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„Македонија од Букурешт до Преспа“ е публикација втемелена на сведоштва. Сведоштва
за едно време-невреме кое во колективната меморија на нашите граѓани ќе остане
запаметено како темно. Тоа беа години кога Европа ни ја закачи етикетата „заробена
држава“ и кои, од оваа исклучително кратка историска дистанца, ќе ги запаметиме како
„загубено време“. Но, со оваа публикација не ни беше намерата прустовски да одиме
по трагата на загубеното време. Државата, општеството и луѓето коишто живеат во нив
се динамични категории, а не биро за изгубени работи. Тие живеат, одат напред или
назад, барајќи подобри услови за себе и за другите, притоа тежнеејќи да не се навраќаат
на минатото. Со оваа публикација, сакавме да вградиме сеќавања од таа деценија во
колективната меморија на нашите граѓани и да оставиме печат, трага, писание за едно
траење кое не сакаме никогаш да се врати.
Затоа, текстовите поместени во публикацијата се сведоштва, а текстописците се сведоци
на тоа време. Сведоштвата се лична, интимна категорија, субјективни до крајни граници и
неотпорни на времето и просторот. Оние кои ги донесуваат исто така. Затоа, утрешнината
нека покаже дали списите добиле трајна и мемоаристичка вредност, или се само уште
едно проживеано страдање.
Изборот на авторите кои прифатија да напишат текстови за оваа публикација е крајно
арбитрарен и тука Уредувачкиот одбор ја презема целата одговорност. Внимававме да
обезбедиме релевантни пишувачи, и професионално, но и во тестимонијална и етичка
смисла. Луѓе коишто, пред сè, со својот збор, а некои и со активистичка работа се вградиле
во објаснување на природата на претходниот режим, но и во неговото демонтирање.
Зошто оваа историска отсечка Букурешт 2008 - Преспа 2018 ни се чинеше важна? Затоа
што Букурешт и политиките по него означија дефинитивен почеток на недемократската
власт во Македонија, јавната на бранот на национализмот, популизмот и постојаното

оцрнување на другиот, инакумислечкиот. Паралелно со внатрешните тензии, се соочивме
и со радикално заострување на односите со соседите и со меѓународната заедница.
Од друга страна, Договорот од Преспа означи, или требаше да означи, почеток на
реалните надежи втемелени на потребата за подобра, подемократска, попросперитетна
и интегрирана во ЕУ Македонија.
Денес, во декември 2019 година, равенката не е еднозначна. Лузните од Преспа,
изневерените очекувања втемелени можеби на преголеми и нереални надежи ја
испорачуваат сопствената општествена цена, а нашиот пат кон ЕУ сè уште, и покрај
жртвите и премрежјата, се чини неизвесен, или барем кривулест.
По поголема историска дистанца, идните генерации, нашите деца, внуци ќе можат да се
навраќаат и да го вреднуваат постигнатото и непостигнатото во овој период. И, секако, да
извлечат лекции, далекусежни и темелни. Ние, во Уредувачкиот одбор, сме убедени дека
содржината на оваа публикација, нејзините автори како личности и текстовите вметнати
во неа ќе бидат доволен мотив и поттик и по многу години да се изнесат поуки. Какви?
Пронајденото време ќе покаже...

Од уредниците
декември 2019 г.
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(2008 ГОДИНА) ПОЧНА
АНТИКВИЗАЦИЈАТА
ПО БЛОКАДАТА ЗА НАТО
3 април - Грција ѝ стави вето на поканата на Македонија на Самитот на НАТО во Букурешт, Романија,
поради отворениот спор за уставното име на државата. Покана за членство во Алијансата добија
Хрватска и Албанија. На 7 мај Македонија и САД
потпишаа Декларација за стратешко партнерство и
соработка.

3 април Грција ѝ
стави вето на
поканата на
Македонија
на Самитот
на НАТО во
Букурешт,
Романија,
поради
отворениот
спор за
уставното име
на државата.

29 мај - Министерот за одбрана, Лазар Еленовски, од НСДП, како
дел од владината коалиција што присуствуваше на Самитот на
НАТО, ја тужеше коалицијата „Сонце“, предводена од СДСМ, поради
злоупотреба на негова изјава дека премиерот Никола Груевски се
откажал од уставното име на државата. Судот ги прогласи за виновни
Радмила Шекеринска и Горан Минчев од СДСМ и Горан Мисовски од
НСДП, кои добија судски опомени.

1 јуни - Се одржаа првите предвремени парламентарни избори од
независноста на Македонија на иницијатива на ВМРО-ДПМНЕ и ДПА.
Победи коалицијата „За подобра Македонија“ на ВМРО-ДПМНЕ и
освои 63 пратенички места во Собранието. Опозицијата, предводена
од Радмила Шекеринска, ја бојкотираше седницата за избор на
Владата. Наместо ДПА, првпат во владина коалиција со ВМРО-ДПМНЕ
влезе ДУИ по неформалниот мајски договор меѓу Никола Груевски и
Али Ахмети, според кој победничките партии од македонскиот и од
албанскиот политички блок ја формираат владината коалиција. Во
2009 година се случи реконструкција на владиниот кабинет.
3 јуни - Во телевизискиот етер почна да зрачи сателитската телевизија Алфа.
Телевизијата во 2012 година беше по вторпат продадена, и тоа на фирма основана во
Скопје, а регистрирана на холандските Антили како офшор компанија. По продажбата
телевизијата ја смени уредувачката политика од критички во провладин медиум, како
и уредувачкиот и новинарскиот тим.
23 јуни - Новинарот Владо Таневски од Кичево, кој беше осомничен за убиство на
две жени, беше пронајден мртов во една од ќелиите во притворското одделение
во тетовскиот затвор, откако си го одзел животот давејќи се во пластична кофа.
Тетовското јавно обвинителство ја затвори истрагата како несреќен случај.
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27 јуни - Владата одлучи на иницијатива на ЈП за стопанисување со станбен и деловен
простор да го преименува Градскиот стадион „Скопје“ во Национална арена „Филип II
Maкедонски“.
10 јули - Хашкиот трибунал го прогласи ексминистерот за внатрешни работи Љубе
Бошкоски за невиновен за настаните во скопското село Љуботен од август 2001
година. Бошкоски следниот ден беше помпезно дочекан на скопскиот аеродром.
17 јули - Полицијата го уапси градоначалникот на Струмица и потпретседател на СДСМ,
Зоран Заев, заедно со негови соработници, за злоупотреба на службената положба
во изградбата на трговскиот центар „Глобал“. Случајот беше затворен со аболиција
од тогашниот претседател, Бранко Црвенковски. Управниот и Врховниот суд донесоа
пресуди со кои се потврдува законитоста на постапката за градба. ВМРО-ДПМНЕ
случајот „Глобал“ го експлоатираше во следните години максимално политички како
синоним за криминал. За Заев случајот претставуваше политичка конструкција на
власта за негова политичка дискредитација.
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25 јули - Пратениците во Собранието со 75 гласа „за“ го донесоа Законот за употреба на
јазиците што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Македонија и во единиците на
локалната самоуправа. На гласањето на Законот по итна постапка не присуствуваше
опозицијата. Претседателот на државата, Бранко Црвенковски, стави вето и не го
потпиша указот за прогласување на Законот. Со еден глас повеќе, Законот потоа
повторно беше изгласан во Собранието.
10 септември - МВР ја спроведе акцијата со кодно име „Питачење“ за сузбивање на
просењето низ скопските улици. Полицијата првично приведе 11 лица и 13 малолетници.
Против родителите беа поднесени кривични и прекршочни пријави. Граѓанските
организации за човекови права ја оценија акцијата на МВР како дискриминаторска
и противуставна.
9 октомври - Македонија ја призна независноста на Косово во координација со Црна
Гора. Собранието, со 85 гласа „за“, 1 „против“ и со воздржани гласови од пратеници на
СДСМ, ја усвои Резолуцијата за признавање на новата соседна држава.
21 октомври - Полициска акција на МВР со кодно име „Пепел“. Уапсени беа кумановскиот
бизнисмен Бајруш Сејдиу и 12 негови соработници. Судот ги прогласи за виновни за
злоупотреба на службената положба и овластување, злосторничко здружување и
повреда на Законот за акцизи, а Апелациониот суд во Скопје ја потврди пресудата. Во
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судскиот процес „Пепел 2“ за незаконски приватизации на фирми, Сејдиу беше осуден
на 12 години затвор за перење пари и насилство .
24 ноември - Вработените во образованието, науката и културата почнаа штрајк.
Владата се закани со казни за штрајкувачите. СОНК и Владата по неколку недели
постигнаа договор за покачување на платите, а беше договорено вработените
што работат на определено време да бидат пријавени на неопределено време. По
преговорите штрајкот беше прекинат.
15 декември - Во јавноста беше промовиран контроверзниот институт „Павел Шатев“,
кој редовно лиферуваше предизборни анкети за убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ
пред СДСМ на изборите. Освен анкети за рејтинзи, Институтот организираше трибини
и работилници, а редовни гости беа премиерот Груевски и министри и директори на
државни институции од ВМРО-ДПМНЕ. Медиумите објавија стории дека Институтот е
основан на иста адреса на која живее претседателот на здружението. Во 2017 година
Институтот згасна, а на негово место беше формирано здружение на граѓани со
истото име. На сличен начин во 2010 година беше формиран и Институтот „Димитрије
Чуповски“ со слична цел - спроведување телефонски анкети во корист на ВМРОДПМНЕ.

19 декември - Кривичниот суд во Скопје го осуди градоначалникот од ВМРО-ДПМНЕ
на Општина Аеродром, Кирил Тодоровски, заедно со уште две лица за поткуп од
100 илјади евра за изградба на црква. Пред крајот на процесот скопското Јавно
обвинителство се откажа од дел од обвинението против нив за злосторничко
здружување. Тодоровски за медиумите изјави дека обвинението е конструирано за
негова политичка дискредитација поради рекетот што не го прифатил. Врховниот суд
двапати ја укина пресудата.
22 декември - Судот пресуди во корист на премиерот Никола Груевски против
професорот Љубомир Фрчкоски, кој беше прогласен за виновен и требаше да
го обесштети Груевски со 30.000 евра. Фрчкоски во колумна објавена во Дневник
го посочи Груевски дека, при продажбата на рафинеријата Окта во 2000 година,
потпишал анекс на договорот, со што ја оштетил државата.
29 декември - Со одлука на Владата автопатот Е-75 беше преименуван во „Александар
Македонски“. Владата во 2006 година го преименува скопскиот аеродром Петровец
во „Александар Велики“.
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29 декември - ВМРО-ДПМНЕ ги повлече сите десетина тужби кои ги покренаа нејзини
функционери против новинари поради клевета.

(2009 ГОДИНА) СКУЛПТУРИ, ПРОТЕСТИ
ПРОТИВ ЦРКВА НА ПЛОШТАДОТ
9 јануари - Собранието го прогласи амандманот 31 на Уставот, со што се намали
цензусот за избор на претседател на државата од 50 на 40 отсто во вториот круг.

18 јануари - Премиерот Никола Груевски и министерката за култура, Елизабета
Канческа-Милевска, ги промовираа првите четири скулптури поставени во центарот
на Скопје: „Мачка“, „Шмизла“, „Девојче“ и „Вљубени“. Проектот на Министерството за
култура за поставување 35 уметнички скулптури во централното градско подрачје
беше со цел да се разубави Скопје. Скулптурите низ годините беа преместувани низ
градот поради различни причини, меѓу кои и поради проектот „Скопје 2014“. Некои од
нив подоцна беа унаказени.
10

25 февруари - Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Оливер Шамбевски, на прес-конференција
го посочи носителот на советничката листа на СДСМ за Град Скопје, актерот Петар
Арсовски, дека го кодошел неговиот колега Ристо Шишков. Апелациониот суд во
Скопје по неколку години потврди дека Шамбевски го клеветел Арсовски за да му ги
наруши угледот и честа.
18 март - Уставниот суд ги укина одредбите за паричен надомест за невработени
жени кои ќе родат повеќе од две деца во општини каде што природниот прираст не
обезбедува одржување на бројот на населението.
22 март - Се одржа првиот круг од претседателските и локалните избори. Во вториот
круг на 5 април 2009 година граѓаните избираа помеѓу професорите Ѓорге Иванов
и Љубомир Фрчкоски. Победи Ѓорге Иванов со 63,14 % од гласовите. Одзивот на
гласачите во вториот круг беше со тесен праг од 42,61 %. На локалните избори ВМРОДПМНЕ освои 56 градоначалнички места, ДУИ - 15, а СДСМ - 7.

