„Трета среќа за лустрацијата во 
Уставен суд“, Утрински весник, 
5.7.2012)

Томе Аџиев: „Треба да го 
погледнете Законот. Во него 
стои дека сè што е досега 
класифицирано, станува 
декласифицирано. Сертификат е 
потребен за исклучителен случај 
од безбедносен карактер, за кој ќе 
бидеме известени од Управата за 
безбедност и контраразузнавање“. 
(„Страв од волонтерска 
лустрација“, Утрински весник, 
12.7.2012)

Чедомир Дамјановски: „Сега за 
локалните избори ќе треба да 

се направат анализи за 13 до 14 
илјади кандидати за советници. 
Тоа нема шанси да се постигне. 
Станува збор за катастрофална 
грешка во законот“. („Страв 
од волонтерска лустрација“, 
Утрински весник, 12.7.2012)

Манчо Митевски: „Покрај повеќето 
случаи на неспроведување 
на одлуките на Уставниот 
суд, најпикантен е Законот за 
лустрација, чии параграфи два 
пати беа оценети како неуставни, 
неодамна арогантно беа донесени 
по трет пат, но со уште поригидни 
решенија и големи кршења 
на уставно загарантираните 
човечкикови права, на што укажаа 
меѓународниот фактор и правните 
експерти“. (Манчо Митевски, 
„Принципиелноста на власта“, 
Утрински весник, 15.7.2012)

Благоја Гешоски: „Со новиот 
деловник станува јасна 
интенцијата да нè замолчат. 
Дискусијата ни е ограничена на 
три минути, а ние одлучуваме 
за човечки животи. Со ниедна 
одредба нема да ме спречат да 
давам изјави за одлука што е во 
спротивност со Законот“. („Откако 
двапати беше сменет, Законот 
за лустрација стапи во сила“, 
Дневник, 17.7.2012)

Првиот човек на ФООМ, Милчин, 
ќе го лустрираат по вторпат како 
поранешен функционер. Според 
новиот Закон за лустрација, лицата 
што ќе се лустрираат немаат 
обврска да поднесат изјави до 
Комисијата. Приоритетот ќе го 
одредува Комисијата. („Милчин ќе 
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го лустрираат втор пат“, Утрински 
весник, 23.7.2012)

Комисијата за лустрација 
повторно ќе поведе постапка 
за директорот на Фондацијата 
отворено општество - Македонија, 
Владимир Милчин, и за уште девет 
други лица. Лустраторите вчера 
одлучија дека постапката за овие 
лица треба да биде повторена, 
иако Уставниот суд укина дел 
од одредбите од стариот Закон 
за лустрација. (Комисијата за 
верификација на фактите поведува 
нова постапка: Милчин повторно 
на тапет за лустрација“, Вечер, 
24.7.2012)

Ана Павловска-Данева, 
потпретседателка на СДСМ: 
„На мета нема да бидат само 
соработниците на службите, 
туку и оние кои биле предмет на 
обработка и оние кои случајно 
се нашле во извештаите на 
службите. Иако тие нема да 
бидат лустрирани, детали од 
нивниот живот, тајните кои 
сметале дека само тие ги знаат 
и секако пикантериите кои би 
биле атрактивни за јавноста ќе 
се најдат на интернет страниците 
на Комисијата, а потоа сè ќе 
прерасне во едно медиумско-
лустрациско реалити шоу“. („СДСМ: 
Започна процесот на т.н интернет 
лустрација“, Утрински весник, 
24.7.2012)

август 2012

Комисијата во понеделникот ги 
потврди решенијата за 11-те лица 
според новиот Закон за лустрација, 

кој меѓу другото предвидува нивно 
објавување на интернет во рок од 
три дена. („Имињата и досиејата 
на 11-те лустрирани објавени на 
интернет, Дневник, 4.8.2012)

Чедомир Дамјановски: „Не треба 
да објавуваме ниту имиња, ниту 
некои досиеја додека не се 
заврши судската постапка за тие 
предмети“. („Почна драмата со 
лустрацијата“, Утрински весник, 
4.8.2012)

Објавени на интернет имињата 
на уште 12 лустрирани. (Дневник, 
5.8.2012)

Четири фамилии-жртви на 
комунистичкиот период, по 
објавувањето на имињата на 11 
сегашни и минати функционери 
кои Kомисијата за лустрација 
минатата недела ги обелодени 
на својата веб-страница како 
соработници на тајните служби, 
побарале пристап до сите 
документи со кои располага 
оваа институција, за да видат кој 
точно ги кодошел нив и нивните 
претходници, како и какви детали 
од нивниот приватен живот биле 
споделувани. („По обjавените први 
имиња на таjните соработници: 
Жртвите навалија да видат кој ги 
кодошел“, Дневник, 5.8.2012)

Томе Аџиев: „Тие можат да 
потпишат и изјава со која ќе ни 
дозволат, кога ќе утврдиме кој 
давал информации за нив, нивното 
име да не биде прекриено во 
досието на соработникот“. („По 
обjавените први имиња на таjните 
соработници: Жртвите навалија 
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да видат кој ги кодошел“, Дневник, 
5.8.2012)

На опозициската партија ѝ е 
чудно тоа што се лустрирани 
соработници на Агенцијата за 
контраразузнавање и кои работеле 
по теми на големосрпскиот 
национализам или за работата на 
грчките служби во земјата, што 
значи дека не давале информации 
од идеолошка природа. („По 
обjавените први имиња на таjните 
соработници: Жртвите навалија 
да видат кој ги кодошел“, Дневник, 
5.8.2012)

Проглас на државната телевизија: 
„Секој граѓанин може да отиде 
на интернет страницата на 
Комисијата за лустрација и 
без надворешни влијанија, без 
манипулации, туку самиот со 
помош на својот разум да оцени за 
што станува збор во документите 
за 11 соработници на службите“. 
(„Интернет лустрација“, Утрински 
весник, 6.8.2012)

Данчо Чевревски: „Не сакам да ја 
водам оваа битка преку медиуми. 
Само ќе кажам дека станува збор 
за апсолутна невистина. Тоа ќе 
го докажам низ институциите на 
системот“. („Данчо Чевревски: 
Апсолутна невистина е дека сум 
бил кодош“, Утрински весник, 
6.8.2012)

СДСМ: Театарот наречен 
лустрација продолжува. Според 
закон со неуставни елементи, 
кој не е гласан од опозицијата, 
со претседател на Комисијата со 
поминат мандат. Режисерот на 

театарот очајнички се обидува да 
го отргне вниманието на граѓаните 
од неподносливата реалност. 
Колку поголем очај на режисерот, 
толку поголем театар. („СДСМ: 
Театар за да се замагли лошата 
реалност“, Утрински весник, 
6.8.2012)

ВМРО-ДПМНЕ: „СДСМ упорно 
се противи на лустрацијата. 
Очигледно е силно засегнат од 
тоа да не се дознае вистината кои 
се жртвите, а кои се кодошите“. 
(„ВМРО-ДПМНЕ: СДСМ ги штити 
кодошите“, Утрински весник, 
6.8.2012)

Илија Димовски: „Прогонител 
и кодош никогаш нема да 
може да биде жртва… Целата 
документација поврзана со 
случаите на лица за кои има 
постапка пред Kомисијата за 
верификација на факти сега е 
ставена на интернет и е јавно 
достапна. Овојпат секој граѓанин 
на РМ ќе го даде својот суд и 
лично ќе цени дали некој е кодош 
или не и дали за тоа е доблесен 
да признае, да се покае или 
ќе продолжи да лаже”. (Илија 
Димовски, „За кодошите и 
лустрацијата: Да не ги заборавиме 
жртвите“, бранејќи ги другите, 
Дневник, 6.8.2012)

Ерол Ризаов: „Се осмелувам да 
кажам дека доколку Шишков 
беше денес жив, како постојан 
критичар на власта и моќта, трагач 
по правда, партиските лустратори 
од неговото бурно досие полно 
со измислици на агентите лесно 
ќе истегнеа две реченици за да го 
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прогласат за кодош… Ако ВМРО-
ДПМНЕ сакаше нешто да направи 
за жртвите на комунизмот, тогаш 
наместо закон за пресметка со 
кодошите, главно критичари на 
власта и политички противници, 
прво ќе донесеше закон за 
рехабилитација на жртвите“. 
(Ерол Ризаов, „Не кријте се зад 
Шишков“, Утрински весник, 
7.8.2012)

Кире Наумов: „До пред 
објавувањето на документите, 
можевме и да се сомневаме дека 
сите споменати имаат ваква или 
онаква, доброволна или присилна 
согласност да бидат соработници. 
Сега, освен во еден случај каде 
и самото лице ништо посебно не 
негира дека бил соработник, во 
сите од првообјавените документи 
немаме никаков доказ дека 
споменатите се соработници… 
Од кога тоа безбедносно-
разузнавачкото третирање на 
иредентизмот (независно дали 
е албански, косовски, српски, 
бугарски, или грчки) треба да го 
класифицираме како кодошлак по 
идеолошко-политичка основа. Или 
од кога тоа контраразузнавачкото 
третирање на активностите на 
странските служби кај нас со 
помош на `ветеринар` е кодошлак? 
(„За лустрацијата: Што е фраерски 
да си бугарофил!?“, Дневник, 
8.8.2012)

Томе Аџиев: „Уставниот суд укина 
дел од законските одредби според 
кои одредени лица беа прогласени 
за соработници и затоа решенијата 
од страна на Управниот суд 
ѝ беа вратени на Комисијата 

за лустрација. Затоа, немаше 
законска основа за овие решенија. 
Сепак, ние не одлучуваме 
двапати, туку еднаш. Тоа е истата 
постапка. Кога конечно ќе заврши 
постапката не можеме повторно 
да ја отвориме. Тоа е сигурно“. („Не 
кријам никаков документ, Милчин 
бил информатор на тајните 
служби“, Вечер, 9.8.2012)

Томе Аџиев: „...Комисијата одлучи 
дека Милчин имал соработка и 
давал информации на тајните 
служби за одредени личности 
и настани. За тоа нема дилеми. 
Ако некој има, нека ги види 
документите.“. („Не кријам 
никаков документ, Милчин бил 
информатор на тајните служби“, 
Вечер, 9.8.2012) 

Комисијата за верификација на 
фактите попладнево на својата 
интернет страница ги објави 
имињата и досиејата на уште две 
лица, за кои утврди дека биле 
соработници на тајните служби. 
(„Објавени имињата и досиејата на 
уште двајца лустрирани“, Дневник, 
10.8.2012)

Мендух Тачи: „Kомисијата го 
побарала од УБK моето досие 
`Kреатор`, водено од 2002 до 2006 
година и одговорот бил дека 
такво досие не постои, а јас имам 
копија од него. Лустрација се 
прави на актуелни функционери 
и на претенденти за функции, а 
не на починати. Има досиеја на 
челници на ДУИ со сто проценти 
повеќе аргументи дека биле 
кодоши, од овие безвезни кои 
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сега ги објавуваат… “. (Мендух 
Тачи, претседател на ДПА: 
„Во септември ќе побарам 
американска виза“, Дневник, 
10.8.2012)

Бранко Героски: „Може ли, 
воопшто, приказната за `жртвите 
на комунизмот` да биде комплетна, 
ако покрај жртвите и кодошите 
не ги именуваме и оперативците 
на УДБА, удбашките обвинители 
и судии, удбашките министри во 
македонските влади, шпионите 
на српската и во бугарската 
служба, несудените носители 
на Милошевиќевите ордени и 
сличните сподоби? Дајте, бре, 
да слушнеме кои се тие таленти, 
чиишто сочиненија ги читаме 
денес на интернет! Можеби некој 
од нив ќе го кандидираме за 
книжевната награда `Балканика`“ 
(Бранко Героски, „Како Влавот 
од Битола и касапот од Јанина 
открија план за грчка инвазија врз 
Македонија“, Фокус, 10.8.2012)

Јадранка Костова: „За Владимир 
Милчин, пак, изгледа е зацртано во 
невидливиот преродбенички црн 
тефтер да биде инаугуриран во 
кодош, и тука ни Господ не може 
да му помогне... За сите оние што 
ме прашуваат за лустрацијата, а 
бев и сè уште сум за овој процес, 
веднаш да разјаснам дека ова 
не е лустрација, туку алатка за 
справување со критичарите и 
за забава на широките народни 
маси. Тоа што талентите на 
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ја исчурија 
работата, говори повеќе за нив“. 
(Јадранка Костова, „По `убицата` 
Љубе и `кодошот` Милчин, ќе 

пуштат малку и нечиста вмровска 
крв, како доказ дека не се 
селективни?!“, Фокус, 10.8.2012)

Димче Најчевски: „...претставници 
на здружението „Голи Оток“ 
неколкупати лично се обратија 
до Стојан Андов, со барање 
прашањето за рехабилитација на 
жртвите на Титовиот режим да 
биде ставено на дневен ред на 
Собранието. Андов го условуваше 
нивното барање со приложување 
документи за нивното судење. 
И покрај образложувањето дека 
бившите заробеници на Голи Оток 
не поседуваат такви документи, 
затоа што тие не биле судени, 
барањето не беше удоволено“. 
(Писмо, „Манипулациите на Стојан 
Андов“, Фокус, 10.8.2012)

Стојан Андов: „Сега, како што 
оди лустрацијата од работата на 
Комисијате, основен впечаток 
е дека не се води сметка за 
уставните права на граѓаните, 
не се почитува пресумпцијата 
на невиност, не се завршува 
постапката, Комисијата 
жигосува и создава едно основно 
расположение дека некоја 
пресметка е во тек, а не јакнење на 
демократијата.” (Полемика, „Без 
суд, нема досиеја на интернет. Да 
се расчисти со комунистичкото 
минато“, Утрински весник, 
12.8.2012)

Јован Донев: „ Очигледно е дека на 
одредени кругови во СДСМ или во 
нивното опкружување доследното 
расчистување со комунистичкото 
минато не им одговара“. 
(Полемика, „Без суд, нема досиеја 
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на интернет. Да се расчисти 
со комунистичкото минато“, 
Утрински весник, 12.8.2012)

Владимир Милчин: „Вистинската 
цел на оваа владејачка 
гарнитура не е лустрација, туку 
компромитација, бидејќи сум 
ѝ трн во око на оваа власт… 
Страшно е што и денешната власт 
ако не може некого да принуди 
на соработка, го компромитира. 
Соочени сме со режим кој во 
ништо не е подобар од режимот 
што ме следел, ми ја читал 
поштата, ми ги `рецензирал` 
претставите и ме сметал за опасен 
елемент за државата и либерал“. 
Тој информираше дека од седумте 
документи објавени на интернет, 
два не се однесуваат на него. 
Едниот е, како што објасни тој, 
фамозниот разговор со извесен 
соработник „Мишо“ околу Ристо 
Шишков и инцидентот што, 
наводно, се случил во бифето 
на „Вардар филм“. („Милчин ќе 
се жали пред Управен, но ќе го 
тужи и Аџиев“, Утрински весник, 
13.8.2012)

Томе Аџиев: „Секој има право да 
поднесе пријава. Тој што мисли 
нека поднесе. Немам никакви 
документи кај мене, сè што постои 
е во документацијата, а сè што е 
битно за решението е објавено“. 
(Аџиев: „Не сум криел документи“, 
Утрински весник, 13.8.2012)

Ерол Ризаов: „Почитуван 
премиеру Никола Груевски, 
Вие со ловот на вештерки, што 
се одвива во организација на 
Вашата партија, сте најодговорен 

за ова лудило и сеирџиство што 
ја заплиснуваат Македонија со 
ужасен цунами од примитивизам 
и ниски страсти. Државата на 
чие чело сте Вие се претвори во 
Кодошистан со Ваш амин. Запрете 
ја оваа хајка на невини луѓе кои 
Вашите послушници секој ден 
ги бесат на столбот на срамот… 
Вие инсталиравте инквизиција 
која прво пресудува и јавно 
жигосува, а потоа жртвата треба 
по судски пат да докажува дека е 
невина. Вакво право има само во 
најцрните режими и диктатури“. 
(Ерол Ризаов, Отворено писмо 
до Груевски, Утрински весник, 
13.8.2012)

Бранко Црвенковски: „За СДСМ, 
овој Закон за лустрација е 
противуставен, нелегитимен, а 
со тоа и неважечки. Едноставно, 
тој за нас не постои и сè што 
се случува на тој план е обично 
партиско криминално насилство 
на ВМРО-ДПМНЕ.“. (По најавата за 
бојкот на Комисијата за лустрација: 
„Законски пречки нема, спорен 
ќе биде легитимитетот“, Дневник, 
13.8.2012)

Илија Димовски: „Вака, со 
јавност во работата, никој не 
губи, а Kомисијата ја добива 
можноста да даде образложение 
за својата работа. Па нели 
целата борба во демократијата е 
транспарентност во работата на 
институциите. Kако може денес 
некој да нè убедува дека поголема 
транспарентност е полоша, а 
поголема тајност да е подобра“. 
(Илија Димовски, „Реакции на 



Примената на законите под лупа 151

лустрацијата: Возвишените места 
на родољубите“, Дневник, 13.8.2012)

Владимир Милчин: „ Решението на 
Комисијата нема да го коментирам, 
бидејќи го сметам за куп смрдливи 
лаги. Методите со кои се служат 
не се непознати. [Томе Аџиев] 
го затаил документот до УБК 
во кој пишува дека Владимир 
Милчин не е соработник. Го 
прикрил прашалникот за ревизија 
на лично досие во кое пишува 
дека јас сум немал соработка со 
органите за внатрешни работи“. 
(Милчин: „Аџиев е слуга на власта 
и потписник на смрдливите лаги“, 
Вечер, 14.8.2012)

На веб-страницата на Комисијата 
за лустрација досега се објавени 
имињата на вкупно 26 лица, за кои 
се утврдило дека се соработници 
со службите.(„Лустриран оранешен 
општински советник во Куманово“, 
Утрински весник, 16.8.2012)

Кирил Псалтиров: „Бев жртва на 
тогашниот систем и жртва на некој 
вистински кодош, како резултат на 
што осум дена бев под истрага за 
моите ставови, идеи и иницијативи 
за обединување на сите делови од 
Македонија. Бев репресиран од 
истражителите и точно е дека бев 
притискан да бидам информатор, 
но од мене никогаш не добија 
согласност за тоа, напротив 
секогаш отворено им кажував дека 
тоа не соодветствува на моите 
принципи“. (Псалтиров: „Не сум 
кодош, туку жртва на тогашниот 
систем“, Утрински весник, 
16.8.2012)

Димитар Мирчев: „Зошто не се 
санкционираат припадниците 
и шефовите на службите кои 
го наложувале и спроведувале 
кодошењето и тоа со уцени, 
притисоци, корумпирање и 
кршење на човековите права? 
Не верувам дека имало некој 
поединец кој дошол во полиција 
и рекол: Еве, јас доброволно се 
пријавувам за кодош! А тие луѓе од 
службите дури добивале највисоки 
признанија и одликувања, 
бенефициран стаж и убави пензии, 
станови итн., а денес уживаат во 
забавата на лустрацијата. Kонечно, 
дали сме сигурни дека истото 
тоа не го прават и денешните 
служби, служејќи се со истите 
методи и кршејќи ги човековите 
права? Дали во иднина нема да 
почнат да се објавуваат листите 
на денешните кодоши и на оние 
што ги регрутирале?... Треба да 
се престане со лустрациското 
лудило“. (Димитар Мирчев, „Многу 
врева за ништо: Лекување на 
лустрациските рани“, Дневник, 
16.8.2012)

Томе Аџиев: „Нова седница ќе 
се закаже кога ќе пристигнат 
документите од државните 
институции за одредени лица. 
Поради тоа што чекаме на други, 
ние не знаеме за колку лица ќе 
ни бидат доставени документи и 
кога“. („Тешко оди потрагата по 
функционери од 1944“, Утрински 
весник, 17.8.2012)

Од примената на новиот Закон за 
лустрација, во Управниот суд се 
поднесени вкупно девет тужби 
против решенијата на Комисијата 
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за верификација на фактите… Она 
што е апсурдно во целава оваа 
ситуација е тоа што Законот дава 
можност прогласените кодоши да 
бидат разрешени од функциите 
веднаш штом Комисијата ќе 
ги прогласи за соработници. 
(„Деветмина прогласени за 
кодоши побараа судска заштита“, 
Утрински весник, 21.8.2012)

Гордана Јанкулоска: „Процесот на 
лустрација во никој случај нема 
да го наруши функционирањето 
на безбедносните служби“. 
(Јанкулоска: „Лустрацијата не ја 
нарушува безбедноста“, Дневник, 
23.8.2012)

Стојан Андов: „Новиот закон на 
ВМРО-ДПМНЕ, со толкувањето 
на претседателот на Комисијата 
Томе Аџиев, се свртува на глава 
наместо на нозе. Тоа се гледа од 
примерот со Владимир Милчин. 
Комисијата, под раководство на 
Аџиев, упорно и беспоговорно го 
прогласува Милчин за кодош, и 
покрај тоа што четирите надлежни 
државни институции испратиле 
писмено известување дека тој не е 
нивни соработник“. (Стојан Андов, 
„ВМРО-ДПМНЕ не сака законска, 
туку партиска лустрација и 
рехабилитација, за да може за сите 
зла да го обвинува СДСМ“, Фокус, 
24.8.2012)

Kај нас, Kомисијата ги објавува 
досиејата на интернет. Што 
мислите за тоа?: „Знам дека 
повеќе држави се одлучија на 
вакво нешто, но не и Германија. 
Kомисијата мора да има докази 
дека некој бил соработник, да ги 

испита сите документи пред да го 
открие идентитетот“. (Интервју со 
Јоаким Ферстер, шеф на Одделот 
за пристап до досиејата на Штази: 
„Приватноста мора да се заштити 
при отворање на досиејата“, 
Дневник, 28.8.2012)

септември 2012

Уранија Пировска: „Со 
иницијативата се оспоруваат 
околу 13 одредби од Законот, 
кои се однесуваат, главно, на 
временскиот опфат на процесот 
на лустрација, понатаму јавното 
изложување на имињата на 
лустрираните, без притоа да 
постои судско одлучување, туку 
само врз основа на решението 
на Комисијата за верификација“. 
(„Две иницијативи за лустрацијата 
пред Уставен“, Утрински весник, 
2.9.2012)

Благоја Гешоски, член на 
Комисијата за лустрација: 
„Ако веќе дошле на ред 
наредбодавците, тогаш мојот 
предлог е да се разгледа 
документацијата за инспекторите 
кои фигурираат во досиејата на 
личностите за кои има правосилни 
решенија дека соработувале со 
службите од идеолошко-политички 
причини. Втората варијанта е УБК 
да ни ја отстапи документацијата 
за личностите кои биле следени од 
идеолошко-политички причини, 
за да се види кој го наредил тоа 
следење“. („Аџиев oткрил тројца 
наредбодавци“, Утрински весник, 
5.9.2012)
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Ана Павловска-Данева, 
потпретседателка на СДСМ: 
„Лустрацијата во почетокот 
послужи како средство на власта 
за заплашување и замолчување на 
`своите` непослушници, па за јавно 
жигосување на опонентите, за на 
крај да се претвори во сеирџиство, 
како последен инструмент на 
дефокусирање на јавноста од 
реалните проблеми… Ниту правна, 
ниту општествена, ниту каква било 
друга логика нема во тврдоглавото 
инсистирање на претседателот 
на Комисијата за лустрација да 
лустрира поранешни носители на 
јавни функции, прескокнувајќи 
ги актуелните властодршци“. (Ана 
Павловска-Данева, „Сеирџиство 
без усул“, Утрински весник, 
6.9.2012)

Комисијата за лустрација улови 
тројца наредбодавци, еден од нив 
е починат. („Нека се и починати, 
важно е дека се лустрирани“, 
Утрински весник, 10.9.2012)

Лустраторите излустрираа двајца 
мртовци. (Вечер, 11.9.2012)

Предраг Димитровски, портпарол 
на Комисијата за лустрација: „Ако 
некој од 11-те лустратори открие 
докази за соработничка или 
наредбодавачка улога на некој 
функционер во тајните служби, 
има право или сам да го работи 
случајот или да ѝ го предаде на 
Kомисијата, која ќе одлучи кој член 
ќе го работи самоиницијативно 
откриеното досие... Податоци 
за живите наредбодавци 
наскоро ќе бидат објавени на 
нашата интернет-страница, а за 

починати лица ќе се објавува 
само функцијата и решението 
на Kомисијата, без да се открива 
името“. („Лустраторите сами ќе 
истражуваат“, Дневник, 13.9.2012)

Васил Костојчиноски, поранешeн 
потсекретар во Службата 
за државна безбедност: „Не 
можам да спорам дека сум бил 
наредбодавец кога сум бил 
на фунцијата потсекретар на 
Службата за државна безбедност. 
Ако човек е на таква функција, тој 
мора да биде наредбодавец и не 
смее да врати некого што ќе му 
достави информација. Конечно, 
и работата која се однесува на 
делот на безбедноста е работа 
како и секоја друга“. (Лустрација - 
Костојчиноски: „Бев овластен да 
давам наредби“, Утрински весник, 
14.9.2012)