Протест на
Архибригада „Не го
силувајте Скопје“

28 март - Под мотото „Не го силувајте Скопје“, на плоштадот Македонија се одржа првото
архитектонско востание против одлуката на Владата од 17 февруари 2009 година за
изградба на црква во центарот на Скопје, со која на Министерството за култура му
даде на користење земјиште на плоштадот Македонија за изградба на православен
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храм. На протестот се појавија контрапротестирачи со верска иконографија кои
беа за изградба на црквата. Настана инцидент кога при присуство на полицијата
беа нападнати и повредени група студенти. ДУИ поради најавеното финансирање
на црквата со буџетски пари побара и изградба на џамија во центарот на градот.
Уставните судии ја отфрлија иницијативата на Здружението на граѓани „Разбуди се“,
бидејќи на 26 јуни Владата донесе одлука за престанок на важење на претходната
одлука.
6 април - На тригодишна затворска казна беше осуден поранешниот директор
на Агенцијата за обнова и развој, Васил Тупурковски, во предметот „Тајвански
кредити“. Скопскиот апелационен суд ја укина пресудата. Тупурковски и обвинетиот
Јован Андонов потоа беа судени само за злоупотреба на службената должност.
Првостепениот суд донесе ослободителна пресуда, која Апелациониот суд подоцна
ја потврди.
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12 април - Премиерот Никола Груевски и министрите промовираа 27 субвенционирани
книги од владината програма за преведување 500 стручни научни книги и учебници
од кои се учи на најреномираните универзитети во Европа и САД. Проектот на Владата
беше најавен како капитален и продолжи и во следните години. Универзитетски
професори реагираа дека проектот бил избрзан и дека преводите се полни со грешки
што ги прави некои од учебниците неупотребливи.
17 април - Веронауката замина во историјата. Уставниот суд го укина членот 26 од
Законот за основното образование од 2008 година кој овозможуваше организирање
верско образование во основните училишта. ВМРО-ДПМНЕ одлуката на Уставниот суд
ја нарече политичка. МПЦ побара да прекине „прогонот на верата“.
23 мај - Битолскиот основен суд пресуди дека пратеничката на СДСМ, Весна Бендевска,
го наклеветила министерот за одбрана Зоран Коњановски. Досудената сума за
претрпена душевна болка изнесуваше 10.500 евра.
10 јуни - Млекарницата Сведмилк отиде во стечај. СВР Скопје поднесе кривична
пријава до Обвинителството против Моше Баум, сопственикот на млекарницата
Сведмилк, а фармерите коооперанти во април протестираа пред млекарницата
поради неисплатеното млеко. Опозицијата побара одговорност од власта за случајот.
1 јули - Македонија ја издаде втората еврообврзница од 175 милиони евра, со рок на
доспевање од 3,5 години.
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6 јули - Интерпол во Полска го уапси ексминистерот за здравство, хирургот Владо
Димов, но државата одлучи да не го екстрадира во Македонија. Димов беше
осомничен дека ја злоупотребил службената должност и незаконски вработил 17 лица
во струмичката општа болница. Во 2012 година Македонија ја повлече потерницата
за Димов. Во 2013 година за него беше покренато обвинение. Првостепениот суд
донесе ослободителна пресуда, но штипскиот апелационен суд предметот го врати
на повторно судење. Претходно, во 2007 година, УЈП донесе решение дека Димов имал
непријавени приходи и од него побаруваше 700.000 евра. На Димов му беше замрзнат
имотот и даден на лицитација. Врховниот суд подоцна ја поништи одлуката за заплена
на имотот.
18 август - Владо Бучковски го прозва министерот за правда, Михајло Маневски, дека
незаконски четири месеци примал и плата и пензија во случајот кој се експлоатираше
политички, наречен „Плата и пензија“. Маневски тврдеше дека, всушност, ПИОМ нему
му должи пари.
25 август - Полициска акција „Бумеранг“. Во повеќе наврати беа уапсени шеесетина
полицајци и цариници од граничните премини Табановце, Ќафасан и Блаце, осомничени
дека зеле поткуп од странски туристи. Кривичниот суд ги осуди, а Врховниот суд дел
од пресудите ги укина и ги врати на повторно судење. Обвинетите добија условни
осуди.
5 септември - Во Охридското Езеро потона бродот „Илинден“, при што загинаа 15
бугарски туристи, а имаше и повредени. Министерот за транспорт и врски, Миле
Јанакиески, како чин на морална одговорност понуди оставка на функцијата, но
Груевски не ја прифати.
16 септември - Македонската академија на науките и уметностите ја промовира првата
Македонска енциклопедија, која беше отпечатена во приближно 2.000 примероци и
финансиски поддржана од Владата. Издавањето на енциклопедијата предизвика бура
од реакции во јавноста поради нејзината содржина. Граѓанското здружение „Разбуди
се“, поддржано од политичките партии на етничките Албанци, побара енциклопедијата
да биде повлечена, а побара и одговорност од целиот редакциски тим поради
навреди и потценување на Албанците. По реакциите во јавноста, МАНУ на вонредно
собрание ја разреши редакцијата и именува нова, но енциклопедијата никогаш не
беше преобјавена.
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25 септември - Матичната собраниска комисија го отфрли предлогот за покренување
граѓанска иницијатива за смена на државниот грб, што го поднесе ВМРО Народна
партија, поради недостатоци во процедурата. Иницијативата предвидуваше златножолт лав на црвена основа да биде новиот грб на државата.
14 октомври - Европската комисија препорача почеток на преговорите за членство на
Македонија во Европската Унија.

21 октомври - Судот го прогласи експремиерот и поранешен лидер на СДСМ, Владо
Бучковски, за виновен затоа што ја наклеветил пратеничката Силвана Бонева со
изјава дека поседува бугарски пасош.
2 ноември - Полицијата ги уапси тогашниот директор на ФЗОМ, Ѓорги Тренковски,
и управителката на ПЗУ Градски аптеки. Тренковски беше обвинет дека несовесно
работел во службата, а управителката за злоупотреба на службената положба и
дека двојно наплаќале едни исти лекови. Кривичниот суд ги ослободи, а Апелација
предметот го врати на повторно судење.
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8 ноември - Од затворот Идризово излезе Спаска Митрова, каде што одлежуваше
тримесечна затворска казна бидејќи не му дозволувала на поранешниот сопруг
да се гледа со нивната двегодишна ќерка. Случајот предизвика серија политичкодипломатски преписки меѓу Македонија и Бугарија поради бугарското државјанство
на Митрова. Европскиот суд за човекови права во 2016 година донесе пресуда за
случајот и потврди дека Македонија не ѝ ги повредила човековите права.
16 ноември - Собранието го усвои новиот државен грб. Отстранета беше црвената
петокрака. Во образложението на предлогот на Владата пишуваше дека државниот
грб е еден од двата во Европа кои имаат социјалистички стил и се со пејзажен
карактер, наместо со историски.
23 ноември - Медиумите објавија видеоснимки од сведочење на Љубе Бошкоски за
настаните во 2001 година пред Хашкиот трибунал. Здружението за поддршка на Јохан
Тарчуловски оцени дека со видеото се потврдува дека Бошкоски е предавник и дека
одбива да сведочи во корист Тарчуловски, во обид да се спаси себеси. Во емисијата
„Отворено со народот“ на МТВ беше емитуван кајрон со наслов „Најнови видеозаписи
од предавството на Љубе на Јутјуб“. Реагираше Советот на честа при ЗНМ.
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29 ноември - По неколкугодишно судење, затворски казни добија десетмина од
шеесеттемина обвинети во предметот „Змиско око“. Следуваше акцијата „Змиско
око 2“, а вкупниот број обвинети надмина 70. Апелациониот суд по вторпат ја укина
пресудата на скопскиот кривичен суд за овој предмет. Европскиот суд за човекови
права одлучи дека обвинетите неправедно биле долго време држени во притвор. Пред
Врховниот суд беа поднесени барања за заштита на правото на судење во разумен
рок. Неколкумина од обвинетите во меѓувреме починаа.
30 ноември - Советот на ЕУ одлучи да го укине визниот режим на Европската Унија кон
Република Македонија. Одлуката стапи на сила од 19 декември 2009 година.

(2010 ГОДИНА) „СКОПЈЕ 2014“, ПРОЦЕС
НА ЛУСТРАЦИЈА, УПАД ВО „А1“...
6 јануари - Медиумите објавија резултати од анонимна анкета на ОБСЕ, спроведена во
2009 година со над 600 судии во Македонија. Судиите кои одговориле на прашалникот
рекле дека се изложени на постојани притисоци од Владата, од политичките партии,
од други судии и од полицијата. Министерот за правда, Михајло Маневски, за
медиумите изјави дека анкетата била неформална, не била потпишана и затоа била
нерелевантна.
25 јануари - Започна процесот на лустрација. Комисијата за верификација на фактите
за седум години лустрира над стотина лица, меѓу кои режисери, актери, судии,
писатели… Процесот го следеа низа контроверзии и издвоени мислења на некои од
членовите, а се претвори во политички прогон на актуелни и поранешни функционери
кои не беа дел од власта. Лустрираните поведоа постапки пред управните судови.
Судот во Стразбур пресуди во корист на лустрираните. Законот престана да важи на
1 септември 2015 година по извештајот за состојбите во државата на Рајнхард Прибе.
26 јануари - Владата почна интензивно да поставува 50 триесетметарски јарболи со
македонското знаме ширум државата.

4 февруари - Општина Центар, Градот Скопје и Министерството за култура го
презентираа проектот „Скопје 2014“. Со проектот, кој беше презентиран како
видеоклип, власта најави изградба на споменици од мермер и бронза на историски
личности претежно од античката историја, фонтани, скулптури и нови згради на
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институции во центарот на Скопје. За сите 137 документирани објекти до 2017 година
беа потрошени над 680 милиони евра, со вклучени анекси на договорите. „Скопје
2014“ стана синоним за власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ, со кој се воведе поимот
„антиквизација“, а наиде на остри критики од Грција и на подбив кај меѓународната
јавност. Власта тврдеше дека со проектот се зголемил туризмот и проектот влијаел
врз градежништвото и економијата. Проектот беше критикуван поради неговата
градежна, архитектонска, правна и политичка димензија.
19 април - Полицијата спроведе акција наречена „Метастаза“. Околу 30 лекари и
службеници беа уапсени и обвинети за незаконско посредување при добивање
инвалидски пензии. Апелациониот суд во Скопје ја потврди првостепената пресуда
дека се виновни и им ги зголеми затворските казни.
15 мај - За првпат со церемонија беа променети државните знамиња пред зградата
на Собранието.
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29 април - Се случи престрелка меѓу полицијата и униформирани лица на границата
меѓу Македонија и Косово за време на акција во селото Блаце. На 11 мај се случи
вооружена престрелка кај Радуша меѓу полициска патрола и криминална група, во
која загинаа четири лица.
16 јуни - По поднесена кривична пријава, полицијата ги уапси Душко Илиевски од
Битола, познат под прекарот млекарот, неговиот брат и татко поради одгледување
марихуана. Судот му одреди притвор на Душко Илиевски. Тој тврдеше дека станува збор
за политички монтиран случај. Никола Груевски рече дека марихуаната кај Илиевски
растела со месеци. Битолскиот суд двапати го ослободи Илиевски од обвинението.
Против него беа поднесени уште неколку пријави за навреда на премиерот, за
поседување оружје и друго. Ова следуваше по протестите за млекарницата Сведмилк,
каде што Илиевски беше најекспониран во барањата.
24 јуни - Полициска акција „Фаланга“ за шверц на археолошки предмети. Во идентична
акција, наречена „Фаланга 2“, продолжение на првата, уапсен и осуден беше Паско
Кузман, директорот на Управата за заштита на културното наследство. Апелација ја
потврди осудителната пресуда во случајот за сите обвинети. Тие тврдеа дека случајот
е политички монтиран и бараа повторување на постапката.
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27 јуни - Свечено беше отворена градската плажа, инвестиција на Град Скопје како
дел од проектот „Скопје 2014“. По неколку години инвестицијата од приближно 380
илјади евра пропадна.
20 јули - Директорот на Управата за спречување перење пари и финансирање
тероризам, Ване Цветанов, поднесе оставка од функцијата што ја извршуваше
од 2006 година. Оставката, како што наведе, е поради „лицемерната политика и
незаинтересираноста за борбата против вистинскиот криминал од страна на Владата“.
Државната комисија за антикорупција побара Цветанов да биде разрешен поради
констатирани пропусти во работата од страна на Државниот завод за ревизија.
Подоцна Цветанов беше уапсен и осуден во акцијата на МВР, „Шпион“.
13 август - Министерот за образование го повлече спорниот учебник за предметот
Општество за петто одделение, откако медиумите објавија дека естрадни личности
биле запишани како значајни културни дејци.
29 септември - Комисијата за лустрација го прогласи претседателот на Уставниот суд,
Трендафил Ивановски, за соработник на тајните служби. Управниот суд му ја одби
тужбата на Ивановски. Европскиот суд за човекови права во Стразбур по неколку
години пресуди во негова корист.
3 октомври - ВМРО-ДПМНЕ предложи промена на Уставот во делот за Судскиот совет.
Предлогот предвидуваше зголемување на бројот на членови на Судскиот совет што се
избираат директно од судиите, поради поголема независност. Партиите на Албанците
побараа Уставот да се прошири и со гласање по Бадентер во повеќе области. За таа
цел беше свикана и лидерска средба.
3 ноември - СДСМ објави случај „Патриотска метла“, во кој обелоденија дека во
Министерството за култура е уништен или украден дел од тендерската документација
за проектот „Скопје 2014“.
9 ноември - Европската комисија ја обнови препораката за почеток на пристапните
преговори со Македонија, изнесена во Извештајот за напредокот во евроинтеграциите
во 2010 година.
11 ноември - Антикорупциската комисија поведе иницијатива до Јавното обвинителство
за утврдување кривична одговорност на поранешниот претседател Бранко
Црвенковски за аферата „Надеж“. Црвенковски беше прозван дека противзаконски
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и ненаменски потрошил 340.000 евра за консултантски услуги за тројца
словенечки експерти, кои биле задолжени да изработат проект за подобрување
на комуникациските способности на кабинетот. ВМРО-ДПМНЕ случајот „Надеж“ го
експлоатираше максимално политички.
5 декември - Се одржа протестен марш на СДСМ и на коалицијата во Скопје, предводен
од лидерот на партијата, Бранко Црвенковски, под мотото „Доста е! Избори се за
иднината“.
15 декември - Опозицијата во Собранието поднесе интерпелација за министерката
за култура, Елизабета Канческа-Милевска. Симболично, со метли, кои беа алузија
на случајот „Патриотска метла“, ги искажаа аргументите за потребата од нејзиното
разрешување. Интерпелацијата не помина.
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17 декември - Претседателот на Апелациониот суд во Скопје, Јордан Митриновски,
поднесе оставка на функцијата. Ова следуваше откако Митриновски и судијата
Исмаил Лимани му го заменија притворот на бизнисменот Бајруш Сејдиу со куќен
притвор. Судскиот совет експресно го разреши Митриновски во 2011 година. Судот во
Стразбур, пак, потврди дека разрешувањето било незаконско. Медиумите претходно
го забележаа Митриновски како влегува на средба во Владата. Тој самиот неколку
години подоцна во јавните настапи образложи дека лично премиерот Никола Груевски
му ја побарал оставката поради куќниот притвор на Бајруш Сејдиу.
25 декември - Полициска акција во фирмите на бизнисменот Велија Рамковски, меѓу
кои, и во телевизијата А1. Следниот ден беа уапсени сопственикот Велија Рамковски и
други лица, управители на фирми и вработени, под сомнение дека со години затајувале
данок. Една од притвореничките во предметот наречен „Пајажина“ го загуби плодот во
затворот. Портпаролот на МВР, Иво Котевски, и директорот на УЈП, Горан Трајковски, на
провладините телевизии до доцна во ноќта ја објаснуваа акцијата на УЈП и полицијата.
Кривичниот суд пресуди вкупно 109 години затвор за обвинетите во случајот.
Телевизијата во знак на протест емитуваше програма на отворено од пред Владата, а
граѓаните со потписи ја поддржуваа кампањата „И јас сум А1“. На 31 август 2011 година
згасна телевизијата А1 по отворената стечајна постапка и одземената фреквенција од
страна на Агенцијата за електронски комуникации. Згаснаа и весниците Време, Шпиц
и Коха е ре, кои беа во сопственост на Рамковски. Власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ
постојано тврдеше дека телевизијата не е цел на упадот во фирмите на улицата „Перо
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Наков“. Менаџментот и вработените јавно говореа дека целта на полициската акција
е да згасне медиумот.
28 декември - СДСМ до Обвинителството поднесе кривични пријави против министерката
за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, и против директорот на Управата за јавни
приходи, Горан Трајковски. Пријавите беа за скандалот со 750.000 евра, пронајдени во
шише кај возачот на МПМ, а другите се однесуваа на обвинувањата дека се плаќале
партиски реклами на ВМРО-ДПМНЕ со буџетски средства.