Предраг Димитровски, портпарол 
на Комисијата за лустрација: 
„Без оглед што станува збор за 
починато лице, и тие се содржани 
во законските одредби. Меѓутоа, 
објавувањето имиња е со цел да се 
дознае вистината зошто зад сите 
нивни наредби стоеле одделни 
имиња и презимиња, кои имаат 
семејства и сакаат да ја знаат 
вистината“. („Познати имињата 
на уште двајца кодоши“, Вечер, 
15.9.2012)

Ерол Ризаов: „Лустрација. Празник 
на лагата. Потрагата по кодоши 
е само медиумски спектакл и 
оцрнување луѓе со закон кој не 
ги исполнува основните правни 
стандарди. Наредбодавците на 
монтираните судски процеси 
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никогаш нема да ги дознаеме, како 
што нема да дочекаме целосна 
рехабилитација на најголемите и 
најзначајни жртви на прогоните“. 
(„Десетте најголеми лаги“, 
Утрински весник, 20.9.2012)

Благоја Гешоски: „Тој определи 
приоритети - да се лустрираат 
поранешните носители на функции 
пред актуелните, што е нон сенс 
и спротивно на сите начела на 
лустрацијата. Едноставно, Томе 
Аџиев е експонент на власта во 
Комисијата и таму ја спроведува 
нејзината политика“. (Благоја 
Гешоски, член на Комисијата 
за лустрација, „Секојдневно 
се именуваат членови на 
управни одбори без проверка од 
лустрациската комисија!?“, Фокус, 
28.9.2012)

Благоја Гешоски: „Томе Аџиев не 
сакаше да ја почитува одредбата 
од Законот која вели дека доколку 
некој пред Комисијата објави 
имиња или делови од досиеја на 
лица кои ќе бидат лустрирани, 
Комисијата мора да покрене 
кривична постапка“. (Благоја 
Гешоски, член на Комисијата 
за лустрација, „Секојдневно 
се именуваат членови на 
управни одбори без проверка од 
лустрациската комисија!?“, Фокус, 
28.9.2012)

октомври 2012

Екс-амбасадор кој бил на служба 
во Полска и поранешен вработен 
во МВР се двајцата нови кодоши 
што ги прогласи Комисијата за 
лустрација… („Екс-амбасадор 

прогласен за соработник“, 
Утрински весник, 15.10.2012)

Покрај името на екс-амбасадорот, 
се објавени и решение и еден 
документ, од кои се гледа дека 
поранешниот професор давал 
информации за друго лице. 
Неговата соработка била откриена 
преку досието на друго лице, а 
како негова линија за соработка 
со службите било наведено дека 
тоа е бирократизам и етатизам. За 
поранешниот државен секретар 
не се објавени документи, 
бидејќи било оценето дека со 
тоа ќе се изнесат безбедносни 
информации“. („Петре Наковски и 
Ејуп Адеми прогласени за кодоши“, 
Утрински весник, 18.10.2012)

Новоизбраниот академик, кој беше 
на проверка пред лустраторите, 
куртули. Комисијата за 
верификација на фактите денеска 
утврди дека немало доволно 
докази за да биде прогласен за 
соработник. („Новоизбраниот 
академик не бил кодош“, Утрински 
весник, 29.10.2012)

ноември 2012

Висок свештеник во Исламската 
верска заедница соработувал 
со тајните служби, дознава 
Вечер од извори во Државниот 
архив. Неговото досие сè 
уште не стигнало во рацете на 
лустраторите. („Лустраторите 
открија уште еден кодош: 
Лустриран висок свештеник од 
ИВЗ“, Вечер, 9.11.2012) 
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Гордана Дувњак: „И по четири 
месеци од донесувањето на новиот 
Закон за лустрација, прогласените 
‘кодоши’ од Комисијата за 
верифицирање на факти, не 
можат да добијат правна заштита 
од процесот на лустрација“.
(„На Управниот суд не му се брза 
со предметите за лустрација“, 
Утрински весник, 13.11.2012)
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ПриМена на 
лусТрацискиТе 
ПроПиси
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ВоВед

Лустрацијата, како правна, но пред сè, морална постапка 
за соочување со минатото во посткомунистичките земји, 

претставува една од најконтроверзните европски теми. Законите 
за лустрација (по примерот на денацификацијата) спроведени во 
повеќето поранешни држави од централна и од источна европа 
заради заштита на младите и кревки демократии од влијанијата на 
лицата, кои ги кршеле човековите права во текот на комунистичкиот 
период или соработувале со репресивниот режим и неговите служби 
за безбедност, не ги дадоа очекуваните резултати. досегашните 
искуства од спроведувањето на постапките за лустрација 
предупредуваат на сложеноста на задачата за демонтирање на 
комунистичкото наследство. лустрацијата не смее да ги повреди 
начелата на правната држава на кои почива демократската држава, 
ниту, пак, смее целиот процес да се заснова на логиката на реванши-
зам и пресметка со политичките опоненти и неистомисленици. само 
праведна и законски спроведена лустрација може да придонесе за 
воспоставување на моралот и на вистината во јавниот живот.

додека лустрацијата во поранешните социјалистички средноевроп-
ски и источноевропски земји, како процес, е во завршна фаза,1 
во република Македонија таа задоцни по осамостојувањето и се 
спроведува со недостиг на разбирање на нејзиното вистинско значење. 
од аспект на ефектите, досегашната пракса во спроведувањето 
на лустрацијата покажа дека таа е однапред осудена на неуспех и 
добива епитет „лов на вештерки“ и на неистомисленици. Процесот на 
лустрација е етички спорен и од аспект на корелацијата со Законот 

1 на пример, во република Чешка, заврши процесот на лустрација; 
важењето на лустрацијата во република србија истекува во април 2013 
година.
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за амнестија2 од 2002 година бидејќи со тој Закон се ослободија 
од каква било одговорност учесниците во кризата од 2001 година. 
иако, станува збор за законско решение, кое влегува во широкиот 
концепт на соочување со минатото, недостатоците и пропустите во 
лустрацискиот процес го доведуваат овој Закон во спорна корелација 
од аспект на правната и моралната постапка за соочување со 
минатото.

општествено-политичкиот контекст во кој се спроведува лустраци-
јата во република Македонија, спорните законски решенија од 
аспект на уставноста и на процедурите за утврдување (не)соработка 
со органите на државната безбедност ја наметнаа потребата од 
анализа на состојбите со лустрацијата и со примената на Законот за 
лустрација со кој таа е регулирана.3

на оваа анализа ѝ претходеа активности на Фондацијата отворено 
општество – Македонија (ФооМ), за кои сметаме дека беа значајни 
за спроведување на лустрацијата во рамките на  правната држава. 
Четири години откако лустрацијата во република Македонија 
е регулирана со закон, сметаме дека е соодветен момент да се 
преиспита начинот на кој овој процес се водеше досега. Понатаму, 
се чини дека е несомнена потребата за постојано следење на 
институциите, кои ја спроведуваат лустрацијата, затоа што 
контролата на уставниот суд преку укинувањето одредби од Зако  нот 
за лустрација во 2010 и во 2012 година се покажа како недоволна за 

2 службен весник на република Македонија бр. 18 од 5.3.2002 год.;
3 Во Република Македонија досега беа донесени два закона за лустрација. 

Првиот закон го носеше називот Закон за определување дополнителен 
услов за вршење на јавна функција, а беше донесен во февруари 2008 
година. Првпат беше изменет во 2009 год., а вторпат, во 2011 година. 
Законот беше објавен во Службен весник на Република Македонија 
број 14/2008, 64/2009 и 24/2011. Вториот закон за лустрација беше 
донесен во јуни 2012 под називот Закон за определување услов за 
ограничување за вршење јавна функција, пристап на документи и 
објавување на соработката со органите на државната безбедност. Овој 
Закон беше објавен во Службен весник на Република Македонија број 
86/2012. Во оваа анализа го користиме терминот Закон за лустрација, со 
кој ќе бидат опфатени двата закона чии називи прецизно ги наведовме 
погоре. Цитирањето во целост на првиот или на вториот закон ќе 
го отежни читањето на анализата, а сметаме и дека користењето 
заеднички термин нема да создаде материјални забуни бидејќи двата 
закона имаат повеќе сличности отколку разлики. Онаму каде што 
ќе правиме разлики меѓу двата закона, ќе ги користиме термините 
Законот од 2008 година (или измените од 2009 год. или 2011 год. ако 
тоа е од суштинско значење) или Законот од 2012 година.  
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обезбедување сигурност во спроведувањето на лустрацијата во духот 
на демократските и уставните принципи. ниту собранието не се 
покажа како институција која може да спроведе соодветна контрола 
врз спроведувањето на лустрацијата. оваа институција ниту еднаш не 
го стави на дневен ред разгледувањето на шестмесечните извештаи 
за работењето на комисијата за верификација на фактите (одговорна 
за спроведувањето на процесот на лустрација) во периодот од јануари 
2009 до јули 2012 година. Згора на тоа, во јуни 2012 год., актуелниот 
собраниски состав донесе нов Закон за лустрација, во кој вгради 
одредби со кои изрази непочитување на одлуките на уставниот суд, 
кој во два наврата укинуваше одредби од Законот за лустрација од 
2008 година.

оваа анализа, исто така, има цел да ги оцени работењето на 
комисијата за верификација на фактите и нејзините законски и 
практични (административни, технички, човечки) капацитети да го 
спроведе процесот на лустрација во согласност со меѓународните 
стандарди за почитување на човековите права. Заради добивање 
сеопфатен преглед на процесот на лустрација, но и за да се тестира 
примената на едно од начелата на кои се заснова Законот за 
лустрација од 2012 година – слободниот пристап до информации од 
јавен карактер – ФооМ достави 238 барања за слободен пристап до 
информации до сите институции кои имаат определени надлежности 
во спроведувањето на лустрацијата.4

4 комисијата за верификација на фактите, управата за безбедност и 
контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи, службата 
за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана, агенцијата 
за разузнавање, државниот архив на република Македонија и судот за 
прекршоци при основниот суд скопје I – скопје.
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За лусТрацијаТа...

Лустрацијата е поим што се врзува за посткомунистичкиот пери-
од и за транзицијата кон демократија во централна и во источ-

на европа и претставува општествено-политички и правен обид 
за соочување на посткомунистичките држави со нивното минато. 
станува збор за комплексен поим што опфаќа широк дијапазон 
толкувања и правни постапки заради расчистување со наследството 
од комунистичките режими. Меѓутоа, лустрациските процедури, 
како една од мерките за соочување со минатото во државите 
од  централна и од источна европа, не се докрај спроведени на 
посакуваниот начин, ниту, пак, ги дале очекуваните резултати. 
отсуството на кривичен прогон за голем број припадници на тајните 
полиции, на тајните служби за безбедност и за нивните соработници 
за кои постоело основано сомневање дека директно учествувале 
во кршење на човековите права укажува на сериозните правни и 
политички недостатоци на лустрацијата како процес. Поради тоа, 
лустрацијата стана едно од најконтроверзните политички прашања 
во посткомунистичка европа и емотивно бреме на демократската 
транзиција на државите од  централна и од источна европа.

клучен проблем за лустрацијата е нејзининото формалноправно 
одредување. Во современата литература и во општоприфатените 
размислувања, преовладува ставот дека лустрацијата подразбира 
процес на соочување со минатото, со помош на отворање на архивите 
на тајните полиции и служби; забрана за вршење јавни функции 
на сите припадници на поранешната партиска номенклатура и на 
припадниците на безбедносните служби, а доколку постојат основани 
сомневања и нивно кривично гонење поради сторените дела.5 

5 Szczerbiak, Ale ks, (2002), Dealing with the Communist Past or the Politics of 
the Present? Lustration in Post-Communist Poland, Europe-Asia Studies, 54 (4), 
553-572.
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Меѓутоа, во академските и правните расправи за лустрацијата, често 
наидуваме на недоразбирања, кои се последица на неутврдените 
граници помеѓу општествено-моралниот аспект на соочувањето со 
минатото и кривичноправните аспекти на забраните и прогонот на 
поранешните припадници на безбедносните служби и на нивните 
соработници.6

некои аналитичари ја застапуваат тезата дека лустрацијата 
(во нејзиното изворно античко значење – прочистување7) нема 
казнена, туку морална улога за прочистување на општеството од 
комунистичката идеолошка индоктринација.8 наместо да гони, таа 
треба да ги расветлува сите аспекти на комунистичкото владеење и 
да дејствува како процедура за откривање на вистината. 

лустрацијата предизвикува многу нејаснотии и разидувања во 
ставовите на различни општествени актери, та затоа, и самиот 
поим лустрација е обременет со различни значења и предизвикува 
теориски несогласувања меѓу научниците. некои автори ја 
прошируваат денотацијата на овој поим. така, на пример, Брам 
смета дека лустрацијата се појавува по Втората светска војна 
во европа, и дека дебаасизацијата на ирачкото општество по 
инвазијата на коалициските сили во 2003 година може, исто така, 
да се подведе под феноменот лустрација.9 Богољуб Милосављевиќ, 
пак, смета дека чистките во Франција, дефашизацијата во италија 
и денацификацијата во германија по 1945 година претставуваат 
лустрација, само под различно име.10

тешкотии во сфаќањето на лустрацијата како процес се јавуваат и 
поради несовпаѓањето во видот, во обемот (општествените функции 
опфатени со лустрацијата) и во предвидените лустрациски мерки 
во различни држави. лустрацијата вообичаено се спроведува во 
периодот на транзиција и претставува снимање, проверување 

6 Elster, J., (1998), Coming to Terms with the Past. A Framework for the Study 
of Justice in the Transition to Democracy, Archives Europeenes de Sociologie, 
39(1):7-48.

7 Lustrum – римски збор што значи чистење, а се однесувал на ритуалите 
за принесување жртва за прочистување на човековата душа.

8 Letki, N., (2002.), ‘Lustration and Democratisation in East-Central Europe’, 
Europe-Asia Studies, 54(4): 545.

9 James, Harlod, (2008), Globalization, Empire and Natural Law. International 
Affairs, 84 (3), 421-436.

10 Milosavljević, Bogoljub (2006) Zakonsko pročišćavanje, Pravda u tranziciji, broj 
7, decembar 2006.
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(screening, vetting) на поединци кои претендираат за јавни функции 
или веќе ги извршуваат. авторите на релевантни текстови од оваа 
област често ги употребуваат термините vetting и лустрација како 
синоними, а некои, пак, исклучиво го употребуваат поимот vetting.11

уставниот суд, пак, со одлуката со која во март 2012 год.12 укина дел од 
одредбите од Законот за лустрација, толкувајќи кои лица треба да бидат 
опфатени со лустрацијата во република Македонија, ја дава следнава 
своевидна дефиниција за лустрацијата: „... Законот13 кој по својата 
суштина треба да се однесува само на носителите на јавни функции во 
актуелниот демократски систем и со кој се ограничува пристапот на 
такви функции на лица за кои претходно се потврдило дека со своето 
однесување директно или индиректно учествувале во ограничување 
и повреда на основните слободи и права на граѓаните, од политички 
или идеолошки причини, заради остварување материјална корист 
или погодности при вработување или напредување во службата, 
што е во интерес на целата заедница“. Понатаму, зборувајќи за целта 
на лустрацијата, а повторно во врска со лицата, кои треба да бидат 
опфатени со лустрацијата, судот потенцира дека „... лустрацијата 
значи процес на справување со минатото, со цел да се одбележат и 
отстранат можностите за натамошно кршење на човековите права 
во актуелниот општествено-политички систем, односно, целта на 
лустрацијата е заштита на иднината, а не справување со минатото, 
само по себе“. 

Во оваа анализа, поимот лустрација ги подразбира процесите, кои се 
случуваа во централна и во источна европа по падот на Берлинскиот 
ѕид, и процесите коишто се случуваа(т) во државите по распаѓањето 
на сФрј. имајќи го предвид ова, особено значајни се мотивите за 
воведување на современите процеси на лустрација, односно, оние по 
падот на Берлинскиот ѕид. 

11 Oxford English Dictionary, глаголот to vet првпат е употребен во 1891 година 
во контекст на коњските трки. тогаш, овој збор се користел да означи 
„проверка на здравјето на тркачките грла од страна на ветеринар“, за во 
почетокот на 20 век, да почне да се употребува со значење „испитување и 
евалуација“ воопшто, особено такви чија цел е „пронаоѓање недостаток“. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Vetting) речникот Merriam-Webster Online 
Dictionary наведува две значења на терминот vetting: првото е „грижа или 
проверка на здравјето на животното или човекот“, а второто, „проверка 
на ракопис (барање грешки во него) или на лице кое е кандидат за некоја 
позиција“. (http://www.merriam-ebster.com/dictionary/VETTING)

12 у.бр.52/2011 и у.бр.76/2011
13 се мисли на законот за лустрација.
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Падот на тоталитарните комунистички режими на почетокот на 
90-тите години од минатиот век поттикна дебати и политички 
и правни оценки за делата сторени во име на идеологијата на 
режимите. Процесот на таканаречено отстранување на опонентите 
на демократијата и на оние, кои ги кршеле човековите права во 
поранешниот режим, се сметаше за една од компонентите на 
преминот од еден во друг систем – во овој случај, кон демократија. 
дискусиите за овие прашања и начинот како ќе се пристапи кон нив 
се сметаа за внатрешно прашање на државите, а насоките, кои ги дава 
меѓународната заедница, особено советот на европа, се во правец на 
преземање мерки за заштита на новите демократии.14

Во смисла на оправданоста на носењето закон за лустрација, во својата 
одлука од 2010 година, уставниот суд на република Македонија15 
оценува дека „собранието, согласно своите надлежности утврдени во 
член 68 од уставот, со закон ги уредува областите во општествениот 
живот. Во таа смисла, собранието го има донесено Законот за 
определување дополнителен услов за вршење јавна дејност“. 
Понатаму, судот утврдува дека „... тргнувајќи од тоа што уставна 
надлежност на законодавната власт е вршењето на законодавната 
функција, судот оцени дека законодавецот имал уставна основа со 
закон да утврди определено прашање од сферата на општественото 
живеење, за кое оценил дека е потребно и оправдано да се уреди 
посебно, односно, да утврди нормативни претпоставки за тоа 
извршителите на прекршувањата на човековите права во претходниот 
политички систем да не бидат носители на јавни функции во сосема 
друг, демократски систем...“

14 се мисли на мерките кои се препорачуваат со резолуцијата 1096 за 
мерките за справување со наследството на поранешните комунистички 
тоталитарни режими на советот на европа од 1996 година, на која 
реферираме во повеќе наврати понатаму во оваа анализа.  

15 у.бр. 42/2008 и у.бр.77/2008
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глаВа 1 
МакедонскиоТ ПаТ 
до ЗаконоТ За лусТрација

И покрај задоцнетото донесување на Законот за лустрација, во 
јануари 2008 година, тој овозможи република Македонија да 

им се придружи на земјите од централна и од источна европа кои 
јасно се дистанцираат од злосторствата направени во тоталитарните 
комунистички режими. За да се разбере процесот на лустрација, кој 
треба да придонесе во развојот на: демократијата, демократските 
институции, владеењето на правото и заштитата на слободите и на 
правата на граѓаните, овде правиме обид да ги претставиме другите 
прописи во Македонија преземени заради соочување со минатото, 
како дел од декомунизацијата на целото општествено уредување. 
како први чекори може да се сметаат: Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал (1993), Законот за дена-
ционализација (1998), Законот за постапување со досиејата за лица 
водени од службата за државна безбедност (2000) и Законот за права-
та на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста 
на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на 
нивните семејства (2002), познат и како Закон за обесштетување 
на репресираните од комунистичкиот режим. Во хронологијата на 
прописи, кои влегуваат во концептот на декомунизација и соочување 
со минатото, ја вбројуваме и декларацијата за извинување на жртвите 
на режимот од 1945 до 1990 година (2006).
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од аспект на категориите лица16 опфатени со лустрацијата, го 
обработуваме Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал,17 како дел од хронологијата на закони кои 
имаат определена врска со Законот за лустрација. кога се прави 
поврзување на трансформацијата на општествениот капитал во 
постсоцијалистичките земји и процесот на лустрација, акцентот се 
става на: брзината на спроведувањето, колебањето, мотивацијата 
и улогата на политичките структури во процесот и социјалните 
последици, со нагласка на кршењето на работничките права. и за време 
на приватизацијата, но и денес, отсуствува вредносна квалификација 
на процесот на трансформација бидејќи сите дискусии за овој процес 
завршуваат со (пре)оценување на државната арбитража и на улогата 
на владејачките политички елити. Периодот на трансформација и на 
приватизација во рМ најчесто се третира во црно-бела конотација, 
„чесна-нечесна игра“, а во колективната меморија на граѓаните, како 
црна епизода во економскиот развој на државата. 

Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, 
но и други закони,18 кои се применуваа во процесот на приватизација, 
во најголем дел беа предложени од тогашната владејачка партија, 
социјалдемократскиот сојуз на Македонија (сдсМ), и во најголем 
дел беа изгласани со политички консензус, а трансформацијата, како 
долг и сложен процес, опфати мандати на повеќе влади (и на сдсМ 
и на ВМро-дПМне). ако ги имаме предвид широко експлоатираните 
дискусии за последиците и за начинот на трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, не е лесно да заклучиме 

16 со Законот за лустрација од 2012 година, во категориите лица опфатени 
со лустрацијата се опфатени и лицата, кои стекнале над 5% од капиталот 
во претпријатијата со општествена сопственост, согласно Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал, и лицата 
поврзани со нив. Под поимот лица поврзани со нив Законот ги подразбира 
физичките лица, кои се во сродство преку брак или посвојување; деца и 
родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци; 
лица кои на друг начин се крвно поврзани до втор степен;  кои живееле 
во заедница пет години непрекинато во однос родител-старател и дете, 
маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните 
другари.

17 службен весник на рМ бр. 38/1993, 48/1993, 21/1998, 25/1999, 81/1999, 
49/2000, 6/2002, 31/2003, 38/2004, 35/2006, 84/2007

18 Закон за преструктурирање на дел од претпријатијата кои во нивното 
работење покажале загуби (1995), Закон за трансформација на 
претпријатијата и задругите кои стопанисуваа со земјоделско земјиште 
(1996) и Закон за приватизација на државниот капитал во претпријатијата 
(1996).
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дека постои разлика во граѓанската и политичката перцепција на 
овој процес. граѓаните го паметат како црн период за вработените 
и за нивниот стандард, додека политичките елити се поделени 
во дебатите за нивната вина или невиност во целиот тој процес. 
доведувањето на приватизацијата во корелација со лустрацијата не е 
непознато во процесот на транзиција на постсоцијалистичките земји. 
ефектите од неа се скоро идентични во сите земји од централна и 
од источна европа. оттаму, трансформацијата на општествениот 
капитал, последиците и придобивките од неа се ставаат во функција 
на сите политички дебати и спорења за улогата на тогашните 
политички елити во тој процес, фрлајќи сомнеж дека нечиј капитал 
стекнат во тешки социоекономски услови не е резултат на примена 
на Законот. 

Бидејќи лустрацијата не е институт на казненото право, се отвора 
дилема околу прашањето: „доколку за сопственикот (или лице 
поврзано со него) на најмалку 5% приватен капитал стекнат во 
периодот на трансформација се утврди соработка со службите за 
државна безбедност, дали ќе може да му се изрече лустрациска мерка 
забрана за вршење јавна функција?“ исто така, останува нејасно и за 
какво ограничување за вршење јавна функција ќе стане збор, односно, 
кој орган ќе поведе постапка за разрешување на лицето. 

Законот за денационализација претставува еден вид реституција 
или исправање на грешките направени во поранешниот систем, 
во име на државата, а на штета на сопственоста на граѓаните. 
декомунизацискиот19 карактер на овој Закон, како концепт сроден 
на лустрацијата, се огледува во настојувањето да се врати имотот 

19 Во најширока смисла, „декомунизацијата се однесува на сите политички 
и правни стратегии чија цел е да го искоренат наследството на 
комунизмот во социјалниот и во политичкиот систем“. Во оваа смисла, 
декомунизацијата се однесува на: 1. Забрана за формирање политички 
партии со комунистичка идеологија и за именување политички партии 
со називи кои го содржат зборот „комунистичка“, „комунисти“; 2. 
отстранување на симболите на социјалистичкиот режим (промена на 
имиња на улици, на паркови, отстранување на споменици итн.); 3. кривично 
гонење на поранешни партиски функционери, агенти на тајните полиции 
и служби поради злодела и злоупотреби; 4. рехабилитација на жртвите 
на претходниот режим по пат на јавни извинувања и материјални 
обесштетувања; 5. отворање на архивите на тајните безбедносни служби; 
6. лустрација и 7. Враќање на конфискуваниот имот – реституција или 
денационализација; Appel, Hillary, (2005), Anti-Communist Justice and 
Founding the Post-Communist Order: Lustration and Restitution in Central 
Europe, East European Politicsand Societies, 19 (3), 379-405.
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што по 2 август 1944 година, со различни закони и прописи, бил 
одземен, односно, конфискуван од страна на државата во функција 
на формирањето општествена сопственост врз средствата за 
производство. Примената на Законот беше продолжена поради 
интересот на граѓаните за поднесување барања за денационализација 
за да биде конечно констатирано од страна на Министерството за 
финансии во март 2012 година дека процесот на денационализација 
во рМ е завршен.20 Притоа, акцентот во оваа констатација на власта 
е ставен на аспектот на декомунизација на македонското општество, 
односно, на исправањето на една голема историска неправда за 
околу 500 илјади граѓани, кои пред педесетина години биле истерани 
од нивните имоти во интерес на државата и на социјалистичкото 
самоуправување. Меѓутоа, иако доминира позитивната евалуација 
од страна на власта за спроведувањето на денационализацијата, 
практичното спроведување на овој процес зборува за многу 
нерешени проблеми на граѓаните. анализата на судската заштита 
на човековите права во управниот спор21 покажа дека 40% од 
поднесените тужби до управниот суд во 2009 и во 2010 година се 
поднесени токму во областите денационализација и експропријација. 
Покрај тоа, сенка на спроведувањето на денационализацијата 
фрлаат и официјалните податоци од управниот суд, кои покажуваат 
дека половината од поднесените тужби не се решени до крајот 
на 2011 година.22 исто така, и граѓаните, кои поднеле барање за 
денационализација, во контакт со медиумите, забележуваат низа 
проблеми со кои се соочувале.23 сметаме дека власта треба да 
презентира извештај од имплементацијата на Законот во целост, а 
посебно да одговори во колкав број од вкупно решените предмети 
за денационализација, сопствениците имаат владение на имотот и 
доказ за сопственост (имотен лист). одговорот на ова прашање може 

20 истакнувајќи дека го решиле и последниот од вкупно 30.744 предмети за 
денационализација во првостепена постапка.

21 Повеќе труд за подобар суд – судската заштита на човековите права во 
управен спор, Фондација отворено општество – Македонија, 2012 година 
http://soros.org.mk/dokumenti/Poveke_trud_za_podobar_sud_MK.pdf

22 исто.
23 нестручна, корумпирана и нетранспарентна работа на јавната 

администрација по директива на комисијата за координација на 
денационализација, со еден збор – неефикасна. губење на битката за 
враќање на имотот доколку имотот е на атрактивна локација и доколку 
за него е заинтересиран човек близок до власта. Бавноста на управниот 
суд, поради голем број жалби. „горчливиот вкус на денационализацијата“, 
Утрински весник, 1.1.2008 година.
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да нè соочи со фактот дека и процесот на денационализација, како 
впрочем, и актуелната лустрација, имаат селективна и политички 
дискриминирачка примена поради: 1. бирократските процедури, 2. 
недефинираната хиерархија на надлежните органи задолжени за 
спроведување на денационализацијата, 3. партиската подобност и 
протекционистичкиот пристап во процесуирањето и во решавањето 
на барањата за денационализација.24

 
Поранешната министерка за внатрешни работи Доста Димоска 
истакнува дека Законот за постапување со досиејата за лица 
водени од СДБ е „првиот чекор кон изградувањето правна рамка 
која ќе ја ограничи власта преку полицијата да ги надгледува 
своите граѓани“ и дека Законот го штити идентитетот на 
лицата кои учествувале во изготвувањето на досиејата или пак 
биле информатори. Но, по барање на засегнатите личности, МВР 
е подготвено да ги даде податоците за кодошите. 

„Македонскиот парламент едногласно го донесе Законот за 
отворање на досиејата на СДБ: Досиејата се отвораат за 
граѓаните“, Утрински весник, 23.6.2000 год.

 
со донесувањето на Законот за постапување со досиејата за 
лица водени од службата за државна безбедност25 (Закон за 
постапување со досиејата) близу 15.000 досиеја26 им беа ставени на 
увид на лицата за кои поранешната служба за државна безбедност, 
односно, дирекцијата за безбедност и контраразузнавање (дБк) 
при Министерството за внатрешни работи на рМ водела досиеја за 

24 сите овие забелешки одат во прилог на укажувањата од страна на советот 
на европа кој истакнува дека „... непочитувањето на начелата на правната 
држава и на владеењето на правото и непочитувањето на човековите права 
во процесот на соочување со минатото и со наследството од поранешните 
режими нема да доведат до зацврстување на демократијата во земјите 
во кои се спроведува лустрациското законодавство. изигрувањето на 
процедурите и на принципите на еднаквост и недискриминација на 
сметка на приоритетност заснована на идеолошкополитичката подобност 
на лицата што остваруваат права од лустрациското законодавство може 
да се оквалификува со истите епитети со кои се именуваат опонентите на 
демократијата и прекршителите на човековите права“.

25 службен весник на рМ, бр. 52/2000
26 Во државниот архив на рМ преземени се 14.572 досиеја сместени во 

1101 архивска кутија; одговор од државниот архив на рМ бр.03-1617/1 од 
16.5.2007 година.
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периодот од 1945 година до 30 јуни 2000 година. Законот му даваше 
право на секое лице државјанин на република Македонија (лично 
или преку полномошник, односно, ако е починато, неговиот брачен 
другар, децата, родителите или внуците од кој било наследен ред) или 
на лице, кое во периодот од 1945 до 1991 година имало државјанство на 
поранешната социјалистичка Федеративна република југославија, 
а било по потекло од република Македонија, да побара пристап и 
увид во личното досие доколку смета дека сдБ, односно, дБк водела 
досие за него. спроведувањето на овој Закон е од исклучително 
значење за процесот на лустрација кој го следи. имено, Законот за 
постапување со досиејата даваше можност, иако како исклучок, 
лицата, кои оствариле увид во своето досие, врз основа на посебно 
барање да добијат информација за имињата на службените лица што 
работеле на формирањето на досието. инаку, Законот го обврзуваше 
Министерството за внатрешни работи, пред да ги дозволи пристапот 
и увидот во личното досие, да ги направи во досието нечитливи 
податоците за службените лица, кои работеле на формирањето на 
досието, како и на лицата коишто на сдБ, односно на дБк им давале 
информации при формирањето на досието. 

По извршениот увид во личните досиеја или доколку во законскиот 
рок, односно, најдоцна до 13 јули 2001 година, лицата не пројавиле 
интерес за пристап и за увид, личните досиеја и микрофилмуваниот 
материјал што се однесувале на нив, а по претходна проценка на 
нивната историска, научна или културна вредност од страна на 
посебно формирана комисија од страна на Владата на рМ,27 требаше 
да му бидат отстапени на архивот на Македонија. од денот на 
предавањето на документацијата, таа престанува да се смета за 
службена тајна согласно Законот за внатрешни работи и за неа 
важи Законот за архивска граѓа. Беше уредено личните досиеја, 
микрофилмуваниот материјал и електронски обработените податоци 
од личните досиеја, кои немаа историска, научна или културна 

27 Во состав: Михајло костуранов, раководител на одделение во уБк, 
претседател; светлана костова, главен аналитичар во уБк; Валентина 
Марковска, самостоен аналитичар во уБк; Вера димитриевска, самостоен 
аналитичар; ремзи салиу, началник на управата за заштита од потешки 
форми на организиран криминал; академик Блаже ристовски; д-р Зоран 
тодоровски, директор на државниот архив на рМ; д-р Васил јотевски, 
виш научен соработник во институтот за национална историја – скопје 
и рамзи абдуљи, научен советник во институтот за национална историја 
– скопје (членови, со решение на Владата на рМ бр.17-1247/7 од 27 март 
2002 година).
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вредност, да се уништуваат согласно прописите на Министерството 
за внатрешни работи, во рок од шест месеци по 13 јули 2001 година, 
што значи, најдоцна до јануари 2002 година. Покрај ова, Законот уреди 
и бришење на електронски обработената евиденција за материјалите 
(личните досиеја и микрофилмуваниот материјал), кои му се 
отстапени на државниот архив, поради нивната историска, научна 
или културна вредност. Проблем во разбирањето на лустрацискиот 
процес во контекст на Законот за постапување со досиејата е фактот 
што не постои официјален документ (записник, извештај) врз основа 
на кој ќе се утврди видот на досиејата кои му биле отстапени на 
архивот на рМ, по претходна проценка на значењето од страна на 
владината комисија. единствено постои одговор од државниот 
архив на рМ бр.03-1583/2 (24) од 17.8.2012 год. во кој е наведено: 
„државниот архив на рМ, по извршената проверка во документите 
од фондот на Министерство за внатрешни работи, констатира дека 
не располага со бараната информација, т.е. државниот архив не 
поседува соработнички досиеја“. овој одговор е многу важен од 
аспект на денешната лустрација и на постапувањето на комисијата 
за верификација на фактите за која од анализата на нејзината работа 
е очигледно дека има направено директен увид само во државниот 
архив во 1.444 случаи,28 но не побарала директен увид во агенцијата 
за разузнавање.29

исто така, сомнеж во однос на законитоста во спроведувањето на 
Законот за пристап до досиејата фрла и податокот дека со посебно 
решение, Владата ја формирала комисијата за вршење избор на 
личните досиеја една година по престанокот на важењето на Законот 
за постапување со досиејата и на обврските од него. дали тоа значи 
дека во периодот на спроведување на Законот (јули 2000 – јули 2001 
година), не постоела таква комисија?  тоа што го прави овој процес 
сомнителен е и одговорот кој го даде државниот архив30 во врска со 
членувањето на неговиот директор во комисијата, за што од архивот 
велат дека тоа бил периодот од втората половина на 2000 година. не 
е јасно како е можно решението на Владата за формирање на оваа 
комисија да е од март 2002 година, а тој да учествувал во нејзината 
работа во втората половина на 2000 година? 

28 одговор од државниот архив на рМ бр. 03-1583/2(11) од 12.9.2012 год.
29 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-495/2 од 25.7.2012 год. 
30 одговор од државниот архив на рМ бр.03-950/2 од 10.4.2007 год. http://

www.spinfo.org.mk/images/sluchai/Drzaven_arhiv_na_RM/2007/Slu-
caj_45-2/Odgovor.pdf
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дополнителната контрола на постапката со личните досиеја требаше 
да ја врши комисијата31 за контрола на законитоста на преземените 
активности во постапката со личните досиеја, формирана од страна 
на собранието на република Македонија. оваа собраниска комисија 
никогаш не беше формирана, иако МВр беше должна еднаш месечно 
и периодично, на нејзино барање, да доставува извештаи до неа. 
на крајот на примената на Законот за постапување со досиејата, 
МВр беше должна да достави конечен извештај до собранието. 
конечниот извештај никогаш не беше поднесен до собранието на 
рМ, иако бил подготвен како класифицирана информација со степен 
строго доверливо. со решението на МВр бр. 102-3757/1 од 19.1.2007 
година, пристапот до овој извештај е одбиен, а истото е потврдено 
и од управниот суд,32 кој како аргумент за одбивање на тужбата 
по решението за пристап до извештајот, наведува дека се работи 
за класифицирана информација со степен строго доверливо. до 
денешен ден, собранието не излезе со информации и со оценка за 
постапувањето на МВр и за спроведувањето на Законот. 

остануваат загатка податоците кои се многу важни од аспект 
на сегашниот тек и постапување на надлежните институции во 
процесот на лустрација, а тоа се одговорите на прашањата: (1) колкав 
е бројот на лични досиеја, микрофилмуван материјал и електронски 
обработени податоци за кои (тогаш) владината комисијата составена 
од стручни и научни лица33 одлучила да бидат отстапени на архивот 
на рМ; дали постои записник за тоа и дали е доставен (како законска 
обврска од чл.17, ст.3) до собраниската комисија за контрола на 
законитоста на преземените активности во постапката со личните 
досиеја? (2) колкав е бројот на досиејата, микрофилмуван материјал 
и електронски обработени податоци, кои по претходна проценка на 
комисијата, се уништени (чл.18), согласно прописите на МВр, и дали 
постои записник за тоа? и (3) дали МВр ја избриша електронски 
обработената евиденција за личните досиеја и микрофилмуваниот 
материјал  (чл. 18, ст.2 и чл.16) кои по претходна проценка од страна 
на владината комисија му биле отстапени на архивот на рМ и дали 
постои записник за тоа?

31 составена од пратеници на политичките партии застапени во собранието 
и од претставници на други органи.

32 Пресуда на управниот суд,  у. бр. 3478/2007
33 Види фуснота 27.
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неспорни се штетите врз процесот на лустрација од неисполнетите 
законски обврски за поднесување извештај од страна на телата 
надлежни за контрола врз спроведувањето на Законот за пристап 
до досиејата за лица водени од службата за безбедност, со што 
се покажуваат деформитетите кои во континуитет се поврзуваат 
со обидите за соочување со минатото, но и на фактичкото 
оневозможување на лустрацијата која се спроведува денес. 
нецелосната база на податоци и документација врз основа на кои се 
утврдува (не)соработката на лица со службите за државна безбедност 
како последица од озаконетото уништување на личните досиеја, 
на микрофилмуваниот материјал и на електронските податоци 
во 2000/2001 година фрлаат сомнеж за политичка мотивираност 
на процесот на лустрација, со тенденција за селективност и за 
противзаконитост. на крај, основано се поставува прашањето: „дали 
лустрирањето лица за кои документацијата дојде од државниот архив 
на рМ е незаконско ако се има предвид одговорот дека таму нема 
досиеја за соработници (како што одговори архивот), туку само досиеја 
на лица од интерес за сдБ?“ Последиците од неспроведувањето на 
овој процес имаат исклучително негативно влијание врз одвивањето 
на лустрацијата денес.

Законот за правата на прогонуваните и затвораните лица за идеите 
на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и 
на членовите на нивните семејства е познат уште како Закон за 
обесштетување на репресираните од комунистичкиот режим. ова 
законско решение е во директна и во индиректна врска со Законот 
за постапување со досиеjата на службата за државна безбедност, но 
и со други закони што утврдуваат права (рехабилитација) за посебни 
категории лица кои трпеле штети во претходниот режим, а поради 
идејнополитички причини. Меѓутоа, проблемот со разбирањето 
на идеологиите го отежнува прифаќањето на потребата дека и 
борците од ноВ и прогонуваните за идеите на ВМро и политичките 
затвореници и депортираните за време на информбирото треба 
да бидат дел од рехабилитацијата (во морална и во материјална 
смисла). Во контекст на многу дебати, се истакнуваа аргументи дека 
„процесот на рехабилитација на затвораните и прогонуваните за 
македонската државност и самобитност не ги намалува заслугите на 
борците во ноВ“ и дека „станува збор за судир на две идеологии – 
пројугословенската и промакедонската – кои во поранешниот режим  
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не биле забранети, туку основа за постапување од идејнополитички 
причини“.34

од аспект на оцена на спроведувањето на процесот на лустрација, 
можеме да констатираме дека сите недостатоци што произлегоа од 
начинот на спроведување на Законот за постапување со досиејата 
за лица водени од службата за државна безбедност се во директна 
врска со сите други законски решенија во кои треба да се утврдува 
статусот на лицето кое треба да се рехабилитира или санкционира со 
лустрациска мерка. утврдувањето на статусот затворан, прогонуван, 
интерниран и упатуван на принудна работа, од една страна, и 
утврдувањето на статусот таен информатор, таен соработник, 
наредбодавец и извршител, од друга страна, мора да произлезат врз 
основа на увид во документацијата која за нив ја воделе органите на 
државната безбедност и другите органи (суд, казнена установа, архив).  
Поради тоа, важно е да биде истакнато дека обврска на органите 
(имателите) е да овозможат пристап до документите (записници, 
извештаи) врз основа на кои ќе се утврдат видот на досиејата во 
документацијата и бројот на регистрирани лица во отстапената 
и уништената евиденција. со тоа (доколку беше направено, а не е 
направено), во процесот на лустрација немаше да има дилеми при 
определувањето на статусот „жртва“ или „соработник“, ниту, пак, ќе 
имавме дилеми за видот на документацијата од која се утврдува (не)
соработката со органите на државната безбедност.

Во хронологијата на закони што влегуваат во концептот на соочување 
со минатото ќе ја вброиме и декларацијата за извинување на жртвите 
на режимот од 1945 до 1990 година,35 која беше донесена од собранието 
на 7 април 2006 година. Во декларацијата се вели дека „собранието 
на република Македонија, како орган на државата и во нејзино име, 
изразува жалење и им се извинува јавно на граѓаните и на членовите 
на нивните семејства на кои во периодот од 1945 до одржувањето на 
првите парламентарни избори во 1990 година, им е нанесена неправда 
со акти на кривично гонење и други видови репресија, кои се осудени 
без основ и без докази, без правна постапка или со нејзино кршење 
или кршење на нивните елементарни права. собранието смета дека е 
потребно да се создадат законски и други правни основи за утврдување 

34 „рехабилитација на комунистичките жртви“, тодор Чепреганов, директор 
на институтот за национална историја, глобус бр. 16 од 12.2.2008 год. 
(http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=2EAF0581F6E70E42A3BCBE0
385411DAC, јули 2012)

35 службен весник на република Македонија, бр. 45/2006
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на поединечните случаи на неоправдано репресирање на граѓаните 
и услови за праведна сатисфакција за сторените неправди. Заради 
реализација на заложбите од декларацијата, собранието се залага 
евиденцијата за преземените  казнени и други мерки во периодот 
1945-1990 година, која е водена од МВр, да се стави на располагање на: 
репресираните граѓани, членовите на нивните семејства и нивните 
застапници, Министерството за правда, јавното обвинителство и 
судовите. имајќи ги предвид улогата и моќта на комунистичката 
партија на Македонија и на сојузот на комунистите на Македонија 
како единствен вистински политички субјект на политичкиот режим 
од 1945 год., до донесувањето на Законот за измени и дополнувања 
на Законот за општествени организации и здруженија на граѓани во 
март 1990 година, собранието укажува на потребата архивата на таа 
општествено-политичка организација да се стави на располагање на 
сите субјекти наведени во декларацијата, како неопходен услов за 
расветлување на случаите кои се однесуваат на нив“.
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глаВа 2 
(не)ПриликиТе Во кои 
се сПроВедуВа лусТрацијаТа 
Во Македонија

како и кај социолошките теории, така и при оваа анализа, не 
треба да се впуштаме во генерализирање на околностите во кои се 
спроведувала лустрацијата во една земја на сите останати случаи. 
кога се прават обиди некои теориски модели и истражувачки 
резултати да се применат на друг случај и во различна средина, мора 
да се земат предвид спецификите и општествениот контекст на таа 
средина. дополнителна причина да не се занимаваме детално со 
компаративните искуства во оваа анализа е тоа што македонската 
јавност имаше прилика, во рамки на други публикации,36 да се 
запознае со лустрациските процеси и со околностите во кои тие се 
спроведуваа во другите посткомунистички држави.

Па така, карактерот на лустрацијата во република Македонија 
го детерминираме од факторите што влијаат на: (1) односот на 
општеството и на државата кон сопственото минато; (2) контекстот 
и времето на отпочнување на процесот на лустрација и (3) 

36 Пред сè, мислиме на Политичка мисла број 27 „20 години по падот 
на Берлинскиот ѕид“, во издание на Фондацијата конрад аденауер 
и институтот за демократија „Societas Civilis“ http://www.idscs.org.
mk/images/stories/politicka_misla/politicka_misla_27.pdf; „регионални 
извештаи: Земјите од Западен Балкан“ во Разоткривање на скриената 
историја, Лустрација во земјите од Западен Балкан, ФиооМ и 
„лустрацијата во република Македонија – коментар на Законот за 
определување дополнителен услов за вршење јавна функција“ од Зоран 
јанкулоски и Марјан Маџоски, во издание на култура. 
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мотивираноста на власта да пристапи кон законско уредување на 
лустрацијата како комплексен, повеќезначен и контроверзен процес. 
Затоа, како најзначајни околности за спроведувањето на лустрацијата 
ги издвојуваме: 

1. Процесот на лустрација во република Македонија не се 
сфаќа како процес на справување со минатото во вистинска 
смисла на зборот, туку како процес на проверка на лица кои 
биле, се или, пак, сакаат да бидат носители на јавни функции, 
преку утврдување на нивната (не)соработка со органите 
на државната безбедност. лустрацијата соодветствува 
на vetting кој се однесува на снимање или проверка на 
лица кои биле, кои се носители на јавни функции или, пак, 
кои се кандидати за носители на јавни функции за да се 
утврди нивна евентуална соработка со апаратите на тајните 
служби за безбедност. Проверката ја прави комисијата 
за верификација на фактите, во соработка со државните 
органи, која треба да ја потврди (не)соработката на лицето 
од идејнополитички причини со органите на државната 
безбедност.

2. осамостојувањето на република Македонија во про-
цесот на распаѓање на поранешната социјалистичка 
Федеративна република југославија се одвиваше по мирен 
пат, а трансферот на власта беше направен по пат на 
парламентарни, демократски избори. овој факт ја наметнува 
дилемата дали постоела потреба од барање одговорност 
од тогашните учесници во власта поради фактот што 
мирниот трансфер на власта го неутрализирал барањето 
одговорност, освен доколку не биле забележани видливи и 
тешки повреди на човековите права.37 оттука и задоцнетиот 
процес на лустрација во република Македонија, кој од 
оваа временска дистанца (21 година по осамостојувањето), 
неминовно резултира со спротивни ефекти и со злоупотреби 
за партиско-политички интереси. 

37 с. Хантингтон истакнува дека доколку комунистите доброволно не 
отстапиле од власта и доколку масовните протести на граѓаните и 
ескалацијата на насилството ги принудиле на тоа, тогаш се јавува 
потреба за кривично гонење и повикување на одговорност на луѓето кои 
во тој период биле на власт. [Huntington, Samuеl,(2003),  The Third Wave: 
Democratization in the Late Twentieth Century, Yale University Press]
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3. За разбирање на односот на македонското општество кон 
сопственото минато и на прифаќањето или неприфаќањето 
на лустрацијата како политички процес, треба да се истакне 
фактот дека голем број граѓани подобро би го прифатиле 
заборавот, наместо да се зафатат со срамнување на сметките 
од минатото.38

4. За очекување е лустрацијата, во формата и во начинот на кои 
се спроведува во република Македонија, да нема карактер 
на општоприфатен и оправдан процес со кој би требало да 
се демократизира општеството, пред сè, поради фактот што 
поранешниот систем ги нема карактеристиките на „тврд 
комунизам“, како во случајот со режимите во централна 
европа.39 и покрај видливите и регистрираните политички 
прогонства и ангажираноста на тајните служби во 
превенирањето на критичкото изразување и општествено-
политичкото незадоволство, економскиот развој, стандардот 
на граѓаните, самоуправувањето како форма на колективно 
организирање и дејствување, правото на движење 
(емиграција), бесплатното здравство и пристапот до 
бесплатно образование будат кај граѓаните на поранешните 
југословенски простори доминантно пријатни чувства за 
животот за време на социјализмот.40 оттука произлегува и 

38 Во република Македонија, генерално се смета дека конфронтирањето 
со последиците од претходните авторитарни режими не е толку важно 
бидејќи периодот по 1945 година се оценува како период на формирање и 
на зајакнување на државата, па оттука, на него се гледа мошне позитивно. 
„регионални извештаи: Земјите од Западен Балкан“ во Разоткривање на 
скриената историја, Лустрација во земјите од Западен Балкан, ФиооМ, 
стр. 31.

39 Вилијамс не го става акцентот на начинот на кој е срушена власта, туку 
на тоа каква била додека траела. имено, доколку социјалистичката 
власт дозволувала извесен степен на самоорганизирање на граѓаните, 
дејствување на дисидентите и слободна емиграција, нема да постои 
изразена желба за „средување на сметките, т.е. општеството ќе го избере 
патот на заборавот и ќе  повлече дебела линија. [Williams, K., Fowler, 
B., Szczerbiak, A., (2005.), Explaining Lustration in Central Europe: A ‘Post-
communist Politics’ Approach, Democratization,12(1):22-43]

40 резултатите од различните анкети на јавното мислење покажуваат дека 
генерално, граѓаните на република Македонија, а Македонците особено, 
очигледно спаѓаат во групата најголеми носталгичари за поранешна 
југославија. на прашањето кога животот бил подобар, сега или во 
времето на југославија, околу 80% одговориле дека животот во времето 
на југославија бил подобар. Ванковска. Б., „лекции од случајот со рМ“ во 
Разоткривање на скриената историја, Лустрација во земјите од Западен 
Балкан, ФооМ, стр. 139;
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укажувањето дека веќе применетите концепти на лустрација 
во некои европски земји не можат да бидат пресликани и 
применети на нашиот општествено-политички и историски 
контекст. сепак, не постојат јавно достапни истражувања 
за тоа каква е поддршката на граѓаните за процесот на 
лустрација, кој во Македонија отпочна да се применува во 
2009 година. 