(2011 ГОДИНА) БОЈКОТ НА ПАРЛАМЕНТОТ,
ПРОТЕСТИ ПРОТИВ ПОЛИЦИСКАТА БРУТАЛНОСТ
28 јануари - Опозициските СДСМ, НСДП и Нова демократија го напуштија Парламентот.
Одлуката за речиси целата опозиција да го напушти Собранието следуваше по
блокадата на сметките на телевизијата А1 и на фирмите на бизнисменот Велија
Рамковски во акцијата на МВР, „Пајажина“. За случајот беше свикана координација
кај претседателот на Собранието, Трајко Вељаноски, која заврши безуспешно. ДУИ
остана воздржана.
2 февруари - Александра Зафировска беше избрана за нова претседателка на
Судскиот совет. Во објавените „бомби“ на опозицијата јавноста слушна дека таа ја
известила тогашната секретарка на премиерот Никола Груевски дека ќе распише
огласи за избор на судии и дека разговора со министерката за внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, за избор на претседатели на судовите. СЈО во специјален извештај
директно ја посочи дека овозможила влез на политиката во судството.
11 февруари - Група активисти, етнички Албанци, доцна вечерта разрушија дел од
црквата-музеј во изградба на скопското Кале. Два дена подоцна се случи масовна
тепачка на меѓуетничка основа на истата локација. Осуммина беа повредени, од кои,
двајца полицајци. По инцидентите, Управата за заштита на културното наследство ги
запре градежните активности на тврдината. Заменик-министерот за внатрешни работи
од ДУИ, Џевад Бучи, беше снимен како му ги вади лисиците на еден од уапсените.
Министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, за медиумите изјави дека
потегот на Бучи бил тактичка одлука.
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22 февруари - Премиерот и министрите промотивно се возеа во првите набавени 15
украински нископодни автобуси. Никола Груевски објави дека ќе се менува возниот
парк на градското сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје со вкупно 302 нови автобуси,
меѓу кои, т.н. црвени двокатни автобуси, нарачани од кинеската компанија Јутонг. Во
2018 година СЈО, врз основа на „бомбите“, ја отвори истрагата „Дизајн“ токму за спорна
процедура при набавката на двокатните автобуси.
23 февруари - Претседателот на ДИК, Александар Новаковски, поднесе до Собранието
оставка од функцијата поради тоа што му била загрозена неговата непристрасност и
доверба. Ова следуваше откако Новаковски во јавни настапи изјави дека избирачките
списоци се прочистени и оти се неопходни дел од корекциите на Изборниот законик
по сугестиите на ОБСЕ.
9 март - Масовна меѓуетничка тепачка помеѓу средношколците во училиштето „Свети
Наум Охридски“ во Македонски Брод. Во тепачката учествуваа педесетина ученици.
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7 април - Европскиот парламент ја усвои Резолуцијата за напредокот на Македонија
за 2010 година, со што ја реафирмира позицијата за потребата од итно отворање на
пристапните преговори.
11 април - Започна поставувањето ограда во „барокен“ стил на мостот „Гоце Делчев“.
Нови „барокни“ огради и илуминација добија и мостовите „Слобода“ и „Мајка Тереза“.
Сите беа дел од проектот „Скопје 2014“.
10 мај - Јавниот обвинител, Љупчо Шврговски, по допрен глас формира предмет против
непознат сторител за тв-прилогот „Списоци“, објавен во вестите на телевизијата А1.
Во прилогот беа објавени телефонски разговори со десетици луѓе, најголем дел
вработени во јавната администрација, на кои новинарките им се претставуваа како да
се јавуваат од центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ. Граѓаните отворено говореа
дека гарантираат со по 10 или 15 гласа за владејачката партија на изборите. Некои
од нив, како што тогаш беше обелоденето, биле уценувани да обезбедат гласачи ако
сакаат да го задржат работното место или да бидат вработени. Според изјавите, некои
добивале и понуди за бесплатно ин-витро оплодување. Обвинителството експресно го
затвори предметот со образложение дека сите повикани експлицитно негирале дека
врз нив бил вршен притисок.
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26 мај - Антикорупциската комисија објави дека ќе го испита случајот со непријавениот
имот на сопругата на лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски. Весникот Дневник објави
дека сопругата на Црвенковски, Јасна, поседува имот на хрватскиот остров Корчула и
во српската престолнина Белград, кој не е пријавен во анкетниот лист. Во доказите за
предметот „Титаник“ на СЈО, во судот беа пуштени необјавени „бомби“, во кои се слуша
како тогашната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, нарачува
Антикорупциската комисија да отвори предмет за овој случај.
31 мај - СДСМ објави дека премиерот и неговото поблиско семејство поседуваат шест
стана кои Никола Груевски не ги пријавил во имотниот лист. Аферата беше објавена
во 2006 година кога ДКСК соопшти дека немала надлежности да утврдува на кој начин
и од кои средства мајката на Груевски стекнала три стана во Скопје. Во 2016 година,
претседателот на Антикорупциската комисија, Горан Миленков, рече дека не му е
јасно зошто новинарите се интересираат за имотот на Груевски кога тој веќе не е на
функцијата премиер. Миленков покажа документ со имотната состојба на Груевски, но
не им дозволи на новинарите да добијат фотокопија.
3 јуни - Една од двете фонтани во реката Вардар, дел од проектот „Скопје 2014“, беше
пуштена пробно во употреба. Инвестицијата чинеше над 830.000 евра.

5 јуни - Се одржаа вторите предвремени парламентарни избори. На овие избори
за првпат македонските државјани во дијаспората избираа посебни пратеници (во
изборните единици 7, 8 и 9), откако оваа можност беше воведена со измените на
Изборниот законик од октомври 2008 година. Законското решение беше критикувано,
бидејќи бројот на гласови со кои беа избрани пратеници од Македонија и од
дијаспората беше несразмерен. ВМРО-ДПМНЕ на изборите загуби седум пратеници
во однос на минатите парламентарни избори (56), СДСМ доби 15 пратенички места
повеќе (42), ДУИ загуби тројца пратеници (15).
6 јуни - Во случајот на МВР со кодно име „Кампања“, лидерот на Обединети за
Македонија, Љубе Бошкоски, спектакуларно и во присуство на телевизиски камери
беше уапсен од полициските „алфи“ под сомнение дека нелегално ја финансирал
изборната кампања. Бошкоски изјави дека станува збор за политичка местенка од
Мијалков. Врховниот суд ја потврди петгодишната затворска казна, која Бошкоски
ја одлежа. СЈО за апсењето на Бошкоски покрена обвинение за тортура и нечовечко
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постапување на полициските службеници заради политичка одмазда на ексдиректорот
на тајната полиција, Сашо Мијалков.
6 јуни - Убиен е младиот Мартин Нешкоски од Игор Спасов, припадник на единицата
за специјални задачи, „тигри“, за време на прославата на изборната победа на ВМРОДПМНЕ. На социјалните мрежи се појавија информации дека младо момче било
претепано до смрт во центарот на градот. Од наредниот ден почнаа спонтани протести
против полициската бруталност низ Скопје, а потоа ширум земјата. Протестите
следуваа откако во дневниот полициски билтен не беше забележан случај на
убиство на плоштадот. Демонстрантите бараа политичка и морална одговорност од
министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, и од портпаролот на МВР,
Иво Котески. Тој, во изјава за медиумите, рече дека таков настан не е пријавен во
полицијата. Спасов беше осуден на казна затвор во траење од 14 години.
21 јуни - Поставен беше споменикот на Александар Македонски во центарот на Скопје,
дело на скулпторката Валентина Стевановска, со официјално име „Воин на коњ“. Грција
го протолкува поставувањето на споменикот како провокација. Помал споменик на
Александар Македонски беше поставен и во реконструираниот аеродром во Скопје,
подарок од директорот на ТАВ, кој е концесионер. По Договорот од Преспа, во март
2018 година, малиот „Александар“ беше отстранет.
22 јуни - Општина Битола го постави споменикот на Филип II на плоштадот Магнолија
во градот.

3 јули - СДСМ на конгрес во Битола повторно го избра Бранко Црвенковски за
претседател на партијата.

20 јули - Со прифаќањето на предлогот за автентично толкување на Законот за
амнестија, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ одлучија да престане кривичното
гонење на одговорните за четирите хашки случаи: „Мавровски работници“, „Водството
на ОНА“, „Непроштено“ и „Липковска брана“. Еден ден претходно, единствениот осуден
за воени злочини за конфликтот од 2001 година, Јохан Тарчуловски, му се обрати со
писмо на премиерот Никола Груевски, во кое го повикува да ги остави во историјата
хашките случаи.