5. Законот за лустрација беше донесен со консензус во 
2008 година, што подоцна беше клучен аргумент кој го 
користеше собранието во постапката за одбрана на Законот 
пред уставниот суд. судот ги имаше предвид ваквите 
општествени и политички услови во кои беше донесен 
Законот, и тоа резултираше со одлука дека Законот, во 
својата целина, е во согласност со уставот. Подоцна, во 
2011 и во 2012 год., владејачкото мнозинство во собранието 
на република Македонија, во екот на острата политичка 
битка со опонентите (опозицијата) и со неистомислениците, 
ја користи лустрацијата за остварување партиски цели. 
Законските интервенции со кои се извршија продолжување 
на времетраењето на лустрацијата и проширување на листата 
на јавни функции и лица опфатени со неа беа направени во 
2011 и во 2012 год., без поддршка на опозицијата.41

6. Во случај кога лустрацискиот процес ескалира во отворена 
политичка пресметка, во која се загрозуваат човековите 
права и се доведува во опасност функционирањето на 
правната држава и на безбедносниот систем на државата, 
се очекува вмешаност на влијателни меѓународни 
организации. Во случајот на Македонија, не е забележлива 

41 елстер ј. истакнува дека политичарите, кои ја имаат власта, 
тешко одолеваат на искушението да ја искористат лустрацијата за 
дискредитација на политичките опоненти (опозицијата). кога власта 
ќе се промени, дотогашната опозиција возвраќа на ист начин. така, се 
создава круг кој го продолжува времетраењето и го проширува опфатот 
на лустрацијата. според застапниците на ова мислење, постојат три 
начини да се излезе од овој „маѓепсан и злокобен круг“. Првиот начин е 
политичките партии сами да го прекинат тој круг така што ќе формираат 
одредени коалиции или така што социјалистичките или идеолошки 
сродните партии ќе дојдат на власт. Вториот начин е уставниот суд да го 
прогласи законот за противуставен, а третиот подразбира интервенција 
на меѓународна организација, каква што е европската унија. (Coming to 
Terms with the Past. A Framework for the Study of Justice in the Transition to 
Democracy, Archives Europeenes de Sociologie, 39(1):7-48)



Примената на законите под лупа 181

ваква вклученост. Причината за тоа е што меѓународната 
заедница сè уште го гледа процесот на лустрација на првично 
дефинираниот начин и го смета како обврска, но не и услов 
за оцена на европеизацијата на република Македонија. 
Меѓутоа, треба да се забележи дека дел од дипломатските 
претставници пројавија интерес да бидат информирани за 
текот на лустрацискиот процес од страна на комисијата за 
верификација на фактите.42

42 амбасадорката на германија во република Македонија јавно ги укори 
надлежните органи дека не ја почитуваат пресумпцијата на невиност 
во процесот на лустрација и дека овој процес однапред ги осудува и ги 
етикетира луѓето. јавно не е потврдено, но постојат основани верувања 
дека причина за повлекувањето на грчкиот конзул од република 
Македонија од страна на Министерството за надворешни работи на 
република грција е објавувањето на досието „Ветеринар“ со кое јавно се 
призна дека странските државјани се оперативна мета на безбедносните 
служби на република Македонија.
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глаВа 3 
ПриМенаТа на ЗаконоТ 
За лусТрација

3.1. оПфаТоТ на лусТрацијаТа 

3.1.1. ВреМенскиоТ оПфаТ на лусТрацијаТа 
карактерот на времена примена е еднo од главните обележја на 
лустрациските закони. со оглед на тоа дека целта на лустрацијата 
е одбрана на кревката демократија, таа престанува да постои како 
мерка во моментот кога демократијата во општеството е зацврстена. 
Привременото траење на лустрациското законодавство, исто така, 
произлегува од потребата да се задржи неговото превентивно 
значење и да се избегне репресивниот пристап насочен кон лицата 
погодени со лустрацијата. тоа се огледува во законските прописи кои 
временски го ограничуваат важењето на лустрацијата (периодот на 
забрана за вршење одредена функција), односно, се утврдува крајниот 
датум со кој завршува примената на лустрациските мерки.43

Во врска со временскиот опфат на лустрацијата, упатството за 
обезбедување усогласеност на лустрациските закони и на другите 
административни мерки со барањата на секоја држава заснована на 
владеењето на правото, кое е дел од извештајот на г. северин на кој се 
повикува резолуцијата 1096, ги дава следниве насоки: (а) лустрацијата 

43 Чехословачките закони беа временски ограничени до крајот на 1996 
година. Чешкиот парламент ги продолжи до 2000 година. крајниот датум 
на важење на лустрацискиот закон во албанија е 2002 година, во унгарија 
е 2004 година, а германскиот закон кој се однесува на документацијата на 
Штази важи 15 години, односно, до крајот на 2006 година. 
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да се применува само за дела, функции или членство (се мисли на 
оние функции и членувања во органите за кои подолу наведуваме 
дека се препорачува да подлежат на лустрација), кои датираат од 1 
јануари 1980 година, па сè до падот на тоталитарниот комунистички 
режим;44 (б) забраната за вршење јавна функција во секој поединечен 
случај да не трае подолго од пет години45 и (в) треба да се претпочита 
лустрациските мерки да завршат најдоцна до декември 1999 година.46 
со ретки исклучоци во земјите од централна и од источна европа, 
ниту една од овие препораки не била почитувана.

од моментот на донесување на првиот закон за лустрација во 
февруари 2008 година, па сè до денес, во нашето законодавство 
провеаја три варијанти на временски опфат на лустрацијата. Првата 
законска рамка определуваше дека лустрацијата ќе се однесува на 
периодот од 2 август 1944 година (Првото заседание на асноМ), па сè до 
стапувањето на сила на Законот за лустрација, февруари 2008 година, 
а Законот да се применува 5 години од формирањето на комисијата 
за верификација на фактите.47 Втората законска рамка определуваше 
дека лустрацијата ќе се однесува на периодот од асноМ, па сè до 
крајот на примената на Законот, што би значело до февруари 2019 
година. Последното законско решение предвидува лустрацијата да се 
однесува на периодот од асноМ, до моментот на отпочнувањето на 
примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, односно, до 1 септември 2006 година. и првата и втората 
временска рамка за опфатот на лустрацијата беа преиспитувани 
од страна на уставниот суд, кој утврди неусогласеност на ваквиот 
опфат со уставот на рМ од 1991 година, односно, неусогласеност со 
принципот на владеење на правото на кој почива демократското 
уредување на рМ. Во одлуката од 2010 година, уставниот суд ќе утврди 
дека „... протегањето на Законот за лустрација и на периодот по 1991 
година, кога е донесен актуелниот устав на република Македонија, 

44 оваа препорака е дадена бидејќи се смета за неверојатно дека некој што 
не сторил кршење на човековите права во последните десетина години од 
тоталитарниот комунистички режим, би го направил тоа сега. (параграф 
j. од упатството)

45 ова се пропорачува бидејќи не треба да се потценат човечките 
капацитети за позитивна промена во личното однесување. (параграф g. 
од упатството)

46 се смета дека новиот демократски систем треба да биде консолидиран 
до 1999 година. (параграф g. од упатството)

47 комисијата за верификација на фактите беше формирана на 15 јануари 
2009 година.
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кога е изграден демократски систем врз основа на поделба на власта, 
кој во својата основа ги има вградено заштитата на човековите права 
и слободи, како темелна вредност на уставниот поредок, врз чија 
основа се изградени нормативни правила и институции за заштита на 
поединечните човекови права и слободи, нема уставна оправданост“. 
Понатаму, задоцнетото донесување на некои закони, како што се 
Законот за судовите и Законот за народниот правобранител – како 
суштински закони за заштита на правата и слободите, а кои според 
уставниот закон за спроведување на уставот требаше да се донесат 
најдоцна во рок од шест месеци од прогласувањето на уставот – не 
може да биде уставноправен аргумент поради кој лустрацијата 
ќе го опфати периодот по 1991 година. Вредно е да се забележи 
дека опфатот на лустрацијата по донесувањето на уставот на рМ, 
според судот, ќе значи дека „процесот на лустрација би се јавил 
како современа алтернатива на постојниот правен систем и на 
институциите изградени согласно актуелниот устав на рМ, со што се 
губи историската димензија и оправданост на Законот и произлегува 
дека ваквиот закон како да има за цел да ги исправи недостатоците 
сторени од институциите на системот при водењето на наведените и 
други примери на кршење на човековите права,48 што го наметнува 
процесот на лустрација како трајно решение, што не е и не била цел 
на законодавецот, ниту, пак, одговара на суштината на лустрацијата“. 

Во поглед на временскиот опфат на лустрацијата, во својата втора 
одлука од 2012 година, уставниот суд ги повторува своите наоди 
од првата одлука и го определува како неуставен периодот на 
важење на лустрацијата по донесувањето на уставот во ноември 
1991 година. но, овој пат, уставниот суд посветува внимание на една 
друга димензија на опфатот, која овозможува различна примена 
на Законот, односно, овозможува лустрациската мерка да има 
различен временски опфат за различни лица, во зависност од тоа 
кога комисијата за верификација на фактите го донела решението 
за утврдување соработка со органите на државната безбедност. 
имено, судот укажува на следново: „наместо периодот за лустрација 
да е јасно определен и единствен за сите лица на кои се однесува, 
независно кога е донесено решението за верификација од страна 
на комисијата, произлегува дека периодот на лустрација, односно, 

48 се мисли на: аферата „Прислушување“, следењето и прислушувањето 
на партијата ВМро-дПМне, работата на управата за безбедност и 
контраразузнавање, бавноста на судските органи при решавањето на 
предметите.
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крајниот рок за проверка, зависи од датумот кога комисијата го 
донела решението за тоа дали лицето го исполнува дополнителниот 
услов за вршење јавна функција, кој со оглед на големиот број лица, 
кои имаат обврска за поднесување изјава за несоработка со органите 
на државната безбедност, објективно, се протега на десет години 
од денот на изборот на комисијата за верификација на фактите, 
односно, 2019 година. тоа би значело дека за некои лица завршил во 
2010 год., за други, во 2011 год., а за некои ќе заврши во 2019 година, до 
кога е определена примената на Законот“. ова, според судот, ги става 
во нееднаква положба граѓаните опфатени со овој процес. 

нееднаквоста во поглед на времетраењето на мерката лустрација 
е уште понагласена со Законот за лустрација од 2012 година. овој 
Закон утврдува дека на лицето носител на јавна функција или 
лицето поранешен носител на јавна функција, за кое комисијата, по 
завршувањето на проверката, ќе утврди дека соработувало со органите 
на државната безбедност, му се ограничува правото за вршење јавна 
функција или јавно овластување во периодот на примената на овој 
Закон. ова значи дека мерката неисполнување услов за вршење 
јавна функција ќе отпочне во различно време за различни лица, а 
ќе заврши во исто време за сите лица. Па така, на пример, мерката 
неисполнување дополнителен услов ќе трае 7 години за она лице за кое 
комисијата во 2012 година ќе утврди со проверка дека соработувало 
со органите на државната безбедност, додека истата мерка ќе трае 3 
години за лице, коешто ќе биде проверено во 2016 година, или само 
една година за лице проверено во 2018 година. Ваквото законско 
решение кое овозможува нееднакво времетраење на ограничувањето 
за вршење јавна функција е спротивно на упатството на кое посочува 
резолуцијата 1096 на советот на европа. Прашањето за различниот 
третман на лицата во рамките на Законот за лустрација од 2012 
година треба да биде отворено како дел од постапката за оценување 
на уставноста на овој Закон, за што е доставена иницијатива49 во 
септември 2012 година. 

3.1.2. каТегории  лица и функции оПфаТени 
со лусТрацијаТа

Парламентарното собрание на советот на европа, преку резолуцијата 
1096 од 1996 година, повикува да се води грижа лустрациските 

49 http://www.mhc.org.mk/WBStorage/Files/Inicijativa_Lustracija.pdf
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мерки да бидат насочени кон исклучување од извршување 
владини надлежности на оние лица кои биле на високи позиции во 
поранешните тоталитарни комунистички режими и на кои не може 
да им се верува дека ќе ги извршуваат надлежностите во согласност 
со демократските принципи поради тоа што не покажале посветеност 
или верба во нив во минатото и немаат интерес или мотивација сега 
да направат транзиција кон демократските принципи (точка 11). 
Парламентарното собрание понатаму препорачува лустрациските 
закони да бидат во согласност со барањата на секоја држава која е 
заснована на владеењето на правото и да се фокусираат на заканите 
кон фундаменталните права и кон процесите на демократизација 
(точка 13). ова начело, пак, нè води кон упатството за обезбедување 
усогласеност на лустрациските закони и другите административни 
мерки со барањата на секоја држава заснована на владеењето на 
правото, кое е дел од извештајот на северин на кој се повикува 
резолуцијата 1096.50 Во упатството е наведено дека лустрацијата 
треба да биде ограничена на позиции за кои постои добра причина да 
се верува дека би претставувале значителна опасност за човековите 
права или демократијата, како што се, на пример, служби назначени 
од државата чии надлежности вклучуваат извршување владини 
политики и практики поврзани со внатрешната безбедност или 
служби назначени од државата во кои злоупотребувањето на 
човековите права може да биде нарачано и / или извршено, како што 
се: органите за прогон, службите за безбедност и контраразузнавање, 
судството и обвинителството.51

опфатот на македонската лустрација, освен во временска смисла, 
може да се гледа и во смисла на лицата, но и во смисла на јавните 
функции опфатени со лустрацијата. Законот за лустрација од 2012 
година ги дефинира како субјекти на кои се однесува Законот лицата 
кои се (1) кандидати за носители на јавни функции, (2) актуелни 
носители на јавни функции и (3) лица коишто биле носители на 
јавни функции. Во поглед на категориите јавни функции опфатени 
со Законот, листата е долга. Па така, за јавна функција се сметаат 
следниве позиции: претседателот на државата; премиерот и 
членовите на Владата; пратениците; градоначалниците; членовите 
на општинските совети; функционери кои раководат со самостојни 
органи; органи во состав на министерствата; функционери кои 

50 http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/
WorkingDocs/doc96/EDOC7568.htm

51 исто.
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раководат со управни организации и други раководни државни 
службеници кои ги именува и ги назначува Владата; раководни 
државни службеници согласно Законот за државни службеници; 
раководни лица со посебни должности и овластувања, воени и 
цивилни лица, старешини во армијата на република Македонија, 
во Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни 
работи, во казненопоправните и воспитнопоправните установи, 
во други полиции и во агенцијата за разузнавање; професори во 
високообразовни установи; судии и јавни обвинители; лица кои 
стекнале над 5% од капиталот во претпријатијата со општествена 
сопственост, согласно Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал, и лицата поврзани со нив и уште многу други. 
За потребите на анализата, ги наброивме категориите функции, кои 
според Законот за лустрација, се дефинираат како јавни функции, и 
дојдовме до бројка од 143 категории јавни функции што според Законот, 
подлежат на лустрација. Ваквата определба на законодавецот за 
сеопшто лустрирање на македонското општество во огромна мера 
ги надминува препораките на советот на европа содржани во 
резолуцијата 1069 и упатството во рамките на резолуцијата. 

овде треба да се потенцира дека Владата на рМ, во мислењето 
за предлог-законот за лустрација од 2008 година, истакнува дека 
категоријата лица со посебни должности и овластувања вработени 
во МВр не се носители на јавни функции и избрани и именувани 
лица, укажувајќи дека оваа категорија лица треба да се избрише. 
Ваквиот предлог на Владата е во спротивност со препораките на 
советот на европа, во кои се нотира приоритетот што треба да го има 
категоријата функционери во органите на државната безбедност во 
процесот на лустрација. оваа категорија лица не само што биле во 
можност, преку дејствувања, предлози и наредби, да бидат во улога 
на директни или индиректни прекршители на човековите права 
туку, во смисла на Законот за лустрација, тие се јавуваат во улога на 
корисници на информациите добиени по пат на тајна соработка со 
лицата во соработнички однос со службата во која работат.

Во своите одлуки од 2010 и од 2012 година, уставниот суд утврдува 
дека „... легитимно право на законодавецот е да пропише посебни 
улови за вршење определени јавни функции, таксативно утврдени 
со Законот (член 5), при што негово право е да ги цени основаноста 
и оправданоста на условите што ги пропишува за да се обезбеди 
и да се заштити јавниот интерес, во чија смисла е пропишаниот 
дополнителен услов кој значи исклучување од правото на вршење 
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на тие функции...“ ако се има предвид ваквиот став на судот, тогаш 
не треба да зачудува тоа што судот не поведе постапка по службена 
должност за испитување на уставноста на долгата листа јавни 
функции кои подлежат на лустрација. но, уставниот суд поведе 
постапка и во 2010 година, ја укина одредбата со која со лустрација 
беа опфатени оние кои вршат функции во политички партии, 
кои членуваат во здруженија и фондации и во верски заедници и 
религиозни групи, поради тоа што ги надминува уставните гаранции 
на слобода на здружување на граѓаните. овде е битно да се потенцира 
дека во дописот на собранието, кој беше доставен до уставниот 
суд како одговор на иницијативите за оценување на уставноста на 
Законот за лустрација од 2008 година, е наведено дека учеството на 
политичките партии, на здруженијата на граѓани и фондации и на 
верските заедници и религиозни групи во јавниот живот е причина 
тие да подлежат на факултативна лустрација (лустрација по слободен 
избор на наведените субјекти). Ваквите аргументи, според судот, не 
можеле да влијаат на уставната поставеност на овие субјекти, како 
самостојни и одвоени од државата. Ваквиот одговор на предлагачот 
на законот е неприфатлив ако се има предвид дека целта на Законот 
за лустрација треба да биде проверка на лицата, кои се на позиција да 
одлучуваат за злоупотреба или прекршување на човековите права, а 
не на оние коишто учествуваат во јавниот живот. 

Во 2012 година, уставниот суд оцени дека ниту новинарите, ниту 
адвокатите, ниту нотарите ниту медијаторите не треба да подлежат 
на лустрација. 

Многу категории јавни функции опфатени со нашиот Закон за 
лустрација може да се проблематизираат во смисла на оправданоста 
тие да бидат дел од Законот, но се чини дека е наједноставно да се 
проблематизираат оние за кои постојат јасни и недвосмислени насоки 
од домашните и од меѓународните авторитетни институции. Па така, 
упатството на советот на европа, на кое рефериравме погоре, јасно 
укажува дека лустрацијата не треба да се однесува на лица избрани 
директно од електоратот (граѓаните со гласачко право), освен кога 
кандидатот самиот бара да биде лустриран. Понатаму, истото 
упатство укажува дека нема потреба лустрацијата, како мерка, да 
се применува во приватниот сектор или во полуприватниот сектор 
зашто постојат неколку или воопшто не постојат позиции во таквите 
организации кои би имале капацитет да го намалат значењето или 
да ги загрозат фундаменталните човекови права и демократските 
процеси. 
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интересен е фактот што комисијата за верификација на фактите 
не води статистика во нејзините извештаи за тоа колку постапки 
се отпочнати по категории јавни функции. ова е битно за да може 
да се утврди дали комисијата, барем во смисла на поставување 
приоритетни функции за проверка на лицата, се приближила до 
упатствата на советот на европа, кои се однесуваат на лицата кои 
треба да бидат опфатени со Законот за лустрација. Во обидот да 
направиме каква-таква листа на приоритетни функции за кои 
постапувала комисијата, може да ни послужат одлуките објавени за 
да се информираат носителите на јавни функции за нивната обврска 
и за крајниот рок поставен од комисијата во кој требаше да се 
поднесат изјави за несоработка со службите за безбедност.52 Патем, 
треба да се напомене дека комисијата немаше законска основа за 
самоиницијативно определување рокови за поднесување изјави 
од страна на носителите на јавни функции од различни категории. 
листата на повици до различните носители на јавни функции беше 
следнава:

Категорија јавна функција

Датум на 
објавување 
на повикот 
во Службен 
весник 

Краен рок за 
поднесување 

Претседателот на рМ,  
пратениците, градоначалниците 
на општините и градоначалникот 
на градот скопје, претседателот и 
членови на Владата.

28.7.2009 год.
од 1 до 30.9.2009 

год.

судии на: Врховниот суд, 
апелационите судови, управниот 
суд и основните судови, членови 
на судскиот совет на рМ, јавен 
обвинител на рМ, членови на 
советот на јавни обвинители и 
јавни обвинители.

21.1.2010 год.
од 25.1 до 

25.2.2010 год.

Претседавачи и членови на 
советите на општините и на 
градот скопје.

28.4.2010 год.
од 5.5 до 5.6.2010 

год.

52 со Законот за лустрација од 2012 год. повеќе не постои обврска за 
поднесување изјави, туку органите и комисиите за избор во рамките на 
органите доставуваат листа на лица кои треба да бидат проверени дали 
соработувале со органите за безбедност.  
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гувернер, вицегувернер, членови 
на советот на народната банка на 
рМ и раководни лица вработени 
во нБрМ; генерален секретар, 
заменици генерални секретари и 
раководни државни службеници 
во собранието на рМ; генерален 
секретар и раководни државни 
службеници во службите на 
претседателот на рМ; генерални 
и државни секретари кои се 
именуваат во други институции 
и органи; секретари на општини 
и секретарот на градот скопје; 
членови на Македонската 
академија на науките и 
уметностите и шефови на 
дипломатски мисии во странство.

5.1.2011 год.
од 10.1 до 10.2.2011 

год.

Членови на совет, управен одбор, 
извршен директор, вработени 
во јавен радиодифузен сервис 
и членови на советот за 
радиодифузија.

28.2.2011 год.
од 1.3. до 1.4.2011 

год. 

Поранешни носители на јавни 
функции (обврска која произлезе 
од измените на Законот за 
лустрација направени во 2009 
година).

објава во дневни 
весници 

од 8.3 до 8.4.2011 
год.

Вршители на функции 
и овластувања во други 
организации и дејности и служби 
од јавен карактер регистрирани 
согласно закон и основачи и 
вработени новинари, уредници во 
трговско радиодифузно друштво 
и непрофитна радиодифузна 
установа, кои имаат дозвола за 
вршење радиодифузна дејност и 
основачи и вработени од областа 
на печатот.

28.11.2011 год.
од 1.12.2011 до 
31.01.2012 год.

Категорија јавна функција

Датум на 
објавување 
на повикот 
во Службен 
весник 

Краен рок за 
поднесување 
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од табелата се гледа дека при утврдувањето на нејзините приоритети, 
комисијата не само што не ги следела препораките на советот на 
европа, кои се однесуваат на лицата што треба да бидат опфатени со 
Законот за лустрација, туку почнала да лустрира токму од оние за кои 
се упатува дека не треба да бидат лустрирани – народните избраници.

и покрај одлуката на уставниот суд од април 2012 година, со која, 
меѓу другото, беше укината и одредбата лустрацијата да се однесува 
на поранешните функционери, законодавецот реши овие лица да 
бидат опфатени со Законот од јули 2012 година. имено, оценувајќи 
ја уставноста на одредбата според која поранешните функционери 
потпаѓаат под лустрацијата, уставниот суд навлезе во дискусија за 
смислата на лустрирањето на бившите функционери, па во одлуката 
од 2012 година, наведе: „... се поставува прашањето дали поранешните 
носители на јавни функции, кои не се починати, само поради фактот 
дека се поранешни носители на јавни функции треба да подлежат 
на процесот на лустрација и која е целта на нивното лустрирање во 
смисла на Законот кој по својата суштина, треба да се однесува само 
на носителите на јавни функции во актуелниот демократски систем...“ 
Понатаму, судот наведува дека „... доколку поранешните носители на 
јавни функции повторно се најдат во ситуација да бидат кандидати за 
носители на јавни функции, според Законот, тие секако ќе подлежат 
на обврска за поднесување изјава за несоработка со органите на 
државната безбедност, заедно со сите други кандидати, што има 
своја оправданост како мерка која е во насока на обезбедување и на 
заштита на јавниот интерес“. Поради ова, судот смета дека одредбата 
води до повреда на моралниот интегритет и на достоинството 
на личноста заштитени со уставот, без основа и без потреба ги 
дискриминира и ги става во нееднаква положба со другите граѓани, 
што не е во согласност со владеењето на правото и со еднаквоста на 
граѓаните пред уставот и пред законите.

од следнава табела може да се види дека комисијата за верификација 
на фактите не само што ја игнорира одлуката на уставниот суд од 2012 
год., туку во најголема мера се знаимава со поранешните носители 
на јавни функции. еве како постапувала комисијата по однос на 
категориите на лица опфатени со законот:

дополнителен проблем – иако навидум не е суштински, но остава 
простор за манипулација –  е тоа што Законот за лустрација ги 
определува јавните функции, кои потпаѓаат под постапка за 
лустрирање, врз основа на денешните, односно, актуелните називи 
на јавните функции, па ваквото дефинирање тешко може да се 
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аплицира врз поранешните носители на јавни функции, чии називи 
воопшто не се опфатени со Законот. непрецизноста и нејасноста на 
законите оставаат простор за негова различна примена, а со тоа, и за 
различен третман на граѓаните. 

3.2. коМисијаТа За Верификација на 
факТиТе: функционалнаТа ПосТаВеносТ 
и ПосТаПкаТа шТо ја Води Заради 
уТВрдуВање сорабоТка со органиТе 
на држаВнаТа беЗбедносТ

Веќе споменатото упатство за обезбедување усогласеност на 
лустрациските закони и на другите административни мерки со 
барањата на секоја држава која е заснована на владеењето на 
правото, кое е дел од извештајот на северин на кој се повикува 
резолуцијата 1096,53 укажува на тоа дека лустрацијата треба да биде 
администрирана од страна на специјално формирана независна 
комисија, составена од истакнати поединци, кои би биле номинирани 
од страна на шефот на државата, а избрани од собранието. Ваквите 
упатства се недоволни за да се даде специфичен одговор за тоа што се 
подразбира  под независна комисија или друг вид тело, но домашната 
и меѓународната пракса упатуваат на тоа дека независноста на 
телото може да се оценува според: (а) неговата формалноправна 
одвоеност од власта (б) неговата финансиска независност; (б) 
начинот на кои е избран составот на телото (кандидирање и избор); 
(в) професионалното вршење на функцијата и (г) можноста за водење 
истрага. 

дел од овие критериуми се формално исполнети во примерот на 
комисијата за верификација на фактите, која работи како самостоен 
орган чиј состав беше избран врз основа на конкурс објавен од 
собранието на рМ, по кој тоа состави листа за избор на членови.  
составот на комисијата беше избран од собранието на рМ на 15 
јануари 2009 година, речиси една година по стапувањето на сила на 

53 http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.coe.int/documents/
WorkingDocs/doc96/EDOC7568.htm
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Законот за лустрација. Во првото законско решение, комисијата не 
претставуваше професионално тело, но со измените на Законот од 
2009 година, членовите на комисијата ги извршуваат нивните задачи 
како професионален ангажман. комисијата има недоволен буџет за 
работа, на што укажува во нејзините шестмесечни извештаи, а тој е 
дел од севкупниот Буџет на рМ, кој може да подлежи на ребаланс и 
на кратење на средства. 

3.2.1. ПосТојаТ ли услоВи За Водење фер ПосТаПка
Пред коМисијаТа За Верификација на факТиТе?

Можноста за водење истрага и фер постапка е клучен аспект на кој 
ќе се осврнеме бидејќи преку постапката што ја води комисијата, 
се одлучува за правата на лицата, кои се предмет на проверка, и за 
мерката со која тие привремено ќе бидат оневозможени да вршат 
јавна функција. со ова, во голема мера се врши интервенција врз 
приватниот живот на личноста и врз нејзиното право, во рамки 
на фер постапка, да поднесе определена (временски ограничена) 
одговорност за инволвираност во кршење или ограничување на 
основните права и слободи на граѓаните од политички, идеолошки 
или партиски причини (последниве се вклучени како новитет во 
Законот од 2012 година).54

За да зборуваме за постапка во која се утврдува неисполнување услов 
за вршење јавна функција, мора да бидат издвоени законските услови 
кои треба да бидат исполнети за да се утврди дека определено лице  
 

54 актуелните законски надлежности на комисијата се следниве: (1) собира, 
истражува, анализира и оценува документи, кои содржат информации 
за соработка на лица со службите за државна безбедност; (2) објавува 
имиња на лица, кандидати за носители на јавна функција или јавно 
овластување, поранешни и сегашни носители на јавни функции или 
поранешни и сегашни вршители на јавна дејност или јавни овластувања, 
чија соработка со органите на државната безбедност е утврдена; (3) 
овозможува пристап на физички лица до информациите собрани за нив, 
на нивно барање, на барање на нивните роднини; (4) издава документи 
за соработката на физички лица со органите на државната безбедност; 
(5) поведува постапка по иницијатива на трети лица; (6) ги информира 
надлежните органи за натамошно постапување; (7) донесува деловник 
за работа; (8) изготвува шестмесечен извештај за својата работа и го 
доставува до собранието на република Македонија; (9) одржува соработка 
со слични меѓународни институции; (10) води регистар и (11) врши и други 
работи определени со закон. 
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не може да врши јавна функција. од текстот на Законот за лустрација 
од 2012 год., може да ги издвоиме следниве услови: 

(1) лицето да е евидентирано во досиејата на органите на 
државната безбедност на република Македонија и на 
цивилните и армиските органи на државната безбедност на 
сФрј  како таен соработник, како оперативна врска или како 
таен информатор при оперативно прибирање информации 
што биле предмет на обработка, на чување и на користење 
од органите на државната безбедност, во облик на 
автоматизирани или рачни збирки податоци и досиеја, 
оформени и водени за одредени лица, со кои се кршени или 
ограничувани основните права и слободи на граѓаните од 
политички или идеолошки причини во комунистичкиот 
режим и од политички, идеолошки и партиски причини од 
17 ноември 1991 година.55

(2) Под соработка се подразбира свесна, тајна, организирана 
и континуирана соработка и активност, утврдени со 
документ, со органите на државната безбедност во својство 
на таен соработник, на оперативна врска или на таен 
информатор (во натамошниот текст, таен соработник) при  
 
 

55  Член 4 став 1 во целост гласи: 
 „лицето опфатено со овој Закон за кое во периодот од донесувањето 

на декларацијата на антифашистичкото собрание на народното 
ослободување на Македонија - асноМ за основните права на граѓанинот 
на демократска Македонија на Првото заседание на асноМ на 2 
август 1944 година до денот на започнување на примената на Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, комисијата 
ќе утврди дека е евидентирано во досиејата на органите на државната 
безбедност на република Македонија и цивилните и армиските органи 
на државната безбедност на сФрј како таен соработник, оперативна 
врска или таен информатор при оперативно прибирање известувања 
и податоци (во натамошниот текст: информации) што биле предмет на 
обработка, чување и користење од органите на државната безбедност, 
во облик на автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, 
оформени и водени за одредени лица со кои се кршени или ограничувани 
основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки 
причини во комунистичкиот режим и од политички, идеолошки и 
партиски причини од 17 ноември 1991 година до денот на започнувањето 
на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, го исполнува условот со кој се ограничува кандидирањето или 
вршењето јавна функција“.
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оперативно прибирање информации што биле предмет на  
обработка, на чување и на користење од органите на државната 
безбедност...56

За да добиеме информации за тоа како комисијата ја спроведува 
постапката за утврдување соработка со органите на државната 
безбедност, односно, како утврдува дека се исполнети оние услови 
што ги потенциравме погоре во текстот, испративме барања за 
слободен пристап до информации од јавен карактер. Ваквите барања 
беа испратени бидејќи, од една страна, бараните информации не се 
опфатени во шестмесечните извештаи за работењето на комисијата 
и, од друга страна, затоа што начинот на кој комисијата го оценува 
исполнувањето на погорепотенцираните услови не е утврден со 
закон. 

еве неколку од доставените барањата за слободен пристап поврзани 
со постапката за проценка дали се исполнети условите за утврдување 
соработка со органите на државната безбедност: 

(1) Во каква форма комисијата ги добива материјалите за 
соработнички и информаторски досиеја (пишан материјал, 
аудиоматеријал, визуелен материјал, аудиовизуелен мате-
ријал)? 

(2) Во колку случаи комисијата за верификација на фактите 
побарала вештачење поради постоење сомнеж за одредено 
досие во однос на: текстот, потписот, штембилот или староста 
на хартијата?

56 Член 18 став 4 во целост гласи: 
(4) „Под соработка, во смисла на овој Закон, се смета свесна, тајна, организирана 

и континуирана соработка и активност, утврдена со документ, со органите 
на државната безбедност, во својство на таен соработник, оперативна 
врска или таен информатор (во натамошниот текст: таен соработник) при 
оперативно прибирање на информации што биле предмет на обработка, 
чување и користење од органите на државната безбедност, во облик на 
автоматизирани или рачни збирки на податоци и досиеја, оформени и 
водени за одредени лица со кои се кршени или ограничувани основните 
права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини во 
комунистичкиот режим и од политички, идеолошки и партиски причини 
од 17 ноември 1991 година до денот на започнувањето на примената на 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и од која 
е остварена материјална корист или погодности при вработување или 
напредување во службата“.
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(3) каква соодветна техничка опрема за преслушување на 
аудиоматеријалот и на аудиовизуелниот материјал поседува 
комисијата за верификација на фактите?

(4) дали во материјалот што комисијата за верификација на 
фактите го добива од една од законски наведените институции 
е наведен мотивот за соработка?

(5) дали во материјалот во кој во писмена форма се прифаќа 
соработката од страна на соработникот или информаторот е 
наведено од страна на службеното лице дали таа е доброволна 
или присилна? 

(6) дали во материјалите, кои ги разгледува комисијата за 
верификација на фактите, предлогот за ангажирање 
соработник, кој го изготвува службеното лице, е проследен со 
одобрување за такво ангажирање од сите повисоки инстанци 
за да може да отпочне соработката со истото лице?

(7) дали комисијата за верификација на фактите ја утврдува 
настанатата штета за лицето за кое се прибирани информации 
преку соработничка или информаторска мрежа?

(8) дали комисијата за верификација на фактите врши анализа 
на основот за ангажирање лице за соработка и на основот 
за прекинување на соработката при водењето постапка за 
исполнување на дополнителниот услов за вршење јавна 
функција?

(9) на кој начин комисијата за верификација на фактите ја 
утврдува душевната болка предизвикана на жртвата за 
која се прибирани информации при водењето постапка за 
исполнување на дополнителниот услов за вршење јавна 
функција?

(10) дали комисијата за верификација на фактите го има предвид 
работното место што го имал соработникот или информаторот 
за време на соработката? 

За жал, комисијата за верификација на фактите не достави суштински 
одговор на ниту едно од наведениве барања за слободен пристап.57 

57 Повеќе информации за начинот на кој комисијата за верификација на 
фактите одговори на барањата за слободен пристап до информации од 
јавен карактер види во 3.3. другите органи во процесот на лустрација.
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начините на кои комисијата ги оценува податоците што ѝ се даваат 
на увид58 и начинот на кој се врши проценка дали се исполнети 
условите за да се утврди соработка на определено лице со органите 
на државната безбедност се суштински дел од постапката врз основа 
на која лицето за кое се води предметот ќе може да ја подготви својата 
одбрана. Значи, клучно е лицата за кои се водат предметите да имаат 
целосен увид во документацијата врз основа на која комисијата ги 
црпи своите заклучоци. решенијата на комисијата со кои се утврдува 
соработка, а кои се засновани на постапка во која немало простор 
за спротивставување на докази, може да се оспоруваат поради 
прекршување на членот 6 од европската конвенција за човекови 
права, со кој се гарантира правото на правична судска постапка. 
истиот член од конвенцијата ги поставува стандардите според 
кои во рамките на секоја постапка, треба да се обезбеди еднаквост 
на оружјата (еднакви можности за пристап до доказите и за нивно 
оспорување) на двете страни во постапка.

Правото на лицето, кое е предмет на проверка, да се спротивстави на 
наодите на комисијата беше регулирано со Законот од 2008 година, 
но Законот не овозможуваше целосен увид во документација на 
наводното соработничко досие на лицето за кое се води постапката. 
со Законот за лустрација од 2012 година е извршена инверзија на 
овие права. сега, лицето, кое е предмет на лустрација, нема право 
да се изјасни или спротивстави на наодите на комисијата, но затоа, 
секое лице има право на пристап до информациите собрани за него 
за да се утврди соработка со органите на државната безбедност. 
Постапката пред комисијата сега се сведува на комуникација со 
органите на државната безбедност59 (заради прибирање податоци 
за лицата кои се предмет на проверка) со Владата, со собранието 
и со државната изборна комисија; како и со други органи или тела 
надлежни за кандидирање и со функционери, кои раководат со 
органи (заради информирање на органите за решението со кое се 
утврдува соработка). Ваквата правна постапка, во која лицето за кое 
се врши проверка заради заштита на јавниот интерес нема речиси 
никакви права во текот на постапката, претставува преседан во 
нашиот правен систем. 

58 За начинот на кој комисијата го врши увидот во досиејата, исто така, 
види во 3.3. другите органи во процесот на лустрација.

59 За комуникацијата на комисијата со овие органи, види глава 3.3. другите 
органи во процесот на лустрација.
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Во поглед на правото на увид, се отвора дилемата кога лицето може да 
го оствари ова право, односно, дали може рамноправно да учествува во 
постапка пред комисијата ако се има предвид дека согласно Законот 
за лустрација од 2012 год., поранешните и актуелните носители на 
јавна функција не се во можност да знаат дека за нив се води постапка 
сè додека комисијата не ја утврди со решение нивната евентуална 
соработка со органите за државна безбедност.60 Во оваа смисла, треба 
да се земе во обѕир ставот на европскиот суд за човекови права, кој 
разгледувајќи го случајот Luboch v. Poland,61 утврди дека комесарот 
за јавен интерес62 е во повластена положба поради фактот што има 
пристап до сите релевантни документи, како во претсудската така 
и во судската фаза, додека лицето, кое е предмет на лустрација, 
има ограничен пристап до документите, и тоа, во судската фаза од 
предметот. еднаквата положба на странките е разгледувана како 
дел од гаранцијата за фер постапка, која е опфатена со членот 6 од 
европската конвенција за човекови права.  

според погорекажаното, на лицето за кое, со решение на комисијата 
за верификација на фактите, е утврдено дека е соработник на 
органите за државна безбедност му останува единствено можноста 
да комуницира со управниот суд, во постапка за управен спор, во 
која со тужба ќе ги побива наодите на комисијата. сепак, останува 
дилемата како лицето, кое е прогласено за соработник, ќе се служи 
со докази доколку со нив во целост не располага ниту комисијата 
бидејќи соработничките досиеја, како што е објаснето во главата 
3.3, подолу во текстот, се наоѓаат во управата за безбедност и 
контраразузнавање, а не кај комисијата. Затоа, управниот суд треба 
да ја преземе улогата на коректив во ваквата квази инквизиторска 
постапка63 и по службена должност да ги обезбеди сите потребни 

60 кандидатите за носители на јавни функции се наоѓаат во поинаква 
постапка бидејќи знаат или треба да знаат дека со самата кандидатура, 
тие подлежат на постапка за лустрација. 

61 апликација број 37469/05
62 специјализирано тело кое има надлежност да се јавува во улога на јавен 

обвинител за предмети од областа на лустрацијата. Во 2007 година, ова 
тело беше заменето со Биро за лустрација. 

63 Постапката за лустрација и начинот на кој се спроведува и во стариот 
и во новиот Закон се класичен пример за една инквизиторска постапка 
во која обвинетите лица воопшто немаат можност да се бранат. имено, 
за секого важи пресумпцијата за чесен граѓанин, сè додека не се докаже 
спротивното во една фер процедура пред независен одлучувач. (д-р 
гордан калајџиев, „Што носи новиот закон за лустрација? ослободување 
од наследството на поранешниот комунистички режим или легализација 
на политичкиот реваншизам?“, страница 8. http://soros.org.mk/dokumen-
ti/foom-inserter-za-lustracija.pdf)
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материјали што може да послужат како докази во лустрациските 
случаи, вклучително и класифицирани материјали за кои судиите 
треба да обезбедат безбедносни сертификати. 

Во поглед на третманот на класифицираните информации во 
процесот на лустрација, во   предметот Turek v. Slovakia,64 европскиот 
суд за човекови права утврдува дека: „Во предмети поврзани со 
работењето на службите за безбедност, може да постои оправдана 
основа за ограничување на пристапот до определени документи 
и други материјали. сепак, во однос на лустрациските предмети, 
ваквото стојалиште во голема мера го губи значењето. на прво место, 
лустрациските процеси, по својата природа, се насочени кон факти 
кои датираат од комунистичката ера и кои не се директно поврзани 
со постојното функционирање на службите за безбедност. Затоа, 
освен ако не се докаже спротивното во конкретен случај, не може да 
се претпостави дека постои континуиран и актуелен јавен интерес 
за наметнување на ограничување на пристапот до материјалите 
класифицирани како доверливи во поранешниот режим. како 
второ, лустрациските процеси неизбежно зависат од проверка 
на документите поврзани со функционирањето на поранешните 
комунистички служби за безбедност. ако на странката во процесот 
ѝ се одбие правото на пристап до сите или до најголемиот дел 
класифицирани материјали, тогаш сериозно се ограничени нејзините 
можности да се спротивстави на верзијата на фактите понудени 
од службите за безбедност. на крај, согласно сродните прописи, 
вообичаено е службите за безбедност, во рамките на нивните 
надлежности, да одлучуваат кои материјали и колку долго ќе останат 
класифицирани. Бидејќи ваквата постапка формалноправно ја 
спроведуваат службите чие постапување е предмет на лустрацискиот 
процес, постоењето на овие надлежности не е во согласност со 
принципите на правична постапка, вклучително и со принципот 
на еднаквост на оружјата. така, ако определена држава се реши 
да усвои лустрациски мерки, таа мора да осигури дека лицата, 
кои се опфатени со процесот, ги уживаат сите процесни гаранции 
утврдени со конвенцијата во секоја постапка во која таквите мерки 
се применуваат“.  Во конкретниов случај, ова беше една од причините 
судот да утврди повреди на членот 6 од конвенцијата. 

Во истиот случај, судот сметал дека тоа што тужителот немал 
пристап до сите материјали врз основа на кои можел да ги црпи 

64 апликација број 57986/00
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доказите – наспроти државата која имала целосен пристап – значело 
нереален товар на докажување врз тужителот, без разлика што 
според националното право на словачка, во постапката која ја водел, 
тој го имал товарот на докажување.65 според судот, ваквата постапка 
била во спротивност со принципот на еднаквост. 

европската конвенција за човекови права има директна примена 
во домашниот правен систем, па така, стандардите за фер постапка 
мора да бидат почитувани како во постапката пред комисијата така 
и пред управниот суд. 

3.2.2. лусТрацијаТа Во Македонија – ЗашТиТа 
на јаВниоТ инТерес или ПоВреда на ПраВоТо 
на ПриВаТносТ?

едно од клучните прашања во процесот на лустрација е балансира-
њето помеѓу заштитата на јавниот интерес, односно, на кревката 
демократија, и заштитата на приватноста на лицата кои се предмет 
на лустрација. судот во стразбур ги разгледуваше во најголема мера 
предметите за лустрација токму од аспект на повреда на членот 8 
од конвенцијата, односно, правото на приватност. Прашањето на 
приватноста веќе доби битно значење со одлуката на уставниот 
суд од 2010 година, кога неколку одредби беа укинати врз основа на 
неусогласеност со членовите 11 и 25 од уставот.66 Па така, за решени-
ето од Законот за лустрација од 2008 година според кое комисијата 
за верификација на фактите треба веднаш по завршувањето на 
постапката за верификација на фактите, односно, по правосилноста 
на постапката пред надлежен суд, да ги објавува во службен весник 
на рМ личните податоци за лицето за кое е утврдено дека било 
соработник на органите за државна безбедност, уставниот суд утврди 
дека: „... претставува непропорционално решение кое ја надминува 
оправданоста на пропишувањето на посебниот услов за вршење 
јавна дејност и води кон непочитување на моралниот интегритет и 
на достоинството на граѓанинот“. Понатаму, според судот: „целта на 
Законот е оневозможување прекршителите на човековите права да 

65 судската заштита во лустрациските предмети во словачка се водела во 
парнична постапка.  

66 Членот 11 од уставот на рМ ги штити физичкиот и моралниот интегритет 
на човекот, додека членот 25 се однесува на заштитата на приватноста и 
на личниот и семејниот живот. 
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бидат носители на јавни функции, што се постигнува со известување 
за тоа на надлежните органи и институции, а јавното објавување на 
податоците за тие лица претставува непропорционално решение 
кое ја надминува оправданоста на пропишувањето посебен услов за 
вршење јавна дејност...“ дополнително, судот смета дека објавувањето 
на податоците претставува форма на јавно жигосување, што има 
карактер на санкција која може да има последица во сите сфери на 
живеењето на лицата, а не само забрана за вршење јавна функција, 
што е целта на Законот. 

ако се има предвид ваквата аргументација на уставниот суд во 
пресудата од 2010 година, со која се забрани објавувањето на личните 
податоци на соработниците во службен весник на рМ, тогаш уште 
помалку разбирливо е решението содржано во Законот за лустрација 
од 2012 година според кое одлуката со која се утврдува дека едно лице 
било соработник се објавува на веб-страницата на комисијата за 
верификација на фактите. Ваквото решение се објавува дури и пред 
неговата правосилност, односно, пред да биде преиспитана неговата 
законитост во постапка пред управниот суд. Посочената состојба 
укажува на тоа дека комисијата за верификација на фактите не се 
перципира себеси како директно одговорна за спроведување на 
одлуката на уставниот суд од 2010 год. во поглед на почитувањето 
на правото на приватност. напротив, комисијата избира да ја следи 
постапката утврдена во Законот за лустрација од 2012 година, со 
која се прави уште погруба повреда на приватноста. Во случајов, 
владејачкото мнозинство во собранието на рМ е поблизок авторитет 
до комисијата отколку уставниот суд, чии одлуки се извршни и 
конечни.   

европскиот суд за човекови права, во една од своите последни 
пресуди од 13 ноември 2012 г. во предметот Joana Suzulc v. Poland67, 
поврзана со лустрациска постапка, утврди повреда на правото 
на приватност поради тоа што државата не ја исполнила својата 
обврската да спроведе ефективна постапка, во која на тужителката 
ќе и се овозможи пристап до сите релевантни информации коишто 
се однесуваат на неа, а се создадени од службите за безбедност во 
времето на поранешниот режим. Во истиот предмет, судот нагласува 
дека: „...постојат очигледни ризици за репутацијата на личноста во 
систем во којшто досиејата на поранешните служби за безбедност ги 
чува државен орган што има ексклузивна и неоспорлива надлежност 
да утврди дека некое лице е соработник на службите“.

67 апликација број 43932/08
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3.3. другиТе органи Во ПроцесоТ 
на лусТрација

Во сите земји од централна и од источна европа се наметна идејата 
дека демократските држави мора да ги отворат досиејата на тајните 
служби за безбедност и да донесат закон за пристап до нив. имено, и 
Парламентарното собрание на советот на европа, преку резолуцијата 
1096 од 1996 година, го смета за добредојдено отвoрањето на досиејата 
на тајните служби заради јавно испитување во некои поранешни 
тоталитарни комунистички држави. Притоа, собранието советува 
сите засегнати земји да им овозможат на сите погодени лица да ги 
прегледаат, на нивно барање, досиејата чувани од поранешните тајни 
служби. Ширината и начинот на користење на досиејата на тајните 
соработници и пристапот до нив зависат од тоа како се рeшава 
судирот помеѓу (а) правата на поединецот на заштита од злоупотреба 
на податоците од лично значење и (б) правото на јавноста на пристап 
до информации што се однесуваат на досиејата на јавните политички 
службеници. тој судир го разрешил унгарскиот уставен суд со 
одлуката бр. 60/1994. Во согласност со праксата на европскиот суд 
за човекови права, унгарскиот уставен суд утврдил дека минатото 
на јавните политички службеници е „податок од јавен интерес“ 
во смисла на член 61 од уставот. според тоа, јавноста има право на 
тие податоци. Значи, во правна и демократска држава, досиејата на 
тајните служби не смеат да се уништуваат, ниту, пак, да се држат 
во строга тајност. информациите што се однесуваат на лицата, кои 
не се јавни личности, се исклучуваат од правото на неограничениот 
пристап до информации. разграничувањето помеѓу информациите 
од јавен интерес и информациите, кои треба да се задржат во тајност, 
е „политичка одлука“, преку која државата го користи своето право на 
дискрециско уредување на националното законодавство.68

дилемата во однос на етичките аспекти од користењето компро-
митирачки материјали во интерес на правдата и на веродостојноста 
на информациите во досиејата наоѓа израз и во прашањето: „дали 
треба да се уништат досиејата или, пак, да се заштитат како строго 
доверливи, што подразбира и забрана за корис тење информации 
од нив?“ Постојат различни ставови во врска со ова прашање. некои 
сметаат дека досиејата претставуваат единствен извор на информации 
за функционирањето на комунистичките тајни служби за безбедност 

68 Oltay, E., (1994), Hungary’s Screening Law,  RFE/RL Research Report 3:15.
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и поради тоа, не треба да се уништуваат. нивното уништување или 
целосната тајност не ја гарантира заштитата од целосно одлевање 
на компромитирачки податоци кое го „приредуваат“ поранешните и 
сегашните службеници на тајната служба. на тој начин, се продолжува 
влијанието на поранешната комунистичка структура.69

кога станува збор за досиејата на тајните служби за безбедност 
во контекст на докажување на „вината“ во лустрацискиот процес, 
особено важно е прашањето за начинот на нивното чување. се 
препорачува досиејата на службите за безбедност, кои се користат 
во лустрацискиот процес, да се доверат на чување на неполитичка 
институција „која ќе го контролира пристапот до архивата и притоа, 
нема да има никакво влијание врз судбината на поединецот“.70  

69 како пример може да се наведе јавниот скандал што го предизвика  
L`Express , тврдејќи дека помеѓу 1953 и 1963 година, поранешниот министер 
за одбрана на Франција, Шарл ерну бил „агент на кгБ“ (A.-A. Allen, (1996), 
Responsibility and justice after the Czech Transition: The Policy of lustration, 
Princeton University, 32); или пак, скандалот со виенскиот градоначалник 
Хелмут Зилком кој од страна на некои чешки политичари беше прикажан 
во медиумите како поранешен соработник на чехословачките тaјни 
служби (Erich, Inciyan, Des documents sovietique confirment que Charles 
Hernu a travaille pour l’Est“, Le Monde (1997.), 6.