Апсење на Љубе
Бошкоски

1 август - Екипи на Општина Гази Баба со динамит урнаа дел од станбено-деловниот
комплекс „Космос“ во Скопје на бизнисменот Фијат Цаноски, поради наводни
неправилности при градбата на објектот. Цаноски јавно објави дека станува збор за
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политичка одмазда од премиерот Никола Груевски. Во објавените „бомби“ на СДСМ
можеше да се чуе како Груевски и Миле Јанакиески го договараат уривањето на
„Космос“. СЈО покрена обвинение врз основа на прислушуваните материјали за да
докаже дека комплексот бил разрушен заради политичка одмазда од Груевски поради
напуштањето на коалицијата на партијата ПЕИ на Фијат Цаноски.
4 август - Комисијата за верификација на фактите го прогласи режисерот Владимир
Милчин за соработник на тајните служби. Вишиот управен суд ја потврди одлуката.
Европскиот суд за човекови права во Стразбур ја прифати тужбата на Милчин за
лустрацијата.
8 септември - По повод 20-годишнината од независноста на Македонија, Владата
организира низа настани, меѓу кои музичко-сценски спектакл и отворање на
фонтаната со споменикот „Воин на коњ“. СДСМ ја бојкотираше прославата.
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1 октомври - Започна пописот на населението. На 10 октомври членовите на Пописната
комисија поднесоа оставки. Пописот беше стопиран пред да заврши со одлука на
Собранието. СЈО отвори истрага за пропаднатиот попис за лидерите на ВМРО-ДПМНЕ
и ДУИ со образложение дека свесно знаеле оти резултатите од пописот ќе им нанесат
штета на нивните партии, па водејќи се од лични интереси и со цел задржување на
моќта ја прекинале постапката, со што предизвикале штета на буџетот од над 175
милиони денари.
11 ноември - Иницијатива за потпишување Манифест за заштита на македонскиот
идентитет до Европската Унија поради изоставањето на придавката „македонски“
од Извештајот на Европската комисија. Во 2015 година пратениците кои гласаа за
Законот за употреба на јазиците беа прогласени за велепредавници.
16 ноември - Уставниот суд донесе одлука за укинување на Законот за одредување
на видот и одмерување на висината на казната. Судиите констатираа дека законот е
уставно проблематичен.
1 декември - Во акција на МВР под име „Калдрма“ уапсени и обвинети беа 86 лица за
противправно присвојување пари со фалсификувани фискални сметки од наплатата
на патарините. Судскиот процес заврши со пресуда, според која, обвинетите беа
осудени на близу три и пол века затвор. Акцијата е продолжение на „Змиско око 1“ и
„Змиско око 2“.
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5 декември - Македонија го доби спорот против Грција во Хаг. Меѓународниот суд
на правдата донесе одлука според која Грција ја прекршила Времената спогодба со
ветото на букурешкиот самит на НАТО.
12 декември - Расчинетиот владика на Македонската православна црква - Охридска
архиепископија, Јован Вранишковски, беше уапсен на граничниот премин Меџитлија
при обидот да влезе во државата. Тој беше осуден од велешкиот суд, а Апелација
го враќаше предметот на повторно судење. Во судскиот предмет „Расколник“,
Вранишковски доби тригодишна затворска казна, а преостанатите 18-мина
следбеници добија двегодишни условни казни за проневера на пари од МПЦ-ОА. Во
2017 година Вранишковски повторно беше осуден за друго кривично дело.
14 декември - Полициска операција „Бришач“. Уапсени беа педесетина лица, меѓу кои
и полицајци за лажни сообраќајки. Судот осуди 27 лица на условни казни.

(2012 ГОДИНА) ЦРНИОТ ПОНЕДЕЛНИК
6 јануари - Свечено беше отворена „Порта Македонија“ во центарот на Скопје.
Премиерот Никола Груевски во говорот изјави дека тој е идејниот творец на целиот
проект „Скопје 2014“.
9 јануари - Орка холдинг стана нов сопственик на весниците од медиумската групација
Медија принт Македонија: првиот дневен весник, Дневник, Утрински весник и Вест.
Дел од весниците потоа ја сменија уредувачката политика во провладина. По неколку
години холдингот ги продаде уделите во МПМ. Промените во сопственичката структура
се случија непосредно по најавите за штрајк на вработените во трите дневни весници
поради неисплатени плати и хонорари.
17 јануари - Поставен беше камен-темелник на плоштадот Скендербег. Плоштадот
почна да се гради по критиките во јавноста дека ДУИ, како коалициски партнер во
власта, го премолчела проектот „Скопје 2014“. Плоштадот беше пуштен во 2017 година.
27 јануари - Се одржаа протести против маските кои го исмеваа исламот на
Вевчанскиот карневал во Струга.

27 јануари - Граѓаните во интернет-анкета го изгласаа новиот „барокен“ изглед на
Владата од петте понудени решенија за реконструкција на владината фасада. Во март,
фирмата Архитектоника на архитектот Жарко Чаушевски склучи договор за изработка
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на основниот проект за реконструкцијата на фасадата. Отпорот кон интервенцијата
се манифестираше за време на протестите во мај 2015 година, кога демонстрантите
извикуваа „Ружна ви е Владата“, фрлајќи јајца и бои на фасадата.
3 февруари - СДСМ соопшти дека ДКСК директно ја штити ВМРО-ДПМНЕ. Партијата
праша зошто антикорупционерите не реагирале за дефицитот од три милиони евра
на сметката на ВМРО-ДПМНЕ за изборите.
13 февруари - Опозициската НСДП побара интерпелација за министерката Гордана
Јанкулоска поради случаите Нешкоски, Бошкоски, „Змиско око“... Ова беше трета
интерпелација за Јанкулоска која не помина.
14 март - Во Резолуцијата на Европскиот парламент за извештајот од 2011 година
за напредокот на Македонија се забележува загриженост за феноменот на
„антиквизацијата“, која се заканува да ги зголеми тензиите со соседните земји и да
создаде нови внатрешни поделби.
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15 март - Еврокомесарот за проширување Штефан Филе беше во посета на Скопје по
повод стартот на Пристапниот дијалог на високо ниво меѓу Македонија и Европската
Унија. Дијалогот се фокусираше на пет приоритетни области: слободата на говорот,
владеењето на правото, реформата на јавната администрација, реформи во изборниот
процес и економските критериуми.
31 март - Еден од најбогатите луѓе во светот, мексиканскиот бизнисмен Карлос Слим,
ја посети Македонија. Беше најавено дека Слим разгледува детали за инвестиција во
информатичко-комуникациската технологија, но тоа не се случи.
31 март - Голема полициска акција во источна Македонија, наречена „Детонатор“, која
почна од Кочани. Кривичниот суд изрече затворски казни од 1 година и 3 месеци, па
сè до доживотен затвор за 15-мина обвинети за злосторничко здружување, обид за
убиство, измама, лихварство... Апелација потврди дел од казните, а дел преиначи.
12 април - Петкратно убиство во атарот на селото Смилковци, Скопско. Момчињата биле
убиени од истрели од автоматски пушки додека ловеле риба. МВР на 1 мај соопшти дека
ги откриле сторителите на масакрот. Следуваа протести во Скопје, Куманово, Тетово,
Гостивар и Кичево против апсењето на осомничените и против акцијата „Монструм“.
Скопскиот кривичен суд им досуди доживотни казни на обвинетите, Апелациониот суд
ги потврди, а Врховниот суд го врати предметот на повторно судење. Обвинението го
застапува СЈО.
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22 април - Три стебла на врби беа засадени во средината на реката Вардар, на потегот
од Камениот мост кон Македонската опера и балет. Скулптурата чинеше приближно
250.000 евра и е дел од проектот „Скопје 2014“.
25 април - Пратениците во Собранието ја изгласаа Декларацијата за реафирмирање
на реализацијата на стратешката цел за членство на Македонија во НАТО. Документот,
предложен од ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, доби поддршка од сите пратенички групи, освен од
ДПА, која сметаше дека документот е „празна демагогија“.
12 мај - Група граѓани, во знак на револт поради тоа што градските власти планираат
за новата „барокна“ ограда на мостот „Слобода“ да потрошат близу два милиони евра,
ја излепија старата ограда со лепенки, имитација на евра.
29 мај - Не помина интерпелацијата за министерот за финансии, Зоран Ставрески,
поради лошите економски политики, што ја поднесе СДСМ. Ваква неуспешна
иницијатива за Ставрески имаше и во 2010 година.
13 јуни - Советот за радиодифузија ѝ ја одзеде дозволата за работа на телевизијата
А2 поради тоа што не ја приспособила програмата според добиената дозвола. Од
телевизијата тврдеа дека станува збор за уште еден обид на власта за замолчување
на критички медиум по затворањето на телевизијата А1.
13 јуни - Здружението на новинарите на Македонија и Владата се договорија за
декриминализација на клеветата и навредата.

15 јуни - Индискиот бизнисмен Субрата Рој ја посети Македонија, најавен од власта
како иден странски инвеститор. На средби со државниот врв Рој најави инвестиции во
агрокомбинатот Џумајлија, фабрика за добиточна храна и млекарница со фарма, како
и туристички комплекс на охридското крајбрежје. Во јавноста се појавија критики
за најавите за инвестиции поради аферите во Индија, за кои Рој требаше да врати
неколку милијарди американски долари. Министерството за земјоделство ја активира
банкарската гаранција за неговата фирма Сахара груп поради неисполнување
на обврските од договорот за земјоделскиот комбинат. Рој вети дека на Скопје ќе
му подари споменик на Мајка Тереза, но наместо тој, изградбата ја финансираше
Владата. Рој подоцна отиде во затвор бидејќи не им платил отштета на измамени
инвеститори во Индија.
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24 јуни - Советот на Град Скопје донесе одлука за промена на имињата на улици,
булевари и мостови на подрачјето на Скопје. Некои од новите имиња беа античките
ликови Аминта Трети, Филип II Maкедонски... Улицата „Бихаќска“ стана „Павел
Шатев“, „Салвадор Аљенде“, стана „Тодор Александров“... Беа променети имињата
на над 32 улици и булевари. СДСМ обвини дека градската власт сака да ја избрише
народноослободителната борба како културно-историско наследство од меморијата
на граѓаните.
26 јуни - Бранко Црвенковски и Љубчо Георгиевски најавија соработка и коалицирање.
На 18 јули Црвенковски и лидерот на ДПА, Мендух Тачи, договорија соработка и заемна
поддршка.
1 август – Струјата поскапе за приближно 10 % и укината беше евтината дневна
тарифа. СДСМ во 2017 година ја врати евтината дневна тарифа.
13 август - Офицери на АРМ првпат им оддадоа почит на загинатите борци на ОНА.
Генералштабот на Армијата се огради од чинот.
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14 август - Прв протест на граѓанската иницијатива АМАН против зголемувањето на
цените на горивата, струјата, парното. Доставија потписи со кои побараа промени
во Законот за енергетика. На 13 февруари 2013 година, во Парламентот не помина
барањето за враќање на евтината дневна тарифа на струјата.

1 септември - Стартуваше задолжницата како нов владин инструмент за подмирување
на долговите, со кој приватните компании можеа да ги наплаќаат побарувањата во
должничко-доверителските односи. Стопанските комори сметаа дека задолжницата
треба да важи и за државните долгови. Владата по две години го прифати барањето
на бизнисмените. Собранието донесе одлука со која задолжницата останува само на
доброволна основа.
5 септември - Во Собранието почна расправата за Законот за бранителите. ДУИ ја
блокираше работата на Парламентот со опструирање. Претходно министерот за
одбрана, Фатмир Бесими, и неколку офицери на АРМ се поклонија пред бистата на
загинатите од ОНА во кумановското село Слупчане.
8 септември - Свечено беше пуштен Споменикот на паднатите херои лоциран во
паркот „Жена борец“, дел од проектот „Скопје 2014“. Во комплексот беше поставен и
споменикот на митскиот Прометеј, кому подоцна му беа прикриени гениталиите со
согласност на скулпторот.

Васко Маглешов | ХРОНОЛОГИЈА 2008 - 2019

16 ноември - Лустриран беше кичевскиот судија Драги Билески една година пред
да биде пензиониран. СЈО подоцна за случајот отвори предмет „Моќник“ и посочи
дека лустрацијата на судијата ја нарачал пратеникот Антонио Милошоски. Судот во
Стразбур пресуди во полза на Билески.
8 декември - Штрајк на лекарите од државното здравство пред зградата на Владата
поради моделот за плата по учинок. Лекарите кои не го поддржаа штрајкот ги повикаа
колегите да се вратат на работа.
11 декември - Почна судењето за случајот „Ровер“, во кој беа обвинети поранешниот
министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски за помагање убиство во 2001 година,
како и други лица. Кривичниот суд ги огласи за виновни. Апелација двапати ги укина
пресудите и предметот по третпат почна од почеток.
12 декември - Судот за човекови права во Стразбур пресуди во корист на Калед ел
Масри против Македонија за прекршување на неколку члена од Европската конвенција
за човекови права - за нечовечко и понижувачко однесување, за прекршување на
правата на слобода и сигурност, на приватен и семеен живот, слобода на изразување
и правото на правично судење. Во 2018 година, министерот Никола Димитров му се
извини на Ел Масри за незаконското апсење во Македонија.
15 декември - Десетина лица беа уапсени во полициската акција „Керозин“ во Скопје,
Велес и Неготино, осомничени за незаконска набавка на нафта за училишта, градинки
и здравствени установи. Судот прогласи за виновни 16 лица и определи вкупна
24 декември затворска казна од 32 години. Апелација само делумно им ги намали казните.
- Пратениците 24 декември - Пратениците на опозицијата и новинарите беа насилно
на опозицијата исфрлени од собраниската сала при донесувањето на буџетот за 2013
и новинарите година. Еден ден претходно и на самиот ден на исфрлањето на пратениците
беа насилно пред законодавниот дом имаше протести за поддршка на пратениците
исфрлени од и контрапротести и огромно присуство на полицијата. Денот го доби
собраниската симболичкото име „Црн понеделник“ поради насилното исфрлање на
сала при пратениците и погазувањето на демократијата. Автобуси и комбиња со
донесувањето на членови и поддржувачи на СДСМ не беа пуштани да дојдат на протестот
буџетот за 2013 во Скопје. Претходно, на 21 декември, актери, музичари, оперски пејачи
година. и вработени во институциите за култура протестираа против блокадата и
недонесувањето на буџетот. Новинарите поведоа постапка пред Уставниот
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суд за отстранувањето од собраниската ложа, кој, пак, ја отфрли иницијативата. Судот
во Стразбур досуди во корист на новинарите. За настанот СДСМ поднесе кривична
пријава, но Обвинителството никогаш не ја процесираше до истрага.