70 Меѓутоа, најголемиот дел од постсоцијалистичките земји ги препуштаат 
чувањето и средувањето на оваа документација на министерствата за 
внатрешни работи. тоа значи дека пристап до доверливите податоци 
имаат владејачките политички партии, а тие најчесто не одолеваат 
на искушението да објават податоци што се однесуваат на нивните 
политички противници.

 Постојат многу примери за политичка злоупотреба на архивите на тајните 
безбедносни служби. на пример, во Полска, пред изборите во 1990 година, 
тогашниот заменик-министер за внатрешни работи, јан румл, јавно го 
обвинил претседателот на народната партија јозеф Бартончки дека 
активно соработува со службата за безбедност (Služba Bezpieczinstwa). 
следеле обвинувања дека партијата на јан румл, граѓански форум, сака 
да ја поткопа растечката предизборна популарност на народната партија. 
Во Полска, во 1992 година, антони Макјеревиц, министерот за внатрешни 
работи во владата на јан олзвески, доставил до Парламентот три списоци 
имиња на највисоки функционери, кои за време на социјализмот биле 
соработници на тајната полиција. на еден од списоците било и името 
на претседателот лех Валенса. скандалот бил актуелен два дена пред 
изгласаната недоверба на Владата. Во паузата пред гласањето на 
недовербата, олзвески одржал прес-конференција на која драматично 
изјавил дека агенти на тајната полиција сакаат да му ја срушат владата. 
неколку дена потоа, Парламентот именувал комисија која имала задача 
да ги истражи мотивите за ваквиот скандал. и во унгарија дошло до 
злоупотреба на архивите на тајната полиција. Поранешниот премиер 
јозеф антал ги злоупотребил досиејата на тајната полиција за да ги 
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За соодветно чување на архивата на тајните служби се предлага 
формирање независна институција (канцеларија, агенција) која ќе 
биде независна од политичките влијанија и од желбите на партиите 
на власт. треба да биде составена од независни експерти кои на 
барање на органот задолжен за спроведување на лустрацијата,  ќе 
проверуваат дали во архивите постојат податоци дека носителите на 
јавни функции биле соработници на тајните служби. Податоците, чија 
веродостојност ќе се утврди, би биле доставени до органот („комисија 
за лустрација“). Ваков систем на чување на архивската документација 
има германија со формирањето на сојузната канцеларија за упра-
вување со архивите на Штази,71 што не е случај со Македонија.

органите на државната безбедност во Македонија (управата за 
безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни 
работи, секторот за безбедност и разузнавање при Министерството 
за одбрана,72, агенцијата за разузнавање) и државниот архив на 
република Македонија се должни да соработуваат со комисијата за 
верификација на фактите за утврдување (не)соработка со органите 
на државната безбедност. тие имаат законска обврска да ѝ ги стават 
на директен увид и на располагање на комисијата сите релевантни 
податоци, списи и други документи, согласно условите утврдени со 
Законот за класифицирани информации.73 Во контекст на утврдената 
обврска за соработка меѓу институциите – односно, ставањето на 
директен увид и на располагање на релевантната документација на 
комисијата за утврдување (не)соработка со органите на државната 
безбедност – на крајот на јули 2012 година, ФооМ испрати вкупно 238 
барања за пристап до информации од јавен карактер до надлежните 
институции. Законот за слободен пристап до информациите од јавен 
карактер беше методолошка алатка за собирање на податоците за 
имплементација на Законите за лустрација од 2008 и од 2012 година, 
од една страна, затоа што почетокот на неговата примена, септември 

обвини неговите политички противници јозеф торгуијан и иштван Ѓурка 
за соработка со тајната полиција. Примерите со злоупотреби на архивите 
на тајните служби зборуваат за работата на министерствата за внатрешни 
работи и за пристапот на владејачките партии до нивната документација. 
големите афери со досиејата на соработниците на тајните служби во сите 
земји во европа се случиле како претходница на процесите на лустрација. 

71 http://www.bstu.bund.de/DE/Home/home_node.html.
72 орган кој во Законот за лустрација од 2012 година е именуван како Воена 

служба за безбедност и контраразузнавање при Министерството за 
одбрана.

73 службен весник на рМ, бр. 9/2004, 113/2007, 145/2010, 80/2012.
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2006 година, е временскиот опфат на лустрацијата, а од друга страна, 
бидејќи се смета дека од моментот на примената на Законот за 
слободен пристап, отвореноста на институциите е загарантирана. но, 
вкупниот број од 69% обжалени барања за пристап до информациите 
говори дека пристапот до информации не се остварува. Во оваа 
анализа, за да претставиме колкаво е нивото на отвореност 
на надлежните институции и колкава е нивната подготвеност 
за спроведување на процесот на лустрација во согласност со 
меѓународните стандарди за човекови права, издвојуваме дел од 
одговорите добиени од институциите. сметаме дека овие одговори 
укажуваат на невозможноста лустрацијата да се спроведува во 
духот на правната држава, воспоставена врз основа на принципот на 
владеењето на правото.

целосен преглед на поднесени барања, примени одговори и поднесени 
жалби (заклучно со 14.9.2012 год.)

Институција
Број на 
поднесени 
барања

Број на 
примени 
одговори

Број на 
поднесени 
жалби

комисија за 
верификација на 
фактите 119 119 119

агенција за 
разузнавање 28 28 1

управа за 
безбедност и 
контраразузнавање 
при МВр

29 29 8

сектор за безбедност 
и разузнавање при 
Министерството за 
одбрана

28 0 28

државен архив 28 20 8

основен суд скопје I 
(оддел за прекршоци) 7 7 0

ВКУПНО 239 203 164

Па така, и покрај тоа што одговори на сите 119 барања, комисијата 
за верификација на фактите, всушност, 83 пати повтори дека нашето 
барање за пристап до информации од јавен карактер е поставено во 
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вид на прашање за кое се бара одговор, а комисијата за верификација 
на фактите не може да го подведе ова барање под ниедна форма 
предвидена во Законот за слободен пристап. Во останатите 36 барања, 
на комисијата не ѝ пречела прашалната форма, па во својот одговор 
нѐ упатува на нејзината веб-страница, на линкот каде се поставени 
нејзините шестмесечни извештаи. Важно е да се потенцира дека 
во моментот кога комисијата нѐ упати на нејзината веб-страница, 
на 18 септември, знаеше дека со оваа обврска за донесување и за 
објавување на извештајот за периодот 15 јануари – 15 јули 2012 год. таа 
доцни два месеца!74 или, на пример, на прашањето колку барања за 
проверка на фактите за лица кои не поднеле изјави за несоработка со 
органите на државната безбедност поднела комисијата до управата 
за безбедност и контраразузнавање, таа нѐ упати на нејзиниот 
извештај, а знае дека овие барани информации не се содржани во 
извештаите на кои упатува. според ова, очигледно е дека главниот 
актер во спроведувањето на Законот за лустрација нема намера да 
ја информира јавноста за начинот на кој го води овој битен процес 
со кој би требало да се овозможи понатамошната демократизација 
на македонското општество. Поткрепа на оваа констатација е 
и ограничувањето на пристапот до записниците од седниците 
на комисијата, со објаснување дека ова биле класифицирани 
информации.75 како е можно записниците76 на комисијата да се 
класифицирани документи, а не содржат ништо повеќе од она што 
може да се заклучи од регистарот на лустрирани лица кој е достапен 
на веб-страницата на комисијата? Во јавно достапниот регистар 
може да се види и решението на комисијата (пред да стане конечно и 
правосилно!) во кое е содржана суштествената причина поради која 
одредено лице е прогласено за соработник на службите, односно, 
заклучоците на комисијата. 

74 одговор од комисијата за верификација на фактите бр.07-3347/1 од 
18.9.2012 година.

75 допис од комисија за верификација на фактите бр.07-2646/64 од 27.7.2012 
година.

76 согласно деловникот на комисијата за верификација на фактите, 
записникот содржи: основни информации за седницата, поднесени 
предлози и заклучок, резултати од гласањето и издвоени мислења.
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3.3.1. уПраВаТа За беЗбедносТ и конТрараЗуЗнаВање 
При МинисТерсТВоТо За ВнаТрешни рабоТи

одговорите на управата за безбедност и контраразузнавање 
(уБк),77доставени преку Министерството за внатрешни работи, во 
голема мера се непрецизни и општи. Па така, на прашањето: „По 
колку барања од комисијата за верификација на фактите, постапила 
уБк?“, одговорот гласи: „уБк постапила по сите барања поднесени 
од комисијата“.78 слични се одговорите поврзани со роковите во 
кои постапува управата, за кои е одговорено дека „ги почитува 
законските рокови“.79 Посебно важно е да биде истакнат одговорот на 
уБк во врска со декласификацијата на документите, на списите и на 
другите податоци важни за спроведување на процесот на лустрација. 
уБк одговори дека „е извршена декласификација на документација, 
на списи и на други податоци, со цел спроведување на Законот за 
постапување со досиејата за лица водени од службата за државна 
безбедност“80 и дека „декласифицираната документација (досиеја, 
аналитички материјали, фондови, збирки), која се однесува и на 
досиејата на соработниците на органите на државната безбедност, е 
отстапена на државниот архив на Македонија“.81

овој податок е контрадикторен со одговорот на државниот архив бр.03-
1583/2 (24) од 17.8.2012 год., во кој е наведено: „државниот архив на рМ, 
по извршената проверка во документите од фондот ’Министерство 
за внатрешни работи‘, констатира дека не располага со бараната 
информација, т.е. државниот архив не поседува соработнички 
досиеја“. Ваквите одговори ја нагласуваат неконзистентноста во 

77 согласно одредбите од Законот за внатрешни работи, (службен весник на 
рМ, бр. 118/2009) и Правилникот за вршење на работите на дирекцијата 
за безбедност и контраразузнавање, уБк е надлежна за вршење на 
внатрешните работи поврзани со безбедноста и со контраразузнавањето. 
Безбедност и контраразузнавање се однесуваат на: контраразузнавачка 
активност, спротивставување и заштита од тероризам, заштита од 
други активности насочени кон загрозување или насилно уривање 
на демократските институции утврдени со уставот на република 
Македонија и потешки форми на организиран криминал кој потекнува 
од или е насочен кон демократските институции на системот утврдени со 
уставот нарепублика Македонија и може да доведе до нивно загрозување 
или да има влијание врз безбедноста на државата.

78 точка 1 од одговорот од МВр бр. 47492/1 од 6.8.2012 год.
79 точка 2 од одговорот од МВр бр. 47492/1 од 6.8.2012 год.
80 точка 10 од одговорот од МВр бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 4.
81  точка 12  од одговорот од МВр бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 4.
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одговорите на институциите и ја отвораат дилемата за правната и 
процесната сигурност при спроведувањето на лустрацијата, односно, 
каде се соработничките досиеја во моментов.

Покрај тоа, МВр одби пристап до информациите82 преку кои 
побаравме податок за тоа: 

1. со колкав број на досиеја за соработници располага уБк? 
2. колкав процент од вкупниот број на досиејата за соработници 

отпаѓа на соработниците до 1991 година? 
образложението кое го даде уБк е дека овие податоци – (а) бројот 
на соработници и (б) процентот кој отпаѓа на соработници до 1991 
година – се „информации кои врз основа на закон претставуваат 
класифицирани информации со соодветен степен на тајност“.83 
како е можно бројот на соработници да е класифициран ако 
сите соработнички досиеја се декласифицирани и предадени во 
државниот архив, како што во друг одговор ни кажа МВр (види еден 
параграф погоре, одговор на МВр)? овој однос на МВр во јавноста со 
право ја наметнува потребата да се дискутира за веродостојноста 
на документите од кои се утврдува (не)соработката со органите на 
државната безбедност на лицата опфатени со лустрацијата. смислата 
на процедурите е да ја легитимираат постапката низ давањето 
адекватна и соодветна можност да се тестираат доказите против 
лицето, но и да се напушти логиката документацијата на органите 
на државната безбедност да се зема „здраво за готово“. Затоа, поради 
можните криминални злоупотреби, организираниот правен систем 
мора да им го гарантира на засегнатите правото на вештачење на 
материјалите. ова прашање кај нас заслужува посебно внимание ако 
се потсетиме на темата во јавноста за наводното фалсификување на 
досиеја за челните луѓе на политичката партија демократска унија 
за интеграција како соработници на тајните служби за безбедност.84

исто така, побаравме уБк да даде одговори на неколку прашања 
поврзани со документацијата која ѝ се става на располагање и 
на увид на комисијата. на пример: 1. дали уБк, во постапката 
за утврдување факти за (не)соработка со органите на државната 

82 Барање за пристап до информации од јавен карактер, бр. 11-558/28 и бр. 
11-558/29 од 27.6.2012 год.

83 решение за одбивање на пристап, бр. 15-47493/1 и бр. 15-47489/1од 6.8.2012 
год.

84 Види повеќе во Хронологија на значајни настани, изјави, наслови во врска 
со македонската лустрација, период јануари 2011 година.
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безбедност, ѝ овозможува на комисијата право на директен увид во 
документите? 2. За колку случаи управата овозможила увид? 3. дали 
при директниот увид во документацијата, комисијата разгледува 
оригинални документи или копии? и 4. дали комисијата има пристап 
до регистарот на соработници?85 Во одговорот на МВр86 е наведено 
дека уБк ѝ овозможува на комисијата „увид и разгледување на 
оригинални документи, списи и други релевантни податоци, но 
само за конкретно лице“.87 Меѓутоа, за точниот број случаи во кои 
уБк ѝ овозможила на комисијата директен увид во податоците, не 
преупати овој одговор да го добиеме од комисијата.88 Зошто тогаш 
уБк нѐ информираше дека „интерно се евидентира кога и за кое лице 
членовите на комисијата извршиле увид во документацијата“.89

најважниот податок што го добивме од МВр, кој отвора сомнеж за 
исправноста на процесот на лустрација, е неможноста на комисијата 
за верификација на фактите да направи увид во регистарот на 
соработници90 кој го има МВр, а нејзина надлежност е да утврди (не)
соработка на лица со органите на државната безбедност. имено, во 
одговорот на МВр јасно стои дека „уБк не ѝ  дава на комисијата прис-
тап до регистарот на соработници“.91 уБк не одговори на прашањата 
врз основа на кој документ од досието за соработка, комисијата ја 
утврдува соработката на лицето со органите на државната безбедност 
и во колку наврати комисијата побарала мислење од стручни лица на 
уБк. овие прашања уБк ги препрати на понатамошно постапување 
до комисијата, иако според нас, многу е важно уБк да има одговор на 
овие прашања, поради неколку причини. 

1. Заради праведно и стручно спроведување на лустрацијата, 
уБк мора да се грижи за „стручноста и за правилно читање 
на документацијата што ја создава“.

2. Мора да се грижи за можните повреди на оперативната 
работана уБк, а пред сè, за почитувањето на човековите 

85  Барањата за пристап, бр. 11-558/13, бр. 11-558/14, бр. 11-558/17 и бр. 11-
558/18  од 27.6.2012 год.

86  Одговор од МВР бр. 47492/1 од 6.8.2012 год. 
87  Точки 5 и 8 од одговорот од МВР бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 2. 
88  Точка 6 од одговорот од МВР бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 3.
89  Точка 17 од одговорот од МВР бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 6.
90  Во Регистарот на соработници на УБК се запишуваат и се чуваат основните 

податоци од соработничкиот однос (име, презиме, псевдоним, датум на 
регистрација и датум на дерегистрација). Види повеќе во глава 4

91  Точка 9 од одговорот од МВР бр. 47492/1 од 6.8.2012 год., страница 4.
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права, до што може да дојде од нестручно читање на доку-
ментацијата.

3. уБк мора да води евиденција за барањата на комисијата и 
за кое лице се однесува таа проверка. 

За анализата на спроведувањето на процесот на лустрација и на 
примената на Законот, беше важно да добиеме информации и 
за подготвеноста на комисијата за верификација на фактите да 
соработува со стручни лица од уБк и од стручната јавност и да им 
упатува покана за учество на нејзините седници. МВр одговори дека 
комисијата, до 6.8.2012 година, не упатила покана до стручни лица од 
уБк за учество на нејзините седници.92

од аспект на процесот на лустрација, уБк има суштинска улога и 
задача бидејќи, од една страна, таа се јавува во функција на создавач на 
документацијата (досиејата за соработниците) која претставува темел 
за утврдување (не)соработка на лицата и учествува во проверката на 
барањата на комисијата, а од друга страна, и службените лица со 
посебни овластувања вработени во МВр се подложени на лустрација. 
Во овој контекст, ќе ја реафирмираме препораката на советот 
на европа за категоријата лица кои први треба да се лустрираат, 
а тоа се токму создавачите на досиејата.93 истовремено, ќе ги 
истакнеме дилемата и загриженоста дека вработените во МВр немаа 
предност во процесот на лустрација, а и доколку имаа, прашањето 
е кој ќе ги лустрира наредбодавците и создавачите на досиејата на 
соработниците, кога не постојат гаранции дека тие самите ќе се 
откријат. 

92 точка 14 од одговорот на МВр бр. 47492/1 од 6.8.2012 год.
93 упатство за обезбедување усогласеност на лустрациските закони и 

другите административни мерки со барањата на секоја држава заснована 
на владеењето на правото во кое е наведено дека лустрацијата треба да 
биде ограничена на позиции за кои постои добра причина да се верува 
дека би претставувале значителна опасност за човековите права или 
демократијата, како што се, на пример, служби назначени од државата 
чии надлежности вклучуваат извршување владини политики и практики 
поврзани со внатрешна безбедност или служби назначени од државата 
во кои злоупотребувањето на човековите права може да биде нарачано и 
/ или извршено, како што се органите за прогон, службите за безбедност 
и контраразузнавање, судството и обвинителството. Види повеќе во 3.1.2. 
категории лица и функции опфатени со лустрацијата.
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3.3.2. агенција За раЗуЗнаВање
агенцијата за разузнавање врши анализи и истражувања, собира 
и средува податоци и информации значајни за безбедноста и за 
одбраната на република Македонија и за стопанските, политичките 
и другите интереси на државата. агенцијата е основана со Законот 
за агенцијата за разузнавање94 донесен во март 1995 година, а е 
конституирана од 1.1.1998 година.95 со влегувањето во сила на овој 
Закон, престанаа да важат неколку клучни закони што ја уредуваа 
работата на органите на државната безбедност, кои во процесот на 
лустрација, се органи со кои соработува комисијата за верификација 
на фактите.96 со формирањето на агенцијата за разузнавање, дел од 
вработените во Министерството за внатрешни работи, кои дотогаш 
беа распоредени во службата за државна безбедност (сдБ), но и во 
другите служби, беа преземени како вработени во агенцијата. на 
овлас  тените службени лица од Министерството за внатрешни рабо-
ти, кои беа преземени во агенцијата, времето поминато во извршува-
њето на работите и на задачите со посебни должности и овластувања 
во МВр им се сметаше како извршување посебни должности и 
овластувања во агенцијата. Во овој период, агенцијата презеде дел 
од опремата, инвентарот, средствата од архивата, документацијата 
и други средства за работа на тогашната сдБ при МВр. Фактот што 
со нејзиното основање, агенцијата презеде дел од материјалите и од 
архивската граѓа на сдБ при МВр зборува дека агенцијата е важен 
чинител во процесот на лустрација од аспект на имател на податоци. 

од одговорите кои ги добивме на барањата за пристап до 
информациите,97 може да се заклучи дека во постапката за 
утврдување (не)соработка на лицата со органите на државната 
безбедност, агенцијата не ѝ овозможила на комисијата директен 
увид во документите, во списите и во другите релевантни податоци. 

94 службен весник на рМ, бр. 19 од 6.4.1995 година.
95 одговор од агенцијата за разузнавање,  бр. 03-510/2.
96 Законот за контрола на службата за државна безбедност, службен весник 

на срМ, бр. 26/89; Законот за внатрешни работи ,службен весник на 
срМ, бр. 45/72, 8/73, 31/74, 24/80 и 24/88 и  службен весник на република 
Македонија, бр. 36/91, 19/92; Законот за основите на системот за државна 
безбедност, службен лист на сФрј, број 15/84 и 42/90.

97 За потребите на анализата на лустрацијата, Фондацијата отворено 
општество – Македонија  поднесе 27 барања за пристап до информации од 
јавен карактер до агенцијата за разузнавање. Во законски определениот 
рок, агенцијата одговори на сите барања за пристап до информации 
поврзани со нејзината соработка со комисијата.
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ова е така затоа што комисијата за верификација на фактите нико-
гаш не побарала98 увид во агенцијата, што е дополнителна причина 
таа да нема ни прилика да ѝ стави на увид на комисијата оригинална 
доку ментација.99 За процесот на лустрација и за спроведувањето на 
За  ко  нот, важно е да се знае дали од агенцијата од која не бара увид во 
документацијата, комисијата го добива документот од кој ќе утврди 
свесна, тајна, организирана и континуирана соработка. агенцијата 
одговори дека единствен документ што го праќа до комисијата во 
процесот за утврдување (не)соработка на лицата со органите на 
државната безбедност е „известување“.100 Притоа, од анализата на 
одговорите на агенцијата, јасно е дека комисијата за верификација 
на фактите ниту има побарано стручно мислење од неа,101 ниту, пак, 
доставила покана до претставници на агенцијата за учество на 
нејзините седници.102

исто како уБк, која не ѝ дозволува на комисијата пристап до 
регистарот на соработници,103 постапува и агенцијата,104 па се отвора 
дилемата како е можно без пристап до регистарот на соработници 
во уБк и во агенцијата, комисијата да утврди за лицата дека биле 
соработници на безбедносните служби. дополнително идентично 
како и уБк, агенцијата не дозволи пристап до податокот за бројот 
на соработнички досиеја со кои располага бидејќи е „информација 
која претставува класифицирана информација со определен степен 
на тајност, а со самото нејзино отворање, би настанала штета во 
натамошното работење на агенцијата“.105

иако го истакнуваме на крај, за правилно спроведување на 
процесот на лустрација, важно е да се знае дали лицата со посебни 
должности и овластувања вработени во агенцијата поднеле изјави 
за несоработка со органите на државната безбедност во периодот 

98 одговор на барање, бр. 03-489/2 од 25.7.2012 год.
99 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-499/2 , на барањето, бр.11-

559/16.
100 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-488/2 од 25.7.2012 год. 
101 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-504/2 од 25.7.2012 год.
102 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-506/2 од 25.7.2012 год.
103 Види објаснување и одговор од МВр поврзани со фуснота 89.
104 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-498/2 од 25.7.2012 год. во 

врска со барањето, бр.11-559/15.
105 решение за одбивање пристап на агенцијата за разузнавање бр. 04-532/1 

од 3.9.2012 год.
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на важење на Законот за лустрација од 2008 год.;106 односно, дали 
со примената на Законот за лустрација од 2012 год., комисијата за 
верификација на фактите ја започна својата работа со проверка на 
овие лица. Загриженоста останува бидејќи овие вработени, исто како 
и вработените во МВр, немаа предност во процесот на лустрација.

3.3.3. секТор За беЗбедносТ и раЗуЗнаВање 
При МинисТерсТВоТо За одбрана 

секторот за безбедност и разузнавање при Министерството за 
одбрана на република Македонија е органот со кој комисијата за 
верификација на факти воспоставува соработка во постапката 
за утврдување на веродостојноста на изјавите за (не)соработка со 
органите на државната безбедност на лицата опфатени со Законот 
за лустрација. овој сектор од одбраната е вклучен во органите за 
соработка во процесот на лустрација зашто негов претходник во 
поранешниот политички режим беше контраразузнавачката служба 
на јна, кос,107 во Министерството за народна одбрана на сФрј. 
ФооМ поднесе барања за пристап до информации до секторот за 
безбедност и разузнавање, кои се во врска со неговата соработка 
со комисијата за верификација на фактите. до завршувањето на 
оваа анализа во ноември, секторот нема одговорено на ниту едно 
барање. и за овој орган стои фактот што тој се јавува како орган 
имател на податоци со кој комисијата за верификација на фактите 
соработува, но истовремено, неговите вработени со посебни 
должности и овластувања се во опфатот на лица, кои треба да го 
поминат лустрацискиот процес. Затоа, ако повторно тргнеме од 
препораката на советот на европа за категоријата лица, кои први 
треба да се лустрираат, а тоа се токму создавачите на досиејата, ќе 

106 иако комисијата за верификација на фактите, во нејзините одлуки за 
известување, никогаш не ги повика да го сторат тоа (види повеќе во 3.1.2. 
категории на лица и функции опфатени со лустрацијата).

107 со Правилникот за организација, делокруг и работа на органите за 
безбедност на јна од 24.4.1956 година, во надлежност на оваа служба 
биле ставени: контраразузнавачката заштита на командата и на 
единиците, органите на јна и работните организации кои произведуваат 
исклучиво за потребите на вооружените сили; откривање активности 
на внатрешниот непријател во структурите на армијата; борба против 
потешките случаи на обиди за разбивање на морално-политичкото 
единство во јна; заштита на тајноста во командите и во установите преку 
распределба на обврски и на задачи со органите на воено-политичкото 
раководство.
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го реафирмираме прашањето: „кој и кога ќе ги лустрира имателите 
и создавачите на документацијата за тајната соработка на лица со 
органите на државната безбедност?“

3.3.4. држаВен архиВ на реПублика Македонија  
до државниот архив на република Македонија (државниот архив) 
упативме барања за пристап до информации што се однесуваат 
на соработката и на постапувањето со барањата кои ги добива 
од комисијата за верификација на фактите. државниот архив 
остава впечаток дека е неинформиран субјект во процесот на 
спроведувањето на лустрацијата. Во неговите одговори, државниот 
архив тврди дека нема сознанија кои и колку од барањата што им ги 
испраќа комисијата заради проверка на досиејата се однесуваат на 
лица кандидати за јавна функција, колку за сегашни носители, а колку 
за поранешни носители на јавна функција. За разлика од државниот 
архив, со оваа информација располага агенцијата за разузнавање, 
која дава прецизен одговор. Па така, агенцијата за разузнавање 
примила барања од комисијата за верификација на фактите и тоа: за 
проверка на кандидатите за вршење јавна функција, 2.802 барања;108 
за проверка на сегашни носители, 2.482 барања;109 а за проверка на 
поранешни носители на јавна функција, дури 4.984 барања.110 односно, 
при анализата, важен е бројот на упатените барања за проверка на 
лицата за да можеме да споредиме дали комисијата за верификација 
дава предност за проверка на некоја од категориите лица, притоа 
земајќи ја предвид препораката на Парламентарното собрание 
на советот на европа.111 Можеме да заклучиме дека комисијата за 
верификација на фактите повеќе се „грижи“ да пронајде соработници 
кај поранешните носители на јавна 

108 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-492/2 од 25.7.2012 год.
109 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-493/2 од 25.7.2012 год.
110 одговор од агенцијата за разузнавање бр. 03-494/2 од 25.7.2012 год.
111 резолуцијата која повикува да се води грижа лустрациските мерки да 

бидат насочени кон исклучување од извршување владини надлежности 
на оние лица кои биле на високи позиции во поранешните тоталитарни 
комунистички режими и на кои не може да им се верува дека ќе ги 
извршуваат надлежностите во согласност со демократските принципи 
поради тоа што не покажале посветеност или верба во нив во минатото 
и немаат интерес или мотивација за да направат сега транзиција кон 
демократските принципи.
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функција, отколку кај сегашните кои извршуваат надлежности со 
кои може да ги повредат демократските принципи. 

тука останува нејасно како е можно државниот архив да не знае во 
која категорија спаѓа лицето кое е предмет на проверка, а агенцијата 
за разузнавање да знае? имаат ли овие два органа различен третман 
од страна на комисијата за верификација на фактите? како и кај 
органите за државна безбедност, и кај државниот архив ни беше важно 
да знаеме дали тој ѝ овозможува на комисијата право на директен 
увид во документацијата и дали при увидот ѝ дава оригинална 
документација. Постапувањето на комисијата се разликува во овој 
дел, па така, ако погоре кажавме дека од агенцијата за разузнавање 
не бара увид, кај државниот архив, комисијата побарала и ѝ бил 
овозможен увид во 1.444 случаи,112 и тоа, во „исклучиво оригинални 
документи“.113

настрана од ова, најзачудувачка е информацијата од државниот архив, 
за која погоре констатиравме дека е контрадикторна со одговорот од 
уБк, а во која е наведено: „државниот архив на рМ, по извршената 
проверка во документите од фондот ’Министерство за внатрешни 
работи‘, констатира дека не располага со бараната информација, т.е. 
државниот архив не поседува соработнички досиеја“.114 според ова, 
нејасно е како архивот ја исполнува обврската за одговор на барањата 
на комисијата за проверка дали определено лице било соработник 
на службите, но и ја отвора дилемата за правната и процесната 
сигурност при спроведувањето на лустрацијата. уште понејасно е 
зошто главните документи со кои се потврдува соработка со службите 
доаѓаат токму од архивот кој, исто така, „не поседува регистри на 
органите за безбедност“.115 овој податок, спореден со одговорите на 
уБк и на агенцијата за разузнавање истакнати погоре, од кои е јасно 
дека комисијата нема пристап до нивните регистри на соработници, 
нѐ наведува на заклучокот дека регистрите за соработниците во 
процесот на лустрација не се декласифицирани и не му се отстапени 
на архивот на рМ.

112 одговор од државниот архив на рМ бр. 03-1583/2 (11) од 12.9.2012 год.
113 одговор од државниот архив на рМ бр. 03-1583/2 (16) од 12.9.2012 год.
114 одговор од државниот архив бр.03-1583/2 (24) од 17.8.2012 год.
115 одговор од државниот архив бр.03-1583/4 (17) од 15.8.2012 год.
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глаВа 4
беЗбедносниоТ асПекТ

4.1.Тајно собирање ПодаТоци

со неколку члена од Законот за внатрешни работи се уредува општата 
рамка на работата на управата за безбедност и контраразузнавање 
при Министерството за внaтрешни работи. Прецизното уредување 
на начинот и на средствата на работа на уБк се остварува со 
подзаконски акт кој претставува класифицирана информација. 
Познавањето на општата рамка за работа на уБк е важно бидејќи со 
неа се овозможува јасен преглед на границите до кои уБк, согласно 
законски пропишаните одредби, може да навлегува во човековите 
права. така, Законот вели дека во вршењето на работите од нивната 
надлежност, вработените во уБк можат да собираат податоци, 
известувања и информации од граѓани со користење јавни извори, 
вклучувајќи увид во регистри и збирки податоци, како и со примена на 
посебни мерки и постапки за тајно собирање податоци. собирањето 
податоци од граѓани може да се врши само со претходна согласност 
на лицето со кое се врши разговорот.

уБк може да собира податоци со користење тајни соработници (во 
смисла на Законот за лустрација). соработката со државјани на 
република Македонија и со странци се воспоставува на доброволна 
основа, и никој не смее да биде присилен да биде таен соработник на 
уБк. оваа одредба во Законот за внатрешни работи е од понов датум 
и со неа се истакнува законската обврска на уБк, во процесот на 
ангажирање тајни соработници, во смисла на Законот за лустрација 
(таен информатор, таен соработник), да мора да ја почитува 
доброволноста како основ за засновање на соработничкиот однос. со 
овој член се исклучува можноста за воспоставување соработнички 
однос врз основа на компромитирачки материјал, но истовремено, 
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не се исклучува соработката воспоставена на материјална основа. 
ова прецизирање во Законот е основ за одбивање соработка со уБк 
од лицето кое би било принудено да прифати соработка на друг 
начин освен на доброволен (од патриотски чувства, идејнополитички 
убедувањa и др.). Меѓутоа, праксата покажува дека многу често, 
прописите и постапувањата се во колизија, така што може да се случи 
прифаќање соработка под закана со компромитирачки материјал, но 
формално (по претходен договор) заведување на соработката како 
материјално мотивирана. доследното почитување на оваа одредба 
од Законот значи кривична одговорност за уцена од страна на 
овластено службено лицe на Министерството за внатрешни работи, 
т.е. службено лице со посебни овластувања на уБк, бидејќи со 
врбувањето за соработка врз основа на компромитирачки материјал, 
се прекршува законски гарантираното право на доброволност.

За соработката со државјани на република Македонија одлучува 
директорот на уБк, по претходно образложен предлог од 
раководителот на соодветната организациона единица во уБк. За 
ангажирање странец за соработка со уБк, одлучува министерот, по 
претходно писмено образложен предлог на директорот на уБк. уБк 
ги надоместува материјалните трошоци, личната и имотната штета 
на ангажираното лице предизвикана во текот на соработката, а за 
особено значајни документирани безбедносно важни индикатори 
обезбедени во текот на соработката, ангажираното лице може да 
биде и наградено.

сите податоци во врска со идентитетот на лицето, кое воспоставува 
соработка со уБк, се класифицирани, и информациите се чуваат 
според режимот утврден во Законот за класифицирани информации 
и според Правилникот за класифицирани информации на МВр, 
како подзаконски акт. За секое лице со кого уБк воспоставува 
соработка, се води посебно „досие за соработник“,116 кое добива 
посебни ознаки и регистарски број и се чува на начин соодветен 
за постапување со класифицирани информации. основните 
податоци од соработничкиот однос (име, презиме, псевдоним, датум 
на регистрација и датум на дерегистрација) се запишуваат и се 
чуваат во посебен регистар на соработници на уБк, кој исто така, е 
класифицирана информација. како што заклучивме претходно во 
анализата, и уБк и агенцијата за разузнавање не ѝ дозволуваат на 

116 Милутиновиќ, В., основи државне безбедности, комунист, Београд, 1977
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комисијата за верификација на фактите пристап до регистарот,117 
додека, пак, архивот на рМ ја потврди нашата претпоставка дека тој 
„не поседува регистри на органите за безбедност“.118

Во вршењето на работите од нејзината надлежност, уБк може, 
во согласност со законот, да побара податоци од други државни 
органи, јавни претпријатија и други правни лица и да изврши увид 
во нивните регистри и збирки податоци. државните органи, јавните 
претпријатија и другите правни лица се должни да ѝ овозможат на 
уБк непречено вршење на работите од нејзина надлежност.

од аспект на лустрацијата и на санкционирањето на соработката 
на граѓаните со органите на државната безбедност, треба да се 
истакне податокот дека методологијата на создавање на досиејата 
за соработниците и тактиката на работа на органите на државната 
безбедност во периодот од 1944 година до денес претрпеле минимални 
промени и дека начинот на работа е скоро ист, со таа разлика што 
современите технички средства само ја усовршуваат работата на 
органите на државната безбедност и го софистицираат начинот 
на пристапување кон лицата со кои се планира воспоставување 
соработнички однос. единственото нешто што во овој период е 
променето е минималната (повеќе би кажале, формална) гаранција 
на човековите права во случај ангажирањето за соработка да се прави 
на начин што не е доброволен за лицето. 

Промена постои во линиите на работа на уБк бидејќи дел од 
поранешните линии на работа се заменети со нови, односно, се 
преформулирани во нивниот назив, иако сè уште се следат истите 
или сличните карактеристики на лицата и групите кои се предмет на 
оперативна обработка на уБк. линиите на работа по кои работеше 
поранешната служба за државна безбедност119 претрпеа промена 

117 Види повеќе во 3.3. другите органи во процесот на лустрација.
118 одговор од државниот архив бр.03-1583/4 (17) од 15.8.2012 год.
119 Во категоријата „внатрешен непријател“, сдБ имала 11 поткатегории: 
 – остатоци од класни структури (групации составени од осуденици 

за дела сторени за време на Војната, поради учество, по Војната, во 
одметнички групи или припадници на илегални организации или групи, 
осудувана агентура на окупаторот и на неговите разузнавачки служби, 
осудени шпиони на западните разузнавачки служби, врски и помагачи 
на фашистичката и екстремната емиграција, осудувани за дела поврзани 
со загрозување на економските основи на општеството и други поединци 
осудувани за т.н. политички дела); 

 – клерикална групација: православна, католичка, исламска верска 
заедница и мали верски заедници (борба против клерикализмот кој 
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во процесот на трансформација на политичкиот режим, како и со 
промената на ризиците и на заканите за безбедноста на државата 
рМ и со промената на интересот на службата да продолжи да работи 
и да се интересира за нив. Меѓутоа, она што треба да се истакне, а 
е од голема важност за разбирање на лустрацијата, е категоријата 
„внатрешен непријател“ која алудира на интересот на органите на 
државната безбедност да работи од идејнополитичка мотивираност. 

ако порано се зборуваше за соработка од идејнополитички причини, 
како што е опфатено и со самиот Закон за лустрација, денес, исто 
така, можеме да зборуваме за „доброволна соработка со управата 
од идејнополитичка определба“. оттука, остануваат само (не)одгово-  
ре ни прашањата: 

означува идејнополитички сфаќања и однесувања кои поаѓаат од тоа 
дека црковните интереси се повисоки од општите општествени интереси, 
односно, ширење антикомунистичко расположение и распалување на 
националните страсти и на шовинизмот кај верниците, зад превезот на 
заштитник на интересите на народот);

 – националистичка групација (појава на националистички идеологии 
и шовинистичко однесување кон другите југословенски народи преку 
сеење омраза, недоверба и сомничавост кон другите народи и преку 
глорификација на однесувањето на поединци од минатото на одредени 
народи); 

 – информбировска групација (борба против идејните и политичките 
приврзаници на информбирото во периодот 1949-1956 година, наречени 
ибеовци или информбировци);

 – либералистичка групација (борба против општествената и 
идејнополитичката природа на либерализмот изразена во тезите за 
спонтан општествен развој, слободен натпревар на различните интереси, 
во создавањето простор за партиски плурализам и за девалвирање на 
улогата на скј);

 – анархолибералистичка групација (борба против група која е 
идентификувана како подривач на југословенскиот уставен поредок; 
носители на оваа идеја се интелектуалци од редовите на наставниот 
кадар на универзитетите кои себеси се нарекуваат „хуманистичка 
интелигенција“ или „нова левица“; нивната идеја ја надоврзуваат на 
американската стратегија за „борба за човекови слободи и права“ и многу 
често се поврзани со сите антикомунистички и т.н. дисидентски групи.);

 – бирократско-догматска групација (борба против групациите кои 
изразуваат отпор против развојот на самоуправниот систем во југославија; 
овие групации барале враќање на т.н. административен социјализам или 
со други зборови, заговараат ред и дисциплина во општеството и враќање 
на „цврстата рака на државата“);

 – групација на граѓанската десница; алтернативни движења: мировни, 
еколошки, феминистички и движење за социјална мобилност.
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1. „кој го дефинира и го определува внатрешниот непријател 
на државата?“ 

2. „дали ’категоријата внатрешен непријател‘ ги вклучува 
лицата, кои ќе бидат издвоени од страна на државата, т.е. од 
органите на државната безбедност врз основа на проценката 
за опасноста од нивното дејствување?“ 

3. „дали владејачката политичка партија, која има влијание 
во креирањето на приоритетите и на начините на работа 
на органите на државната безбедност, го определува 
’внатрешниот непријател‘?“ 

Затоа, кога зборуваме за лустрациска санкција за лицата кои во 
минатото соработувале со органите на државната безбедност 
од идејнополитички причини, вреди да се потсетиме дека и 
денес идејнополитичката определба е основа за воспоставување 
соработнички однос на лицата со органите на државната безбедност. 

Покрај тоа, останува нејасно прашањето: „дали соработниците, 
кои од идејнополитички причини продолжиле да соработуваат 
или, пак, се регистрирани соработници на органите на државната 
безбедност по 2006 година (опфатот на периодот за кој се спроведува 
лустрацијата во рМ), ќе бидат санкционирани со лустрациска мерка 
на ист начин како и оние од 1944 до 2006 година?“ одговорот на ова 
прашање фрла сомнеж за целите и за целисходноста на процесот 
на лустрација уреден и спроведуван на овој начин, како што тоа се 
прави во Македонија. и денес можеме да зборуваме за исти мотиви, 
за исти штети, за исти лични придобивки, за исти прекршувања на 
човековите права, за исти жртви како и во минатото, со дополнување 
дека денешниот софистициран (во техничко-технолошка смисла) 
начин на работа на  органите на државната безбедност го прави 
прекршувањето на човековите права многу погрубо и недокажливо. 

4.2.еВиденции на органиТе 
на држаВнаТа беЗбедносТ

добро организирана, современа и стручно водена документација не 
може да се замисли без евиденции, кои можат да бидат резултат на 
документаристичка обработка на материјали, а може и однапред 
да се одредат содржината и методот на евидентирања на: лица, 
објекти, појави, документи, мерки или активности. евиденцијата е 
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преглед од кој се гледа дали нешто постои, дали нешто се случило, 
дали нешто е направено. евиденциите мора да имаат одредени 
единици кои се носители на информациите што се евидентираат. 
така, на пример, во евиденцијата на лица, единица се лицата; во 
евиденцијата за материјали, единица е некој вид документациски 
фонд; во евиденцијата за соработници, единица е соработникот и 
сл. Втора карактеристика на евиденциите е нивната променливост 
која се одвива во две насоки: (1) тие постојано сукцесивно се 
дополнуваат со нови информации за единиците на евиденцијата, и  
(2) евиденциите постојано ги бришат оние единици и оние информации 
со истечено време или оние кои од друга причина ја загубиле целта 
(декласификација или дереистрација.

Променливоста на евиденциите се огледува во постојаното 
регистрирање нови лица од интерес за органите на државната 
безбедност, во постојаното дополнување и бришење лица од 
евиденцијата кога ќе згаснат причините или, пак, кога престанал 
оперативниот интерес за понатамошно водење на евиденцијата за 
одредени лица. на посебен начин и под посебен режим, во органите 
на државната безбедност се водат евиденциите за соработниците и 
за оперативните врски120. овие евиденции се водат кај раководителот 
на организационата единица, која ги користи овие извори во 
својата непосредна работа. евиденцијата на соработници ги содржи 
следниве податоци: име и презиме, псевдоним, линија на работа на 
која соработникот е ангажиран.121

Значајно средство за пронаоѓање податоци за некое лице во 
документацијата на органите на државната безбедност е општата 
абецедна картотека (оак). тоа е централизиран инструментариум 
во вид на картотека во која се внесуваат основните податоци за 
лицата за кои постојат податоци, документи, материјали и фондови 
на органот за безбедност, и на упатство каде можат да се најдат. 
картонот од општата абецедна картотека содржи само податоци за: 
презимето и името, прекарот (псевдоним за соработник) или лажно 
име, датумот и местото на раѓање и државјанството на лицето за кое 
постојат податоци во документацијата. 

120 оперативните врски ги вклучуваат пониските степени на соработка со 
органите на државната безбедност, на пример, информаторите како 
понизок степен на соработка со органите за безбедност и полицијата.

121 Повеќе на http://www.sky.mk/stav/28360-колумна-на-Фросина-ремен-
ски-незнаењето-е-сила,-незнаењето-е-моќ.html, (присталено , август 
2012);
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Покрај евиденциите, органите на државната безбедност водат 
и регистри во кои се евидентираат документационите фондови 
и кои го содржат полниот назив на документацискиот фонд. Ќе 
спомнеме некои од нив, кои беа водени од страна на поранешната 
служба за државна безбедност, а сега уБк, а тоа се: регистарот на 
досиеја на лица во оперативна обработка, регистарот на досиеја на 
лица во претходна оперативна обработка, регистарот на досиеја 
за соработник, регистарот на збирки документи и регистарот за 
архивски фондови.122 

целокупната документација на уБк се обработува во компјутерски 
систем и се микрофилмува или на друг начин соодветно технички 
се обработува и во тој облик се користи во тековното работење. 
документацијата, која е микрофилмувана, по правило, се 
уништува, со исклучок на документите, кои имаат оперативно 
значење или се значајни за безбедноста, за историјата и за научни 
и стручни истражувања. документите и досиејата се уништуваат 
по завршувањето на оперативната обработка на податоците,123 а 
за нивно уништување, на предлог на директорот на уБк, одлучува 
министерот за внатрешни работи. документацијата и досиејата се 
ништат комисиски, за што се изготвува записник.

соработничкиот однос што се воспоставува помеѓу лице и орган на 
државната безбедност е правно заштитен однос со права и обврски на 
обете страни. оттука, кога се зборува за постапувањето на уБк, треба 
да се имаат предвид постојните прописи согласно кои уБк има обврс-
ка за заштита на документацијата од досиејата на соработниците кои 
се активни или, пак, не се активни но, сè уште не се декласифицирани. 
Во овој контекст, секое откривање на идентитетот на соработник на 
органите на државната безбедност, надвор од нормите за заштита и 
за чување на информациите за соработничкиот однос, претставува 
кршење на нормите за работа, а штетите што можат да настанат од 
откривањето на идентитетот подлежат на кривична одговорност. со 
откривањето на идентитетот на соработникот, надвор од процедурите 
за заштита на соработничкиот однос, во прашање се доведува 
(на индивидуално ниво) физичкиот и психичкиот интегритет и 
безбедност на соработникот и се нарушува угледот доколку сора-

122 документација службе државне безбедности, центар за стручно 
образовање кадрова сдБ, сојузни секретаријат унутрашњих послова 
(ссуП), Београд 1973.

123 Член 21 од ПраВилникот за вршење на работите на дирекцијата за 
безбедност и контраразузнавање, бр. 10-4922 од 15 септември 1998 година.
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ботничкиот однос бил резултат на компромитирачки материјал 
во кој се откриваат лични својства и склоности на соработникот. 
Протегањето на лустрацијата по 17 ноември 1991 год. создава колизија 
помеѓу лустрациските прописи и прописите врз основа на кои 
работат службите за државна безбедност, што претставува уште една 
причина зошто лустрацијата не треба да се протега по 1991 година.   

откривањето на соработникот на органите на државната безбедност, 
исто така, може да предизвика штета за делокругот на работата на 
органот зашто таквиот однос кон соработниците упатува порака 
за недоверба во односите помеѓу нив и органите на државната 
безбедност, што може да резултира со бојкотирање, со намалување 
или со лажирање на искрениот однос во текот на соработката. со тоа, 
на директен начин се влијае на работата на органите на државната 
безбедност бидејќи се отежнува собирањето на податоците со помош 
на тајни соработници. евиденцијата на соработниците на органите на 
државната безбедност го дава прегледот на соработничката мрежа 
на органот за безбедност по различните линии на работа. 

Во процесот на лустрација, а особено во постапката за утврдување 
на вистинитоста на изјавата за несоработка од страна на лицата 
опфатени со Законот, органите, кои се вклучени во овие процедури, 
мора да се водат од начелата на стручност, компетентност, етичност 
и хуманост во постапувањето со информациите врз основа на кои 
се утврдува (не)соработка со органите на државната безбедност. 
непочитувањето на овие начела и правила во постапувањето на 
лицата овластени да учествуваат во спроведување на процесот на 
лустрација ги доведува во прашање ефектот од целокупниот процес 
и интегритетот на учесниците во него да одолеат на притисоците и на 
влијанијата чија цел е да ги пренасочат приоритетите во овој процес. 

За пренасочување и за дефокусирање од приоритетите на лустрацијата 
можеме да зборуваме денес – четири години од донесувањето на 
Законот за лустрација, кој е вон сила – поради новото законско решение 
кое стапи во сила во јуни 2012 година. и во случајот со примената на 
стариот и во почетоците од примената на новиот Закон за лустрација 
се гледа намерното и тенденциозно избегнување на препораката од 
советот на европа која се однесува на „категоријата лица кои треба 
да имаат првенство во процесот на лустрација, т.е. да бидат први 
лустрирани“, а тоа се токму вработените овластени службени лица и 
лицата со посебни овластувања вработени во органите на државната 
безбедност кои во смисла на законот за лустрација, се јавуваат во 
неколку улоги, и тоа: 
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1. создавачи на информациите за соработниците;
2. извршители на оперативни мерки и задачи со кои се кршени 

човековите права;
3. наредбодавци кои одобрувале регистрација на соработка врз 

основа на компромитирачки материјал и под закана / уцена; 
4. наредбодавци кои биле корисници на информациите од 

тајната соработка; 
5. иматели на информациите за соработниците и за 

соработничката мрежа; 
6. помагачи и подготвувачи на постапката за верификација на 

фактите и 
7. лица опфатени со процесот на лустрација. 

од сите овие улоги, отсуствува приоритетноста на последната, која 
треба да има предност во лустрацијата заради гаранцијата дека 
од самиот почеток на процесот на лустрација, биле отстранети 
опонентите на демократскиот развој и директните прекршители на 
човековите права.

4.3.Меѓународна сорабоТка 
За ПрисТаП до еВиденцииТе 
Во ПроцесоТ на лусТрација

Фактот што република Македонија пред 1991 година беше дел 
од југословенската Федерација во која постоеше хиерархиска 
поставеност на службите за безбедност (сојузни и републички), а 
врз таа основа, се водеа и централизирани и децентрализирани 
евиденции на соработничките досиеја, ја наметнува потребата од 
меѓународна соработка со поранешните ју републики и со Белград 
како тогашно седиште на службата за државна безбедност при 
сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

евиденциите на сдБ беа централизирани и децентрализирани. Во 
централизираните евиденции се влеваа информации и податоци за 
лица значајни за безбедноста на тогашната сФрј, а нив ги водеше 
сојузната сдБ при сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
(ссВр). овие евиденции се одредуваа врз основа на податоците од 
евиденциите на сдБ на републичките секретаријати за внатрешни 
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работи (рсВр) и на сдБ на Покраинските секретаријати за внатрешни 
работи (ПсВр). Врз основа на пропишани критериуми, републичките 
и покраинските сдБ даваат предлози за воведување лица во 
централната евиденција. службите за државна безбедност при рсВр 
и ПсВр, исто така, можеа да водат централизирани евиденции.