(2013 ГОДИНА) ПОЛИЦИСКИ АКЦИИ, ПРОТЕСТИ,
НАСИЛСТВО ПРЕД ОПШТИНА ЦЕНТАР
Јануари - март - „Отпор“ - секојдневни протести ширум Македонија за случувањата на
„Црниот понеделник“.
11 јануари - Директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, Сашо
Мијалков, од весникот Фокус побара 27.000 евра за нарушени чест и углед.

16 јануари - Македонија беше прогласена за делумно слободна земја во извештајот
на Фридом хаус.
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21 јануари - Собранието по скратена постапка и без присуство на опозицијата ги донесе
измените на Законот за Владата, со кои е пропишано дека премиерот по заминување
од функцијата ќе добие шестмина телохранители од МВР како обезбедување, возач и
службено возило за исто толку време колку што му траел мандатот.
30 јануари - Македонија беше рангирана на најниското 116 место според слободата на
медиуми (Репортери без граници).
15 февруари - Градот Скопје им забрани на борците од НОБ да маршираат на
плоштадот Македонија со образложение дека терминот е зафатен со други претходно
резервирани активности.

16 февруари - Стевчо Јакимовски, градоначалникот на скопската општина Карпош
и член на СДСМ, неколку минути пред истекот на рокот се пријави за кандидат
за градоначалник на Карпош за локалните избори на 24 март како кандидат на
партијата на Србите на пратеникот Драгиша Милетиќ. Јакимовски беше единствениот
градоначалник на СДСМ што не ја испочитува одлуката на партијата за бојкот на
локалните избори.
20 февруари - Пуштена првата од шесте катни гаражи, дел од проектот „Скопје 2014“,
наречена „Судска палата“. Останатите пет, од кои дел со патриотски имиња - „Тодор
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Александров“, „Македонска фаланга“, „Разловечко востание“, „Солунски конгрес“ - беа
пуштани етапно во следните години.
24 февруари - На конвенција во Куманово опозициската коалиција предводена од
СДСМ усвои декларација од пет точки во која претстојните локални избори ги означува
како нелегитимни и повика на бојкот.

1 март - Еврокомесарот за проширување Штефан Филе, известувачот за Македонија
во Европскиот парламент, Ричард Ховит, и Јиржи Бузек престојуваа во Скопје.
Договорот, меѓу другото, се однесуваше и на експертска комисија која ќе ги истражува
инцидентите од 24 декември. Опозицијата најави дека ќе се врати во Собранието и ќе
учествува на локалните избори.
13 март - Службеното обезбедување на МРТ упадна во музичкото радио Канал 103
кое се наоѓа во истиот објект, за да го спречи гостувањето на лидерот на партијата
„Достоинство“, Стојанче Ангелов. Обезбедувањето побара водителот да се легитимира
со лична карта. МРТ се огради од настанот.
22 март - Коалицијата „Сојуз за иднината“, предводена од СДСМ, пријави над 13 илјади
фантомски гласачи во ДИК пред првиот круг на локалните избори закажан за 24 март.
26 март - Во сообраќајна несреќа загина новинарот и главен и одговорен уредник
на весникот Фокус, Никола Младенов. Шефицата на скопското обвинителство
Гордана Гешковска, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска и јавниот
обвинител Марко Зврлевски одржаа заедничка прес-конференција и соопштија дека
Обвинителството ја затворило истрагата како несреќен случај. Сепак, текот на истрагата
го следеа низа контроверзии. Медиумите објавија фискални сметки од патувањето на
Младенов што истражниот судија не ги подигнал од местото на несреќата. Судијата
повторно се враќаше место на настанот за да изврши дополнителен увид.