децентрализираните евиденции ги водеа сдБ на рсВр и на ПсВр, 
односно, центрите на сдБ, и тие беа наменети за оперативните 
потреби на овие служби. Во децентрализираната евиденција на сдБ 
(републичка и покраинска) влегуваат сите лица, кои биле предложени 
за воведување во централната евиденција на сдБ при ссВр, но и оние 
коишто не биле воведени во централната евиденција на сојузната 
сдБ.

разбирањето на видовите евиденции кои биле водени од страна на 
службите за државна безбедност на републичко, на покраинско 
и на сојузно ниво ќе ја олесни евентуалната меѓудржавна 
институционална соработка помеѓу надлежните органи за 
спроведување на лустрацијата и државните архиви на земјите од 
поранешна југославија, а особено соработката со Белград. уште на 
самиот почеток на процесот на лустрација во рМ, во комисијата за 
верификација на фактите беше отворено прашањето за соработка 
со Белград и со архивата на тамошното министерство за внатрешни 
работи. Предлагачите на Законот истакнаа дека комисијата не е 
надлежна за соработка со странски институции и затоа, тоа прашање 
не го уредиле со Законот за лустрација, туку го оставиле да го решаваат 
институциите во рамките на нивната меѓународна соработка. 

на почетокот, премиерот груевски вети дека Владата ќе направи сè 
за да се добијат на располагање и овие документи. српскиот државен 
архив потврдил дека е отворен за соработка, но истакнал дека ги нема 
главните досиеја на сојузната удБа и дека тие останале во српското 
МВр. од српската полиција не можеле да потврдат колку од сојузните 
досиеја останале кај нив и дали ќе ги отстапат на македонските 
државни органи. упатиле на доставување официјално барање.124 

ова е потребно заради доследно спроведување на лустрацијата, 
особено ако се има предвид дека голем дел од документацијата на 
службите за безбедност недостасува во домашната архива.

124 Комисијата за лустрација ненадлежна да комуницира со Белград, ВеЧер, 
бр. 14193 од 4.9.2009 год., http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=B18
FC5B5EB5B0A4FA7B2B64292263542
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глаВа 5
Заклучоци и ПреПораки Во Врска 
со МакедонскаТа лусТрација

1. лустрацијата е само една од многуте мерки за надминување 
на наследството од поранешните комунистички тоталитарни 
системи, која претпоставува отворање на јавен увид на 
документите на комунистичките тајни служби. дел од бројните 
мерки за надминување на наследството од поранешниот 
систем кај нас беа делумно или целосно спроведени 
(демилитаризација, приватизација, „денационализација“, 
децентрализација, отворање на тајните политички досиеја 
на жртвите), но некои воопшто не беа спроведени (кривичен 
прогон на индивидуални сторители кој ќе оди напоредно со 
рехабилитацијата на жртвите, материјална компензација 
на жртвите на тоталитарната правда, отворање на јавен 
увид на досиејата и на регистрите на тајните соработници, 
на наредбодавците и на корисниците на информации од 
досиејата водени од идеолошкополитички причини).

утврдувањето на статусот затворан, прогонуван, интер-
ниран и упатуван на принудна работа, од една страна, 
и утврдувањето на статусот таен информатор, таен 
соработник, наредбодавец и извршител, од друга страна, 
мора да произлезат врз основа на увид во документацијата 
која за засегнатите лица ја воделе органите на државната 
безбедност и другите органи (суд, казнена установа, архив). 

Препорака 1: Мерките за транзициска правда треба да бидат 
фокусирани на жртвите, па оттаму, неопходно е да се донесат 
прописи со кои а) ќе се изврши рехабилитација и материјална 
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компензација на жртвите на поранешниот систем; б) ќе им 
се овозможи на жртвите да имаат увид не само во нивните 
политички досиеја туку и во другата документација на тајните 
комунистички служби, вклучително и документацијата за 
тајните соработници, за наредбодавците и за корисниците 
на информации од политичките досиеја.

2. Законот за постапување со досиејата за лица водени од 
службата за државна безбедност e донесен на 5 јули 2000 
година (сл. весник на рМ бр. 52/2000), а влегува во сила на 13 
јули 2000 година. Прашањето за законското постапување со 
досиејата е поставено од Министерот за внатрешни работи 
Павле трајанов, а е реализирано од неговата наследничка 
доста димовска. граѓаните сè уште немаат слободен 
пристап до извештајот за спроведување на Законот со кој им 
се овозможуваше увид во досиејата за лица водени од сдБ, 
односно дБк, од 1945 до 13 јули 2000 година, затоа што тој сè 
уште се третира како „класифицирана информација – строго 
доверливо“. Затоа, останува енигма колку од досиејата на 
МВр му се предадени на архивот, а колку се уништени 
од страна на комисијата за контрола врз законитоста на 
преземените активности во постапката со досиејата за лица.

Препорака 2: да се декласифицира извештајот на коми-
сијата за контрола врз законитоста на преземените актив-
ности во постапката со досиејата за лица и да се утврди 
колку граѓани оствариле пристап до досиејата за лица, колку 
копии биле направени на барања на граѓаните, колку имиња 
на лица, кои работеле на досиејата за лица, биле доставени 
врз основа на барањата на граѓаните, колку барања за да 
останат досиејата тајна биле исполнети, колку казнени 
постапки биле поведени согласно законот, колку од досиејата 
биле предадени на архивот, а колкав дел од досиејата и 
од електронски обработената евиденција за материјалите 
бил уништен. одговорите на овие прашања се основна 
претпоставка за превенција на секаков вид злоупотреба 
на идните процеси на лустрација, имајќи предвид дека 
македонската лустрација се врши во голема мера врз основа 
на досиеја за лица кои се предадени во архивот.

3. архивот негира дека кај него има соработнички досиеја. 
директорот на архивот јавно потврди дека „... останаа 
досиејата на соработниците на службата за државна 
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безбедност, кои беа внатре во дБк“; „... се плашам дали 
навистина ќе ни бидат дадени сите досиеја што ги водела 
дБк“; и „... всушност, се сомневам дека во уБк ќе најдеме сè“. 
(утрински весник, 27.12.2006) на прашањето колку ќе бидат 
од полза политичките досиеја при процесот на лустрација, 
Зоран тодоровски тврдeше многу малку, односно ќе служат 
како некакво дополнување: „основниот материјал ќе се црпи 
од дирекцијата за државна безбедност, каде што се наоѓаат 
досиејата на соработниците“.  (утрински весник, 25.11.2007) 
досиејата и другите документи поврзани со соработниците 
на тајните комунистички служби сè уште се класифицирани 
и се чуваат од сегашните служби за безбедност. уБк и 
агенцијата за разузнавање не ѝ дозволуваат на комисијата 
пристап до регистарот на соработници. уБк и агенцијата 
за разузнавање не дозволуваат пристап до податокот за 
бројот на соработнички досиеја со кои располагаат бидејќи 
тоа е „информација која претставува класифицирана 
информација со определен степен на тајност, а со самото 
нејзино отворање, би настанала штета во натамошното 
работење...“

Препорака 3: имајќи предвид дека европскиот суд за 
човекови права потврдува дека не е во јавен интерес 
ограничувањето на пристапот до материјалите 
класифицирани како доверливи во поранешниот режим 
(лустрациските постапки се ориентирани кон утврдување 
факти кои датираат од комунистичкиот период и кои не 
се директно поврзани со тековните функции и операции 
на безбедносните служби), а исто така, имајќи ја предвид 
и препораката на европскиот парламент од 2012 год. за 
„трансфер на сите неопходни документи на трајна основа“ 
во просториите на комисијата за верификација на факти, 
неопходно е да се декласифицираат сите документи 
поврзани со соработниците на комунистичките тајни служби 
(вклучително и регистрите на соработници) и да се префрлат 
во просториите на комисијата за верификација на факти 
(или во некоја независна институција) каде што лустраторите 
и граѓаните засегнати од процесот на лустрација ќе имаат 
еднакво право да извршат непосреден увид.

4. лустрацијата, по правило, се состои од административни 
мерки што го регулираат третманот на лицата, кои 
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не извршиле злосторства што можат кривично да се 
процесуираат за да се исклучат од вршење државна 
функција поради непочитување на демократските 
принципи. административните лустрациски мерки 
воведени во република Македонија (од 2008 год., па наваму) 
не овозможуваат докажување на индивидуалната вина во 
секој поединечен случај, ниту заштита на пресумпцијата 
на невиност, туку дозволуваат политичка, медиумска, 
и општествена злоупотреба на процесот на лустрација. 
комисијата за верификација на фактите повеќе се „грижи“ 
да пронајде соработници кај поранешните носители на 
јавна функција, отколку кај сегашните кои извршуваат 
надлежности со коишто може да ги повредат демократските 
принципи.

Препорака 4: имајќи предвид дека целта на лустрацијата 
не е казнување виновници, туку зачувување на 
новопројавената демократија, а) треба да се пренасочи 
фокусот на лустрациските мерки кон актуелните закани 
за демократијата или за човековите права, односно, кон 
лицата кои се вршители на значајни државни функции што 
можат да ги повредат човековите права или да ја загрозат 
демократијата; б) треба да се имплементираат постојните 
мерки, како и да се воведат нови за да се оневозможи 
политичка, медиумска, и општествена злоупотреба на 
процесот на лустрација.

5. според насоките на советот на европа за лустрациски 
закони засновани на принципот на владеење на правото, 
лустрацијата треба да се лимитира на именувани државни 
службеници, кои имаат одговорност во спроведувањето 
владини политики и практики во врска со внатрешната 
безбедност или на именувани државни службеници на 
позиции каде што можат да се наредуваат или извршуваат 
злоупотреби на човековите права (полиција, служби 
за безбедност и разузнавање, судство, обвинителство). 
апсурдно, македонската лустрација се спроведува врз 
основа на „факти“, кои ги произведуваат и ги доставуваат 
нелустрираните служби за безбедност, а комисијата за 
лустрација има пасивна улога на „верификатор на факти“ 
кој ниту ја поседува, ниту, пак, врши непосреден увид во 
оригиналната документација на службите.
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Препорака 5: имајќи ја предвид основната претпоставка 
на македонскиот Закон за лустрација дека со „досиејата на 
органите на државната безбедност на република Македонија 
и на цивилните и армиските органи на државната 
безбедност на сФрј (...) што биле предмет на обработка, 
чување и користење од органите на државната безбедност 
(...) се кршени или ограничувани основните права и слободи 
на граѓаните од политички или идеолошки причини во 
комунистичкиот режим...“, неопходно е приоритетно да бидат 
опфатени со лустрацијата токму оние кои од политички 
или идеолошки причини креирале, обработувале, чувале и 
користеле досиеја во службите на државната безбедност, 
како и оние коишто сега креираат, обработуваат, користат и 
чуваат досиеја, затоа што токму тие се најголема закана за 
човековите права и за демократијата, како и потенцијални 
злоупотребувачи на процесот на лустрација. 

6. наместо да се лимитира на категории лица кои актуелно се 
во состојба да ги загрозат човековите права и демократијата, 
лустрацискиот закон содржи одредби што опфаќаат огромен 
број категории лица, дури и такви одредби коишто се укинати 
од уставниот суд како неуставни. се доаѓа до бројка од 143 
категории јавни функции, кои според Законот, подлежат на 
лустрација. Ваквата определба на законодавецот за сеопшто 
лустрирање на македонското општество во огромна мера ги 
надминува препораките на советот на европа содржани во 
резолуцијата 1069 и во упатството во нејзини рамки.

Препорака 6: имајќи предвид дека лустрацијата (според 
насоките на советот на европа) не треба да се применува 
на приватни или полуприватни организации и на позиции 
од кои не постои можност да се подријат или загрозат 
фундаменталните човекови права и демократските процеси, 
неопходно е законско лимитирање на опфатот на лица, во 
согласност со досегашните одлуки на уставниот суд и со 
препораките на советот на европа содржани во резолуцијата 
1069.

7. Македонскиот Закон не е во согласност со упатствата 
на советот на европа, според кои лустрациската 
дисквалификација за некаква служба не треба да биде 
подолга од пет години. 
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Препорака 7: да се имплементира оваа насока со измени во 
постојниот Закон за лустрација.

8. наспроти упатствата на советот на европа дека лустрацијата 
треба да се спроведува за периодот „1 јануари 1980 год., 
до падот на комунистичката диктатура“, со новиот Закон, 
македонската лустрација се спроведува од 1945 год., до десет 
години од денот на изборот на составот на комисијата за 
верификација на фактите.

Препорака 8: имајќи предвид дека уставниот суд веќе 
одлучи дека уставно, не е дозволено лустрацијата да се врши 
за периодот по донесувањето на уставот од 1991 година,  
неопходно е Законот да се измени во согласност со одлуките 
на уставниот суд и со насоките на советот на европа.

9. уставниот суд веќе нагласи дека нема смисла лустрацијата 
на поранешни носители на јавни функции: „... доколку тие 
нема да бидат повторно кандидати или носители на јавни 
функции, како впрочем, и многу други граѓани, кои за разлика 
од поранешните носители на јавни функции, немаат обврска 
да подлежат на процес на проверка, останува нејасно која е 
потребата да се утврди дали го исполнуваат дополнителниот 
услов за вршење јавна функција, односно, која е смислата на 
нивната лустрација…“ (у.Број: 76/2011-0-1, 28.3.2012 год.)

Меѓутоа, оние кои гласаа за Законот за лустрација (2012) 
одбија да ја спроведат одлуката на уставниот суд, па со 
новите законски измени, повторно се воведе лустрација за 
поранешни функционери, а комисијата за верификација на 
факти почна да лустрира не само поранешни функционери, 
кои не се починати, туку и починати лица.

Препорака 9: Законски да се лимитира лустрацијата на 
актуелни носители на јавни функции, во согласност со 
одлуката на уставниот суд, и да се прекине со бесмислената 
лустрација на поранешни функционери и со уште 
побесмислената лустрација на починати носители на јавни 
функции.

10. Македонската лустрација не овозможува идентификување 
и лустрирање на лица, кои наредувале, спроведувале или во 
голема мера помагале во извршувањето на сериозни повреди 
на човековите права, ниту, пак, ги проверува врвните 



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови232

службеници во организациите, коишто во комунистичкиот 
режим вршеле сериозни повреди на човековите права 
(како што се службите за безбедност). наместо да биде 
фокусирана на сериозните прекршители на човековите 
права во комунистичкиот режим, македонската лустрација 
беше фокусирана првенствено на „свесните соработници“. 
наместо да биде сосредоточена на нарачателите, на 
креаторите, на обработувачите и на корисниците на 
идеолошкополитичките досиеја во комунистичкиот режим, 
македонската лустрација беше опседната првенствено со 
однапред жигосаните „кодоши“, без притоа да се расветлува 
нивната улога во сериозните кршења на човековите права. 

комисијата за лустрација донесува решенија дека одредени 
лица исполнуваат „услов за ограничување за вршење јавна 
функција“ откако само ќе утврди „соработка со органите на 
државната безбедност“, без притоа да расветлува: а) дали 
соработката била од идеолошки и политички причини; 
б) дали соработката предизвикала сериозни повреди на 
човековите права, кои навистина некому причиниле штета; 
в) дали изворите на информации знаеле дека нивното 
поведение причинува штета.

комисијата за лустрација нема намера да ја информира 
јавноста за начинот на кој го води овој битен процес со кој би 
требало да се овозможи понатамошната демократизација на 
македонското општество. Поткрепа на оваа констатација е и 
ограничувањето на пристапот до записниците од седниците 
на комисијата, со објаснување дека тие биле класифицирани 
информации.

Препорака 10: имајќи предвид дека согласно насоките на 
советот на европа, лустрацијата на „свесните соработници“ 
е дозволена само во поглед на индивидуи, кои навистина 
учествувале заедно со „службите“ во сериозни кршења на 
човековите права (кои навистина нанесувале штети на 
другите и кои знаеле или требало да знаат дека нивното 
поведение причинува штета), неопходни се законски 
измени што ќе оневозможат злоупотреба на лустрацијата и 
нејзино фокусирање на свесните соработници (евентуални 
помагачи), наместо на вистинските сторители на сериозни 
повреди на човековите права (врбувачите на соработници, 
нарачателите, обработувачите, чуварите и корисниците 
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на идеолошкополитички досиеја). лустрирањето „свесни 
соработници“ треба да биде законски ограничено со обврска 
на комисијата да ја расветли нивната улога во сериозните 
кршења на човековите права, што подразбира и прецизирање 
на штетата нанесена врз други лица.

11. наместо враќање на довербата во државните институции, 
македонската лустрација и нејзината злоупотреба 
придонесоа за зголемување на недовербата кон државните 
институции (најмногу кон: комисијата за лустрација, 
собранието, полицијата, тајните служби, но и кон уставниот 
суд и другите судови). наместо враќање на загубеното чувство 
на правда, македонската лустрација станува синоним за: 
неправда, дискриминација, кршење на уставните норми, 
газење врз принципите на владеењето на правото, повреда 
на пресумпцијата на невиност, на правото на фер судење и 
на други човекови права. Во лустрациските процеси пред 
комисијата, лицата подложени на проверка немаат можност 
да ги конфронтираат и да ги оспорат доказите против нив, 
немаат пристап до доказите што (не) им одат во прилог, не 
можат да приложат свои докази, ниту, пак, да имаат јавно 
сослушување. Правото на „еднаквост на оружјата“ и правото 
на фер судење не се заштитени ниту во постапката пред 
македонските судови.

Препорака 11: да се измени Законот за да им ги овозможи 
сите човекови права на лицата кои се проверуваат од 
страна на комисијата за верификација на факти, во 
согласност со европската конвенција за човекови права и 
со јуриспруденцијата на европскиот суд за човекови права. 
да се зголеми капацитетот на комисијата за лустрација 
со законски измени кои ќе оневозможат за членови на 
комисијата да бидат именувани лица кои немаат познавање 
и искуство од областа на човековите права и слободи.



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови234

библиографија

1. A.-A. Allen, (1996), Responsibility and justice after the Czech Transition: 
The Policy of lustration, Princeton University;

2. Appel, Hillary, (2005), Anti-Communist Justice and Founding the Post-
Communist Order: Lustration and Restitution in Central Europe, East 
European Politics and Societies, 19 (3);

3. David, R., (2003), Lustration Laws in Action: The Motives and 
Evaluation of Lustration Policy in the Czech Republic and Poland 
(1989.-2001.), Law and Social Inquiry;

4. David, Roman, (2004), Transitional Injustice? Criteria for Conformity 
of Lustration to the Right to Political Expression, Europe-Asia Studies, 
56 (6), 789-812;

5. Dornbach, A., (1992), Special Reports: Retroactivity Law Overturned in 
Hungary, East European Constitutional Review, (1);

6. документација службе државне безбедности, центар за стручно 
образовање кадрова сдБ, сојузни секретаријат унутрашњих 
послова (ссуП), Београд 1973;

7. Elster, J., (1998), Coming to Terms with the Past. A Framework for the 
Study of Justice in the Transition to Democracy, Archives Europeenes 
de Sociologie, 39(1);

8. Farley, Gail R. and William, Green (2002-2003) „Lustration, DE 
communization, and European Union Enlargement 2004“, In: 
Political Science 595, Winter Quarter, California State University, San 
Bernardino, CA;

9. Fuert, Francois, (1997), Prošlost  jedne iluzije: ogled o komunističkoj ideji 
u XX stoljeću, Zagreb, Politička kultura;



Примената на законите под лупа 235

10. G. Halmai, L. Matjtenyi & K.L. Scheppele, „Confronting the Past: The 
Hungarian Constitutional Court’s Lustration decision of 1994“, (1991.) 1 
East European human Rights Review (1995);

11. Holmes, Leslie, (1997), Post-Communism: an Introduction, Cambridge, 
Polity Press;

12. Huyse Luc, (1995), Justice after Transition: On the Choices Successor 
Elites Ma ke in Deal ng with the Past, Law and SocialInqui ry, 20 (1);

13. James, Harlod, (2008), Globalization, Empire and Natural Law. 
International Affairs, 84 (3);

14. Kaminski, M. M. & Moni ka Nalepa, (2006), Judging Transitional Justice: 
A New Criterion for Evaluating Truth Revelation Procedures, Journal 
for Conflict Resolution, 50 (3);

15. Killingswor th, Ma tt, (2009), Lustration in P land: Coming to Terms 
with Totalitarian Past, CERC Working Papers Series, (1), 4-27;

16. Kommers, D., (1997), ‘Transitional Justice in Eastern Germany’, Law 
and Social Inquiry;

17. Komorowsky, Cezar, (2007), Poland’s new ≫lustration≫ law – a profound 
attack on democratic rights, http://www.wsws.org/articles/2007/
apr2007/pol-a18.shtml

18. Kosiev vs Savez na Republika Njemačka (1986.), 105 Europski sud za 
ljudska prava D. H. (Serija A) 1, 29 Anex Europskoj konvenciji o ljudskim 
pravima;

19. Letki, N., (2002.), ‘Lustration and Democratization in East-Central 
Europe’, Euro pe-Asia Studies, 54(4);

20. Milosavljević, Bogoljub (2006) Zakonsko pročišćavanje, Pravda u 
tranziciji, broj 7;

21. Милутиновиќ, В., основи државне безбедности, комунист, 
Београд, 1977;

22. Oltay, E., (1994), Hungary’s Screening Law“,  RFE/RL Research Report 3;

23. ПраВилник за вршење на работите на дирекцијата за безбедност 
и контраразузнавање, бр. 10-4922 од 15 септември 1998;

24. Radica, Bogdan, (2006), Agonija Europe: razgovori i susre ti, Zag reb, 
Disput;



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови236

25. RESOLUTION 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of  
former communist tоtalitarian systems, http://assembly.coe.int/main.
asp?Link=/documents/adoptedtext/ta96/eres1096.html

26. „регионални извештаи: Земјите од Западен Балкан“ во 
Разоткривање на скриената историја, Лустрација во земјите од 
Западен Балкан, ФиоМ;

27. Rzeplinski, A., (1992), A Lesser Evil: Attempting to design a fair 
lustration procedure, East European Constitutional Review, (3);

28. Samual, Huntington, (2003),  The Third Wave: Democratization in the 
Late Twentieth Century, Yale University Press;

29. Siegelman, Peter, 1995., The Problems of Lustration: Prosecution 
of Wrongdoers by Democratic Successor Regimes, Law and Social 
Inquiry, 20 (1);

30. Szczerbiak, Ale ks, (2002), Dealing with the Communist Past or the 
Politics of the Present? Lustration in Post-Communist Poland, Europe-
Asia Studies, 54 (4);

31. Voermans W.; Albers, P. (2003), Councils for the Judiciary in EU 
Countries, Strasbourg: European Council for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ);

32. Williams, K., (2003.), ‘Lustration as the Securitization of Democracy in 
Czechoslovakia and the Czech Republic’, Journal of Communist Studies 
and Transition Politics;

33. Williams, K., Fowler, B., Szczerbiak, A., (2005.), Explaining Lustration 
in Central Europe: A ‘Post-communist Politics’ Approach, 
Democratization,12(1):22-43;

34. извештај за периодот 15.07.2011 – 15.01.2012,

35. извештај за работата на комисијата 15.01.2009 – 15.07.2009.



Примената на законите под лупа 237други анализи од едицијата Примената на законите под лупа 

ПоВеЌе Труд
За Подобар суд

Судската заштита 
на човековите права 

во управен спор

MORE EFFORTS FOR 
MORE 
EFFICIENT COURTS
Court protection of 
human rights in 
administrative disputes

1

Прекршочен 
орган - ПоЗиТиВна 

рефорМа?

MISDEMEANOR
BODY – POSITIVE
REFORM?

2

ПарлаМенТарнаТа  
конТрола над  

ВладаТа Во  
реПублика  

Македонија

PARlIAMENTARY 
CONTROl OVER  
ThE GOVERNMENT  
OF ThE REPUBlIC  
OF MACEDONIA

4

МакедонскаТа 
лусТрација 

(1999-2012 година)
Настани, изјави,  

наслови
Примена на 

лустрациските прописи  

MACEDONIAN lUSTRATION  
(1999 - 2012)
Events, statements, and  
newspaper articles 
Application of Lustration Laws 

5

иЗВешТај Во сенка 
За коМисија Во 

сенка
Извештај за работата на 

Комисијата за заштита  
од дискриминација 
во првата година од 
нејзиното постоење 

ShADOW REPORT F
OR ShADOWED  
COMMISSION
Commission for Protection 
against Discrimination’s 
Performance in the 
First Year of Operation

3



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови238



Примената на законите под лупа 239



Македонска лустрација (1999-2012 година) – настани, изјави, наслови240


	Blank Page