8 април - Се одржа вториот круг од локалните избори во Македонија. Владејачките
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ освоија најголем дел од градоначалничките места. СДСМ
инсистираше заедно со локалните да се одржат и предвремени парламентарни
избори, но ВМРО-ДПМНЕ го одби барањето. На ова му претходеше и собраниски
бојкот од СДСМ поради настаните на 24 декември 2012 година. Во почетокот на март, во
Македонија пристигна европска делегација за надминување на политичката криза.
По неколкучасовни разговори со политичките лидери, еврокомесарот Штефан Филе,
известувачот за Македонија во Европскиот парламент, Ричард Ховит, и поранешниот
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претседател на Европскиот парламент, Јежи Бузек, лидерот на СДСМ Бранко
Црвенковски се согласи да учествува на претстојните локални избори. ВМРО-ДПМНЕ
освои 56 градоначалнички места, ДУИ, 14, а СДСМ само 4. Овие избори ќе останат
запаметени по гласачите од Пустец, Албанија, кои беа распоредени на повеќе адреси
во Општина Центар и на кои им беа издадени лични карти. Жителите од Пустец гласаа
масовно во Центар. СЈО за овој случај го покрена првото обвинение „Титаник“ за
изборни нерегуларности. Жители на Општина Центар се пожалија дека на денот на
изборите не им работат лифтовите и дека намерно се дупат гуми на автомобилите со
цел граѓаните да се спречат да гласаат.
8 април - ЗНМ, МИМ, ССНМ и Центарот за развој на медиуми ја бојкотираа дебатата за
Законот за медиуми со Владата поради нетранспарентност.
15 април - Поставена беше првата од двете вртелешки во центарот на Скопје, во
вредност од приближно 160.000 евра, дел од проектот „Скопје 2014“. Инвеститор
е ЈП Паркови и зеленило. Во 2017 година беше поставена втората вртелешка кај
Министерството за надворешни работи. Новата власт ги премести вртелешките на
други локации.
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16 април - Комесарот за проширување Штефан Филе во Европскиот парламент во
Стразбур го објави специјалниот извештај за Македонија што Европската комисија
го подготвуваше според заклучоците на декемврискиот самит на Европскиот совет.
Филе претходно престојуваше во Македонија на средби со лидерите на политичките
партии.
18 април - Полициска акција „Агент“. Уапсени беа четворица осомничени за злоупотреба
на службената положба и овластување, за перење пари и други приноси од казниво
дело, за фалсификување исправа и за употреба на исправа со невистинита содржина
за продажба на земјиште кај спортскиот центар „Борис Трајковски“ во Скопје.
Меѓу осудените беше ексразузнавачот Слободан Богоевски. Апелација ја потврди
пресудата.
27 мај - Лустриран беше професорот на Правниот факултет Љубомир Данаилов
Фрчкоски. Тој најави тужба за лустрацијата до Судот во Стразбур.
29 мај - Протест на граѓански организации пред Собранието против новиот Законот за
прекин на бременоста, кој налагаше рестриктивна регулација на абортусот. Уставниот
суд пресече дека Законот не е противуставен.
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31 мај - Со свирчиња и со транспаренти „Слобода за Кежо“ стотина новинари на
протест пред Основниот суд Скопје 1 побараа нивниот колега Томислав Кежаровски
да биде ослободен од притвор. Истражниот судија му одреди притвор, исто како и
на другите седуммина уапсени во полициската акција „Ликвидација“во врска со
убиството во велешкото село Ореше во 2005 година. Кежаровски подоцна беше
правосилно осуден како виновен што во два броја на двонеделникот Репортер 92 во
2008 година го објавил идентитетот на заштитениот сведок во случајот „Ореше“ и со тоа
неовластено оддал информации за сведоците. Новинарот и медиумот објавија дека,
всушност, со текстовите откриле дека полицијата мести лажен сведок. Остри реакции
за ослободување на Кежаровски стигнаа и од меѓународната заедница. Кежаровски
доби прекин на издржувањето на казната поради лошата здравствена состојба, а на
20 јануари 2015 година беше организиран протестен марш од пред Апелациониот суд
во Скопје до Владата. Врховниот суд ја укина пресудата, а за четворица од обвинетите
настапи апсолутна застареност на кривичното гонење.
31 мај - Лустириран беше поранешниот функционер Петар Карајанов. Тој обвини
дека Комисијата го лустрирала со друг идентитет. Европскиот суд за човекови права
пресуди во корист на Карајанов.
5 јуни - Пуштен мостот „Око“, дел од проектот „Скопје 2014“. Претходно беше завршен
и Мостот на уметноста, исто така дел од овој проект.
7 јуни - Насилни протести пред Општина Центар, организирани поради наводен мотив
дека членовите на Советот ќе одлучуваат за детален урбанистички план за уривање
на црквата „Св. Константин и Елена“, која беше во фаза на градба на ул. „Македонија“,
иако тоа не било точка на дневниот ред на седницата. Заради спречување на
поголеми инциденти, седницата беше прекината и презакажана за 10.6.2013 година,
кога повторно пред Општината се собраа неколку стотици луѓе, кои се обидоа
насилно да влезат во салата каде што се одржуваше седницата. За овој настан СЈО
покрена обвинение за 14 лица за насилство, меѓу кои и против Никола Груевски, како
поттикнувач. Вина во текот на судењето признаа двајца и добија условни казни.
14 јуни - Под мотото „Го сакам ГТЦ“ група граѓани го обиколи Градскиот трговски
центар во Скопје држејќи се за раце, протестирајќи против најавената промена на
изгледот на овој објект во „барок“. Во 2015 година Општина Центар распиша локален
референдум за ова прашање, кој заврши неуспешно поради непостигнатиот цензус
од 51 %.
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22 јуни - Група маскирани лица го нападнаа ЛГБТ-центарот во Старата скопска чаршија,
додека во него се одржуваше филмска проекција во рамки на одбележување на
Неделата на гордоста. Во јули центарот повторно беше нападнат, со обид да биде
запален. Истрагата никогаш не ги откри сторителите.
28 јуни - Комисијата за верификација на фактите го лустирира писателот Славко
Јаневски. Следуваа реакции во јавноста.
11 јули - Полициска акција со кодно име „Милка“, за криумчарење и транспорт на жив
добиток од Македонија во Албанија. Во 2014 година судот прогласи за виновни 31 лице.
Следуваше и втора слична акција, „Милка 2“.
15 јули - Тито Петковски, лидерот на НСДП, беше казнет со 10.000 евра за навреда
на премиерот со изјавата дека Груевски договорил промена на уставното име на
државата.
15 јули - Лустриран беше скулпторот, академик Томе Серафимовски. Два дена подоцна
беше лустириран и писателот Божин Павловски.
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12 август - Општина Центар го презентира првиот од двата ревизорски извештаи
за проектот „Скопје 2014“, кој покажа нерегуларности и злоупотреби на буџетските
средства. Извештаите беа доставени и до Јавното обвинителство, но истрага не беше
отворена.
13 август - Министерот за одбрана Талат Џафери се поклони пред споменикот на УЧК
во Слупчане без придружба на армиски офицери.
26 август - Ад хок-комисијата го потпиша конечниот извештај за настаните во
Собранието на Македонија на 24 декември 2012 година. Пратеникот Илија Димовски
изјави дека тежината на правните квалификации во извештајот е иста како паломахартија.
11 септември - Припадници на полицијата околу 1 часот по полноќ уапсија десетина
активисти на граѓанската иницијатива „Паркобрани“ во паркот спроти Бристол во
Центар, кои престојуваа во паркот во знак на револт поради сечата на дрвјата и во
обид да ја спречат изградбата на новиот објект на Агенцијата за медиуми. Активистите
беа приведени поради нарушување на јавниот ред и мир, а потоа и пуштени.
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16 септември - Полициска акција „Шпион“. 17 лица беа уапсени поради сомнение за
шпионажа, злосторничко здружување, измама и уцена. Меѓу уапсените беа Марјан
Маџовски, шеф на кабинетот на претседателот на Собранието Трајко Вељаноски,
ексгенералот Горан Стојков и режисерот Борис Дамовски. Кривичниот суд огласи за
виновни 18 лица и им одреди вкупна затворска казна од 73 години. Апелација, освен
за едно лице, ја потврди првостепената пресуда и им ги намали казните. Предметот
пред судот го застапува СЈО.
9 октомври - Полициска акција „Претседавач“. Уапсени беа десетина лица поради
сомнение дека со злоупотреби ги оштетиле фирмата Машинопромет и државата.
На 15 октомври за истата акција во Виена беше уапсен претседавачот на Општина
Центар, Миодраг Шиповиќ, кој претходно најави дека се враќа за Македонија. Јавното
обвинителство во 2018 година го повлече обвинението. Осум лица поминаа 8 месеци
во притвор.
10 октомври - АЕК почна изградба на телекомуникациска кула на Водно, висока
155 метри, а според проценките требаше да чини 18 милиони евра. Новата власт
предводена од СДСМ најави ревизија на проектот.
22 октомври - Основниот суд Скопје 1 објави соопштение поради ставовите на
новинарските здруженија дека пресудата за Кежаровски е против слободата на
изразувањето и слободата на медиумите. Во соопштението пишуваше: „Кој му го дал
на новинарот правото по субјективна оценка да го брани јавниот интерес за нешто
за кое државните органи кои го штитат јавниот интерес и ги спроведуваат законите
воделе постапка?“
23 октомври - Огромен број полициски специјалци ги спречија новинарите да
протестираат пред Музејот на македонската борба, за каде што беше најавен протест
против затворската казна којашто му беше изречена на новинарот на весникот „Нова
Македонија“, Томислав Кежаровски. Протестот заврши со палење на свеќи пред
кордонот полиција.
31 октомври - Пратеничката Радмила Шекеринска во Собранието го праша
премиерот Никола Груевски дали знае како директорот на Управата за безбедност
и контраразузнавање, Сашо Мијалков, го зголемил имотот за 1,6 милиони евра.
Антикорупциската комисија најави дека ќе го провери имотот на Мијалков. Тој побара
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Антикорупциската комисија да му ги ажурира податоците со образложение дека е
направен пропуст.
5 декември - Претседателот Ѓорге Иванов го одликува унгарскиот премиер Виктор
Орбан со орденот „Осми септември“.
6 декември - Организирана група граѓани доцна навечер се обиде да го урне
споменикот на цар Душан поставен на новоизградениот „Мост на цивилизациите“. Во
обидот не успеа. Следуваа партиски преписки и нов обид за уривање од група граѓани,
кој го спречи полицијата. Споменикот со недели го чуваа полициски службеници.
7 декември - Со премиера на претставата „Вечната куќа“беше отворен новоизградениот
објект на Македонскиот народен театар, дел од проектот „Скопје 2014“.
27 декември - СДСМ до Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и
корупција поднесе кривични пријави за проектот „Скопје 2014“. Меѓу пријавените
беа тогашната министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска и
ексградоначалникот на Општина Центар, Владимир Тодоровиќ.
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(2014 ГОДИНА) АФЕРИ, БОЈКОТ НА
СОБРАНИЕТО И СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТИ
14 јануари - СДСМ објави дека семејната фирма на новинарката Ивона Талевска
добила милионски тендер на Министерството за здравство. Талевска беше уредник
во два провладини медиума, телевизијата Сител и весникот Вечер. Партискиот
портпарол Петре Шилегов рече дека со објавата ја разоткриле спрегата меѓу Владата
и медиумите. Министерот Никола Тодоров рече дека тендерот е законски, но дека
ситуацијата е неетичка.
27 февруари - Во Извештајот на Стејт департментот на САД за почитување на
човековите права во 2013 година се посочени случаите на Томислав Кежаровски
и Мирослав Шиповиќ како случаи на политички затвореници и притвореници. Во
Извештајот е нотирано дека Владата не го почитува целосно владеењето на правото
и нема јасна линија меѓу државните и партиските активности.
1 март - Пратеничката група на ДУИ поднесе иницијатива за распуштање на Собранието
и за распишување предвремени парламентарни избори поради неприфаќањето на
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нивниот предлог за консензуален претседателски кандидат од коалицискиот партнер
ВМРО-ДПМНЕ.
6 март - СДСМ на прес-конференции објави документи, според кои, во 2013 и 2014
година од банкарски сметки на грчката фирма Актор, којашто го гради автопатот
Демир Капија - Смоквица, во македонски банки незаконски била извлечена готовина
во висина од над 3,5 милиони евра. Како што објави портпаролот, секој месец големи
групи грчки државјани со автобуси биле носени во Неготино, каде од локалната
филијала на една банка ваделе пари, кои претходно градежната компанија им
ги префрлала како хонорари. Обвинувањата беа дека станува збор за лица кои
на никаков начин не биле ангажирани на автопатот и дека парите воопшто не ги
изнесувале од Македонија, туку ги предавале веднаш откако ќе ги изваделе од
банката. Грчките власти отворија истрага. Обвинителството за гонење организиран
криминал и корупција не ја заврши истрагата. СЈО во март 2018 година отвори истрага
за случајот, откако претходно Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ)
потврди дека побарале казна за грчката компанија Актор поради измама и перење
пари при изградбата на автопатот Демир Капија - Смоквица.
16 април - Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, на прес-конференција објави аудиоснимка
од телефонски разговор помеѓу Никола Груевски, Ден Дончев и бизнисменот Јовица
Стефановиќ и рече дека премиерот лично ја продал Македонска банка АД Скопје
на контроверзен српски бизнисмен преку четири офшор и две домашни компании
и добил 2,4 милиони евра во кеш. Груевски го тужеше Заев за клевета и навреда со
изнесените тврдења. Првин побара половина милион евра за отштета, па сумата ја
снижи на 50.000 евра. Груевски ја доби тужбата. Врховниот суд го врати предметот на
повторно одлучување, но Груевски се откажа од тужбеното барање.
27 април - Ѓорге Иванов доби втор мандат за претседател на државата во вториот круг
на претседателските избори со 51,65 % од гласовите, наспроти противкандидатот Стево
Пендаровски кој освои 41,14 % од гласовите. ДУИ бараше консензуален кандидат за
претседател и не го призна Иванов како шеф на државата за време на целиот негов
мандат и ги бојкотираше неговите годишни обраќања во Парламентот.
27 април - Се одржаа парламентарни избори, чии резултати ги оспори СДСМ. Коалицијата
предводена од ВМРО-ДПМНЕ доби 61 пратеничко место, а СДСМ 34. На 19 јуни 2014
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година Собранието ја изгласа новата влада, која повторно беше коалиција помеѓу
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Опозицијата, предводена од СДСМ, не ги призна резултатите од
изборите и започна со вониституционални активности, одржувајќи протести, улични
маршови и други граѓански собири. Бојкотот на Собранието траеше сè до моментот на
спроведување на Договорот од Пржино, постигнат наредната година. По 15-месечен
бојкот, на 1 септември 2015 година опозицијата се врати во Собранието.
26 мај - Кривичниот суд го осуди на една година затвор офталмологот Дејан Ставриќ
за примање мито. Ставриќ беше претседател на Самостојниот синдикат на Клиничкиот
центар додека траеше штрајкот на лекарите. Апелација му ја преиначи казната во
условна.
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28 мај - 33 пратеници од СДСМ поднесоа оставки. Одлуката дојде откако СДСМ ги
оцени изборите како системска кражба и не ги призна резултатите. 119 кандидати за
пратеници потпишаа изјави на нотар за своите оставки. Во Собранието од тогашната
опозициска коалиција останаа пратеничките Љубица Буралиева и Солза Грчева од
СДСМ и Роза Топузова-Каревска од ЛДП. Поради непочитување на партискиот став,
СДСМ ги исклучи овие две пратенички од партијата, а ЛДП ја разреши од функциите
пратеничката Топузова-Каревска. Собраниското мнозинство не обезбеди доволно
гласови за да им го одземе мандатот на опозициските пратеници. Веднаш по изборите,
опозицијата излезе со пет предлози кои требаше да бидат исполнети за да се излезе
од политичкиот ќор-сокак: формирање техничка влада, одвојување на партијата од
државата, регулација на медиумите, допрецизирање на изборното законодавство и
спроведување попис. Во втората половина на јуни, на средба закажана под притисок
на меѓународниот фактор, имаше неуспешен обид за приближување на ставовите на
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.
24 јуни - Поглаварот на МПЦ-ОА, архиепископот Стефан, го освети 51 метар високиот
светлечки крст во Општина Аеродром во присуство на градоначалниците на Град Скопје
и на Општината. Крстот е донација на Светскиот македонски конгрес и на бизнисмени.
Одлуката за поставување на крстот дојде откако во јавноста и преку социјалните
мрежи се проширија информации дека турски инвеститор планира изградба на
четири облакодери, што може да предизвика купување на станови од муслимани.
Ктиторите на крстот изјавија дека крстот не е антиалбански и антимуслимански и
дека е симбол на мирот и љубовта.
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27 јуни - Јавното обвинителство соопшти дека нема да покрене постапка за случајот
„Македонска банка“, во кој беше инволвиран премиерот Никола Груевски. Според
Обвинителството, немало доволно докази за да се отвори предмет за случајот, кој бил
делумно застарен бидејќи поминале десет години од извршување на делото.
28 јуни - Владата, при бојкот на опозицијата на Собранието, предложи осум уставни
измени, меѓу кои, дефинирање на бракот како заедница меѓу маж и жена, прецизирање
на фискалните правила во рамките на буџетот, и тоа за буџетскиот дефицит и јавниот
долг, промена на името на Народната банка, воведување на институтот уставна жалба,
промена на составот на Судскиот совет...
30 јуни - Објавена беше пресудата за случајот „Монструм“. Судот изрече шест
доживотни казни затвор за обвинетите за кривичното дело тероризам.
4 јули - Протести и пресметка со полицијата поради пресудите во „Монструм“. По
петочната молитва, стотици Албанци излегоа на демонстрации низ улиците на
Скопје, организирани со повици преку социјалните мрежи. Демонстрантите сметаа
дека осудените не се виновни за петкратното убиство. Демонстрациите прераснаа
во насилства и судири со полицијата, која употреби водени топови, солзавец и шокбомби за да ја смири толпата. Протестите се повторуваа.
17 јули - Македонија ја издаде третата државна еврообврзница. На меѓународниот
финансиски пазар државата се задолжи со дополнителни 500 милиони евра.
21 јули - Започна со работа првата галија во реката Вардар, наречена „Ројал
Македонија“, дел од проектот „Скопје 2014“,близу зградата на МЕПСО. Во Вардар беа
поставени вкупно 3 галии.
24 август - Поставени првите два лава на мостот „Гоце Делчев“, како дел од проектот
„Скопје 2014“. Набргу потоа беа поставени уште два лава на истиот мост.
7 септември - Беа поставени пет споменици, донација од контроверзното Здружение
за духовно обединување на Сетинци, Попадинци и Крушоради во Македонија. Ова
здружение од 2012 до 2015 година постојано добиваше донации од Владата.
8 октомври - Во голема акција под оперативно име „Јустиција“ полицијата уапси 25
осомничени од Одделот за прекршоци при Основен суд Скопје 1. Приведени беа
14 судии и 11 судски службеници, кои според Обвинителството се осомничени за
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несовесно работење, со што го оштетиле Буџетот за повеќе од 1,3 милиони евра.
Обвинителството склучи седум спогодби со судии и судски службеници кои ја признаа
вината и кои беа осудени на условна казна. Против петмина кривичната постапка
беше запрена. Предметот подоцна заврши со ослободителна пресуда.
15 октомври - Комисијата за лустрација го прогласи академик Иван Катарџиев за
соработник на службите.
5 декември - Владата усвои предлог за нов државен грб (црвен разгневен лав во
златно-жолт штит и со мурална круна во форма на тврдина во горниот дел).
9 декември - Премиерот Никола Груевски присуствуваше на донаторска конференција
за изградба на црквата „Св. Константин и Елена“. Конференцијата ја организираа
Македонската православна црква ОА и Фондацијата „Св. Цар Константин“.

40

10 декември - Се одржаа најмасовните студентски протести против најавените
реформи во високото образование, екстерното тестирање и загрозувањето на
автономијата на универзитетите. Барањата на студентите ги поддржаа професори,
но и многу граѓани. Во 2014 година на студентска средба беше формиран Студентски
пленум против измените во Законот за високото образование. На Филолошкиот
и Филозофскиот факултет во Скопје беа формирани автономни студентски зони, а
подоцна и низ другите факултети и во другите градови. На 26 декември универзитетски
професори и асистенти го формираа Професорскиот пленум. Стотина професори
застанаа против измените во Законот за високото образование. 200 универзитетски
професори формираа контрапрофесорски пленум со образложение дека целта на
законските измени е да се подобри квалитетот на високото образование во полза
на студентите и на професорите. Законот беше донесен, а неговата примена беше
одложена за една година по бурните реакции на професорите, студентите и јавноста.
22 декември - Граѓански здруженија, синдикати, новинари, актери, сликари, музичари
и преведувачи излегоа на протест и побараа во целост да се повлечат законските
измени кои предвидуваа плаќање придонеси за хонорарите. На предлог на Владата,
Собранието го укина спорниот закон и тој престана да важи на 1 август 2015 година.
23 декември - 123 граѓани пред Собранието ја промовираа платформата за граѓанска
политика АЈДЕ!. Членовите на АЈДЕ!, седнати на столчиња спроти Собранието им
порачаа на пратениците и на власта дека граѓаните се извор на суверенитетот и дека

Зоран Верушевски
пред судница
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демократијата не е можна без активни, слободни и здружени луѓе. Платформата одржа
симболички протести пред зградата на МРТВ, пред Министерството за здравство,
против законите за придонесите на хонорарците...

(2015) ПУКНАА ПРВИТЕ ПОЛИТИЧКИ БОМБИ,
ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ ОД ПРЖИНО
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23 јануари - Полицијата ја спроведе акцијата „Пуч“, во која го уапси поранешниот
директор на УБК, Зоран Верушевски. Тој првично беше осомничен дека нелегално
поседувал оружје и материјали со детска порнографија. Подоцна му беше продолжен
притворот под сомнение за шпионажа и насилство кон највисоките државни органи. Во
акцијата „Пуч“ беа приведени и неговата сопруга, за помагање при извршувањето на
делата, како и локален функционер од Општина Струмица. Осомничен беше и лидерот
на опозицијата, Зоран Заев. За петмина беше покренато обвинение на 30 април. Звонко
Костовски, кој ги предаде прислушуваните материјали од УБК, како првообвинет се
спогоди со Обвинителството и призна вина, па беше осуден на тригодишна затворска
казна. Инженерот Ѓорѓи Лазаревски од УБК, кој помогна прислушуваните материјали
да ги чуе јавноста, помина 11 месеци во притвор. Случајот влезе во Извештајот за
човекови права на Стејт департментот. Специјалното јавно обвинителство го презеде
предметот од редовното Обвинителство и се откажа од обвинението во 2017 година.
За прислушувањето, СЈО подигна обвинение „Таргет-Тврдина“, каде што обвинети се
ексдиректорот на УБК, Сашо Мијалков, поранешната министерка Гордана Јанкулоска,
началникот на петтата управа, Горан Грујевски, Никола Бошкоски, Тони Јакимовски и
шест други службеници во УБК. Според СЈО, прислушувањето било извршено во УБК,
а незаконски биле следени 5.827 броја и биле прислушувани над 20 илјади граѓани.
Подоцна, една обвинета ја призна вината и доби условна казна.
31 јануари - Премиерот Никола Груевски на прес-конференција во Владата го обвини
лидерот на опозицијата Зоран Заев за обид за државен удар. Груевски рече дека
во периодот од септември до ноември 2014 година одржал четири средби со Заев и
дека тогашниот лидер на опозицијата го информирал оти од странска разузнавачка
служба добил телефонски разговори на највисоките државни органи и го уценувал со
формирање техничка влада. Министерството за внатрешни работи поднесе кривична
пријава до Обвинителството.
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3 февруари - На каналот Јутјуб се појавија видеоснимки направени во премиерскиот
кабинет преку посебни истражни мерки по налог на судот. Кратките видеа беа
објавени од анонимен корисник, а се однесуваа на тајната средба меѓу премиерот
Никола Груевски и лидерот на опозицијата Зоран Заев. Груевски рече дека на тие
средби Заев го уценувал со компромитирачки материјали што тој ги поседува и дека
тоа се разговори кои ги добил од странски служби. Обвинителството никогаш не
спроведе истрага како се најдоа снимките во јавноста. На провладините медиуми беа
објавени и скајп-комуникација меѓу Зоран Верушевски и петтоосомничениот Ѓорѓи
Лазаревски од УБК и смс-комуникација меѓу членовите на семејството Верушевски...
5 февруари - Дваесетина јавни личности го формираа т.н. Граѓанско движење за
одбрана на Македонија (ГДОМ). Членовите објавија дека не се задоволни што се
прислушувале илјадници граѓани од странски служби, а потоа со материјалите се
внесува раздор и незадоволство во земјата. ГДОМ објави дека нема да дозволат
преименување и исчезнување на државата.
9 февруари - Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, од партиското седиште ги објави првите
прислушувани материјали под името „Вистината за Македонија“. Заев ја обвини
Владата на Груевски дека незаконски прислушувала над 20.000 граѓани. До јуни 2015
година етапно беа објавени 36 „бомби“ со десетици разговори. Во нив имаше бројни
индиции за партизација на институциите, изборни манипулации, брутална политичка
пресметка со неистомислениците, договарани апсења, провизии и рекет, расипничко
трошење на буџетот… Јавниот радиодифузен сервис, МРТ, одлучи да не ги објавува
аудиоснимките од опозицијата, туку емитуваше прилози во кои беа парафразирани
само одредени делови од емитуваните материјали. Истото го направија и тогашните
провладини телевизии и портали. „Под мотото „Отпор против режимските лаги“,СДСМ
организираше протести пред телевизијата Сител и пред МРТ, меѓу другото и поради
необјавувањето на бомбите. На 21 март, лидерот на партијата Достоинство, Стојанче
Ангелов на разглас ги пушташе „бомбите“ на опозицијата како знак на протест бидејќи
МРТВ одлучи да ја игнорира содржината на прислушуваните материјали.
10 февруари – Социјалдемократскиот сојуз поднесе кривични пријави против
директорот на УБК, Сашо Мијалков, и против началникот на петтата управа во МВР, Горан
Грујевски, како и против непознати сторители поради незаконското прислушување на
повеќе од 20.000 граѓани. Еден месец подоцна поднесе проширена кривична пријава
за истиот случај.
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11 февруари - Студентите прогласија автономна зона на факултетите.
19 февруари - Хелсиншкиот комитет поднесе кривични пријави против министерот
за здравство, Никола Тодоров, и двајцата директори на Фондот за здравствено
осигурување за несовесно работење во случајот со малата Тамара Димовска од
Велес, која почина.
26 февруари - СДСМ поднесе кривична пријава до скопското обвинителство против
Никола Груевски и против непознати сторители за оддавање државна тајна, бидејќи
на прес-конференција изнел информации во врска со посебните истражни мерки врз
лидерот на опозициската партија Зоран Заев.
3 март - СДСМ поднесе кривични пријави против Никола Груевски, Сашо Мијалков,
Гордана Јанкулоска, Миле Јанакиески, Мартин Протоѓер, како и против градоначалникот
на Општина Гази Баба, Тони Трајковски, за сторени кривични дела кои произлегуваат
од содржината на објавените бомби. Партијата продолжи да поднесува до
Обвинителството нови кривични пријави за функционери од ВМРО-ДПМНЕ, но за ниту
една од нив не беше отворена истрага.
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6 март - Зоран Заев објави прислушувани разговори кои содржеа и наводи за
манипулација со Избирачкиот список, купување гласачи, заплашување, како и закани
кон државните службеници и спречување на гласачите да гласаат.
10 март - МВР и Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција го
објавија случајот „Поткуп“, во кој e осомничен лидерот на опозицијата Зоран Заев
дека како градоначалник на Струмица барал поткуп од 160.000 евра од струмички
бизнисмен. Случајот беше објавен неполн час пред СДСМ во Универзалната сала
да го објави осмиот пакет „бомби“ поврзан со изборните нерегуларности. На 13 мај
анонимен корисник на каналот Јутјуб објави видеоснимка направена од полицијата
преку посебни истражни мерки, на која лидерот на СДСМ, Зоран Заев, како
градоначалник на Општина Струмица, разговара со струмички бизнисмен за наводно
примање поткуп. ВМРО-ДПМНЕ случајот го презентираше како „Едно евро за Вицето“,
алудирајќи дека Заев му дава насоки на бизнисменот да уплати едно евро за откуп на
градежно земјиште, едно евро за изградба на локална црква и едно евро за партијата
СДСМ на сметката на неговиот брат Вице Заев. Случајот заврши со преквалификација
на обвинението и со ослободителна пресуда за Заев од Кривичниот суд во Скопје во
2018 година. Во јавните изјави Заев рече дека станува збор за местенка од власта.

Студентите прогласија
автономна зона
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Обвинителството никогаш не откри како снимките од посебните истражни мерки беа
јавно објавени.
13 март - Лидерот на опозицијата, Зоран Заев, до струмичкото јавно обвинителство
поднесе кривична пријава против струмичкиот бизнисмен, Иво Николов-Сачевалиев,
за лажно пријавување и за нудење поткуп.
19 март - Протестен марш пред Министерството за образование во организација
на средношколскиот пленум. Средношколците го искажаа незадоволството од
реформите во средното образование, т.е. од екстерното тестирање и од полагањето
матура. На 6 април почна бојкот на наставата на средношколците во средните
училишта поради неисполнување на нивните барања. На 27 април средношколците
поставија протестен камп пред Министерството за образование и наука, во Паркот на
новинарите. По неколкунеделниот бојкот и кампување пред МОН, средношколците се
вратија во училишните клупи.
20 март - СДСМ поднесе 21 кривична пријава против повеќе од 17 сторители на
кривични дела против изборниот процес.
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20 март - СДСМ поднесе кривична пријава против министерот Миле Јанакиески и
против директорот на затворот Идризово, Живко Пејковски, поради присилување
затворници како да гласаат. Истрага на Обвинителството за случајот немаше.
22 март - Почна поставувањето на конструкциите за т.н. барокни сендвичарници во
антички стил на неколку локации низ Скопје.
7 април - СДСМ до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал
поднесе кривична пријава против Сашо Мијалков, директор на УБК, Светлана Костова,
судијка во Вишиот управен суд и Хаим Хакијни, странски државјанин, инволвирани во
аферата за набавка на опрема од Израел.
30 април - „Амстердамската тројка“, односно Владимир Лазаревиќ, Никола Димитров
и Перо Димшоски, во пресрет на 15 конгрес на ВМРО-ДПМНЕ најавија формирање
граѓанско движење под името „Има иднина“.
5 мај - По објавувањето на „бомбата“ за убиството на Мартин Нешкоски, на која се
слушаа гласовите на ексминистерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска и на
портпаролот Иво Котевски, се одржаа масовни антивладини протести, кои беа увертира
во протестите на Шарената револуција. Демонстрантите извикуваа: „Убијци“ и „Правда
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за Мартин“. Некои од демонстрантите го пробија полицискиот кордон и дојдоа пред
Владата, а меѓу нив беа братот и мајката на убиениот Мартин. Група демонстранти
подоцна почнаа да фрлаат домати, јајца, камења и факли. Потоа, полицијата ги истурка
сите демонстранти од пред влезот и ги распрска во повеќе групи, при што имаше
и тепање и повредени, но и уапсени. Бркањето на демонстрантите се одвиваше и
низ улици во центарот на Скопје, со многумина истепани и приведени. Во потрагата,
полициски специјалци упаднаа и во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“,
барајќи некои од демонстратите. Основниот суд Скопје 1 досуди осум условни и една
затворска казна во траење од 10 месеци за групата од девет демонстранти обвинети
дека предизвикале инциденти и нападнале полицајци за време на протестите.
8 мај - Партијата Демократска обнова на Македонија (ДОМ) донесе одлука да ја
напушти владината коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
9 и 10 мај - Вооружена престрелка во кумановското село „Диво насеље“, во која беа
убиени 8 припадници на полицијата. Акцијата започнала рано утрината во 4.30 часот, а
траеше речиси непрекинато 28 часа. Во телевизиско обраќање во живо до граѓаните,
премиерот Никола Груевски изјави дека полицијата спречила терористичка група
која се пробила преку границата и која планирала масовни убивања. Во ноември
2017 година, кривичниот суд во Скопје осуди 33 лица на вкупно 745 години затвор под
обвинение за тероризам. Седуммина добија доживотен затвор, додека другите добија
затворски казни во траење од 12 до 40 години. Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, изјави
дека постојат силни индиции дека овој случај е сценарио планирано од носителите на
власта. Медиумите ја отворија дилемата дали Агенцијата за разузнавање заедно со
тајната полиција инсценирала смртоносна престрелка за да го одвлече вниманието
на јавноста.
12 мај - Министрите Миле Јанакиески и Гордана Јанкулоска поднесоа оставки на
функциите. Во оставките наведоа дека се повлекуваат, меѓу другото, поради решавање
на политичката криза. Оставка поднесе и директорот на УБК, Сашо Мијалков.
17 мај - Масовен протест на опозицијата и на граѓанските организации пред Владата.
Беше организиран т.н. камп на слободата пред Владата со поставување шатори.
ВМРО-ДПМНЕ организираше контрапротест и масовен митинг следниот ден, на 18 мај,
пред Собранието, а беа поставени и контракампови.
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19 мај - Никола Груевски и Зоран Заев се состанаа на разговори со неколку членови на
Европскиот парламент во Стразбур. Преговорите траеја десетина часа, но завршија
безуспешно.
22 мај - Поставени беа спомениците на албанските дејци Пјетр Богдани и Јосиф
Багери.
28 мај - Здружението на новинарите објави анализа, според која, во електронските
и печатените медиуми за само три месеци Владата потрошила 6 милиони евра и
станала еден од најголемите огласувачи во медиумите.
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2 јуни - Постигнат е Договорот од Пржино, чиј протокол беше потпишан на 15 јуни
2015 година. Во согласност со Договорот, беа закажани предвремени парламентарни
избори за 24 април 2016 година. Договорот резултираше со враќањето на опозицијата
во Собранието, со формирање на специјално јавно обвинителство за индициите од
„бомбите“ и со назначување двајца владини министри од опозицијата. Со Договорот
беше предвидена оставка на Никола Груевски од функцијата претседател на
Владата 100 дена пред одржување на изборите, а новиот премиер да биде избран од
редовите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Во Собранието беше формирана посебна
анкетна комисија за наводите од прислушуваните разговори. На сослушување
пред оваа комисија требаше да се јават тогашниот премиер Груевски,
ексминистрите Зоран Ставревски и Гордана Јанкуловска, лидерот на 2 јуни опозицијата Зоран Заев и обвинетите во акцијата „Пуч“. Груевски одби Постигнат е
јавно да сведочи пред комисијата, па претседателот на комисијата, Договорот од
Петре Шилегов, ја прекина седницата непосредно пред сведочењето на Пржино.
Ставревски бидејќи и тој одби јавно да сведочи за скандалот.
8 јуни - Препораката на групата експерти за системски прашања поврзани со
владеењето на правото, а поврзани со следењето на комуникациите, познат како
прв извештај на пензионираниот директор на Европската комисија, Рајнхард Прибе.
Членовите на групата во неколку наврати беа во Македонија да ја скенираат состојбата
и одржаа состаноци со припадници на сите три власти и на граѓанските организации.
Во извештајот беше констатирано дека Управата за безбедност и контраразузнавање
работи надвор од законскиот мандат и дека скандалот со прислушувањето покажува
непочитување на човековите права, како и дека семејната поврзаност на високо
позиционирани политичари и носители на функции во УБК и во Јавното обвинителство
создава ризична средина за конфликт на интереси.
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11 јуни - Во Европската комисија во Брисел беа одржани неуспешни преговори за излез
од политичката криза во земјата помеѓу еврокомесарот Јоханес Хан, амбасадорите на
ЕУ и САД во Скопје, Аиво Орав и Џес Бејли, и лидерите на македонските партии.
15 јуни - Пуштена во употреба фонтаната со млазови што скокаат во центарот на
градот, како дел од проектот „Скопје 2014“, во вкупна вредност од 2,5 милиони евра.
29 јуни - Владата почна да се оградува со ограда во приближна вредност од 700.000
евра. Во 2019 година кованото железо беше извадено, ветување кое го даде лидерот
на опозицијата Зоран Заев.
1 јули - Владата донесе одлука времено да се постави мораториум на сите комерцијални
промоции преку медиумите. Потегот беше најавен како гест на добра волја.
8 јули - Шест собраниски комисии почнаа да ја разгледуваат листата на итни
реформски приоритети и препораките од Извештајот на групата предводена од
Рајнхард Прибе.
16 јули - Граѓански активисти поставија уметничка инсталација „Ајкули во Вардар“,
како сатиричен коментар за проектот „Скопје 2014“. Претходно на 26 јуни на неколку
локации низ Скопје во герила-акција на дрвјата им беа поставени очи. Пораката беше
упатена до градските власти против сечата на дрвја во градот. Следуваа уште акции.
5 август - Прво судење во Кривичниот суд во Скопје за предметот „Пуч“. Зоран Заев
пред јавноста изјави дека не го признава судот и побара предметот да му припадне
во надлежност на Специјалното јавно обвинителство.
20 август - Протест во Скопје под мотото „Скопје не е Дизниленд“ против изградбата на
панорамско тркало во Скопје. Изградбата на панорамското тркало беше овозможена
со промената на деталниот урбанистички план на Општина Центар. Финансирањето на
проектот од Град Скопје во 2013 година го презеде Јавното сообраќајно претпријатие
Скопје. Во 2014 година, Агенцијата за електронски комуникации одлучи да му донира
еден милион евра на ЈСП Скопје како помош при изградбата.
21 август - Полицијата употреби солзавец да ги растера мигрантите кои се обидоа
да влезат на граничната зона во Македонија. Владата прогласи кризна состојба и ја
затвори јужната граница за мигрантите.
14 септември - Белгискиот дипломат, Питер Ванхауте, кој беше ангажиран од
делегацијата на Европската комисија за надминување на политичката криза, заедно
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со евроамбасадорот Аиво Орав, ги модерираа средбите во Клубот на пратениците, за
избор на специјален јавен обвинител. Ванхауте изјави дека една голема партија го
опструрира изборот.
15 септември - Собранието со 111 гласа по итна постапка го изгласа Законот за јавно
обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината
на незаконското следење на комуникациите, или популарно нареченото СЈО. За шеф
на СЈО беше избрана гевгелиската јавна обвинителка Катица Јанева. Советот на јавни
обвинители прво избра само половина од предложените обвинители на Јанева, за што
реагираше СДСМ.
7 октомври - Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Крсто Мукоски, со допис до Собранието го
повлече Предлог-законот за забрана за поседување, обработка и јавно објавување
на „бомбите“, кој беше поднесен заедно со Талат Џафери, а во кој беа предвидени
затворски казни. Објавата наиде на остра осуда во јавноста, а предлог-законот беше
повлечен по средбите со посредникот во надминување на политичката криза, Питер
Ванхауте.
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15 октомври - Директорот на УБК, Сашо Мијалков, беше уапсен на белградскиот
аеродром поради тоа што носел пиштол. Српските медиуми објавија дека Мијалков е
пуштен по ургенции на македонската влада.
21 октомври - Претседателот на Светскиот македонски конгрес, Тодор Петров, поднесе
иницијатива за оценка на уставноста на Законот за СЈО, откако претходно истото
го направи адвокат од Свети Николе. Уставниот суд никогаш не расправаше за
иницијативата.
27 октомври – Апелациониот суд во Скопје се прогласи за ненадлежен да одлучува
дали да се издвојат прислушуваните материјали на опозицијата како докази во 27
предмети на СЈО.
27 октомври - Амбасадорите на САД, Велика Британија, Франција, Германија, Италија
и на Европската Унија доцна вечерта пред Владата прочитаа заедничка изјава за
политичката криза и за Договорот од Пржино, со која го повикаа ВМРО-ДПМНЕ да ги
почитува обврските што ги прифатило во Пржино, а од СДСМ побараа да продолжат
да ги исполнуваат нивните обврски од Договорот, вклучувајќи ја и таа да не објавуваат
повеќе прислушувани разговори.
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10 ноември - Еврокомесарот Јоханес Хан на прес-конференција изјави дека
Македонија во моментот нема препорака за отпочнување на преговорите за членство.
Препораката може да биде обновена доколку се спроведат Договорот од Пржино и
итните реформски приоритети до изборите во април 2016 година.
16 ноември - Собранието донесе одлука за распишување оглас за нови членови на
Државната изборна комисија. Со измените на Изборниот законик, што беа донесени
како резултат на разговорите во рамки на договорот од Пржино, ДИК ќе биде составена
од девет члена: по тројца членови од власта и од опозицијата, а останатите тројца се
избираат од редот на пријавените, како непартиски членови.
24 ноември - Издадена четвртата еврообврзница. Државата се задолжи со 270
милиони евра на меѓународниот пазар.
30 декември - Лидерот на СДСМ Зоран Заев му ги предаде материјалите со незаконски
прислушуваните разговори на Специјалното јавно обвинителство.

(2016) ПОМИЛУВАЊАТА НА ЃОРГЕ
ИВАНОВ И ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА
7 јануари - Европскиот суд за човекови права во Стразбур донесе пресуда државата
да им плати отштета од по 4.000 евра на пет македонски судии, плус надоместоци
за судските трошоци. Станува збор за судиите Снежана Геровска-Попчевска, Гоце
Јаксовски, Мирослав Трифуновски, Иво Поповски и Виолета Дума. Сите судии пред
Европскиот суд се пожалија дека за нивното разрешување немало фер сослушување,
им биле прекршени основните човекови права и имало влијание на извршната врз
судската власт. Според пресудата, во случајот со разрешувањето на судиите имало
мешање на надлежности на тогашниот министер за правда, Михајло Маневски, кој
беше и подносител на барањето за разрешување.
14 јануари - Никола Груевски во јавно обраќање рече дека поднесува оставка од
позицијата претседател на Владата.
1 февруари - Државниот министер надлежен за Европа во Министерството за
надворешни работи на Германија, Михаел Рот, кој престојуваше во Македонија, оцени
дека ситуацијата е загрижувачка и дека Владата не исполнила два клучни услова:
прочистувањето на избирачкиот список и состојбата со медиумите.
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1 февруари - Во етерот почна да зрачи новата провладина телевизија Нова во
сопственост на бизнисменот Сеад Кочан. Телевизијата го пренесуваше во живо
упадот во Собранието на 27 април. Медиумот отиде во стечај по промената на власта
и по пресудата за случајот на СЈО „Труст“, во кој Кочан беше осуден на затворска
казна за незаконско добивање на тендерот на ЕЛЕМ преку неговата фирма Трансмет.
12 февруари - СЈО ја објави првата истрага под кодно име „Титаник“. Осомничени за
кривични дела против изборите и гласањето беа ексминистрите Гордана Јанкулоска,
Миле Јанакиески, генералниот секретар на Владата и други. СЈО побара притвор за 8
осомничени.
27 февруари - Под силно полициско обезбедување во скопската населба Бутел беше
поставен камен-темелник за 55-метарски крст, донација на Светскиот македонски
конгрес. На поставувањето на крстот му претходеше поставување на двоглав орел
во Општина Чаир. Претседателот на СМК, Тодор Петров, беше физички нападнат по
осветувањето на камен-темелникот на крстот.
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2 март - Симпатизери на ДУИ ги урнаа темелите на крстот во Бутел, а поставија и
кампови. Уставниот суд, поради ненадлежност, ја отфрли иницијативата за оценување
на уставноста и на законитоста на Одлуката за поставување на крст во Општина Бутел.
3 март - Заменик-помошникот државен секретар за Европа и Евроазија во
американскиот Стејт департмент, Хојт Брајан Ји, се сретна со државно-политичкиот
врв во државата и со јавниот обвинител Марко Зврлевски. Ји порача дека Соединетите
Американски Држави и Европската Унија одблиску ги следат случувањата со
спроведувањето на Договорот од Пржино, прочистувањето на избирачкиот список,
спроведувањето на реформите во медиумите и одвојувањето на партијата од државата.
15 март - Македонската академија на науките и уметностите објави бројчаник за
јавниот долг во реално време, достапен за јавноста. Преку овој бројчаник можеше да
се следи состојбата со јавниот долг, неговото зголемување или намалување во секоја
секунда. Бројчаникот беше повлечен по 24 часа, откако реагираше владејачката
ВМРО-ДПМНЕ, нарекувајќи ја МАНУ клон на СДСМ. Од МАНУ соопштија дека не
биле информирани за бројчаникот, а тој бил објавен од соработник на Центарот за
истражување. Според податоците, секој граѓанин должеше по над 2.000 евра.
15 март - Граѓанската иницијатива АЈДЕ! протестираше пред Уставниот суд против
можноста судот да донесе одлука со која ќе му се овозможи на претседателот на
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државата да помилува лица за изборни измами. Протестите продолжија и во наредните
денови и откако спорната одлука беше изгласана. Паралелно, членови на партијата
ГРОМ протестираа во „одбрана на институциите и уставниот поредок“.
28 март - СЈО објави дека започнува истрага под името „Тортура“, што се однесува
на апсењето на лидерот на партијата Обединети за Македонија и поранешен
министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски. Истрагата опфати седум лица, меѓу
нив шестмина припадници на полициската единица „алфи“, а првоосомничен беше
тогашниот директор на УБК, Сашо Мијалков.
7 април - СДСМ повика на формирање широк граѓански фронт за слободна Македонија.
12 април - Претседателот Ѓорге Иванов помилува од кривичен прогон 56 лица од власта
и опозицијата, меѓу кои беа лица осомничени и обвинети во предметите на СЈО. Меѓу
помилуваните беа премиерот Никола Груевски и неговите најблиски соработници:
министрите Гордана Јанкулоска и Миле Јанакиески, ексшефот на тајната полиција,
Сашо Мијалков... Помилуван беше и лидерот на СДСМ, Зоран Заев. Потегот наиде
на итна остра осуда од граѓаните и од меѓународната заедница. Остана отворено
прашањето од каде претседателот ги знаел имињата на осомничените и обвинетите.
13 април - На улиците излегоа граѓани и во знак на револт од одлуката за аболицијата на
Иванов ја оштетија неговата канцеларија во центарот на Скопје. Потоа демонстрантите
се упатија кон седиштето на ВМРО-ДПМНЕ, но полицијата не им дозволи да се
приближат до плоштадот ВМРО, па протестот заврши пред Владата. Овој датум се
смета за почеток на протестите на Шарената револуција, којашто го доби името од
еден новинарски извештај на 19 април, бидејќи демонстрантите фрлаа балони полни
со бои кон зградите на институциите. Паролата на неформалното движење беше
„Нема правда, нема мир“. Секоја вечер Шарената револуција протестираше пред
државните институции држејќи говори и фрлајќи боја во знак на протест. Шарената
револуција имаше осум барања, меѓу кои, поништување на аболицијата и оставка на
Ѓорге Иванов.
15 април - Претседателот на Собранието, Трајко Вељаноски, ги распиша предвремените
парламентарни избори за 5 јуни и го распушти Собранието.
22 април - Состанокот кој требаше да се случи во Виена на иницијатива на Европската
Унија, на кој беше планирано да се сретнат лидерите на четирите најголеми
македонски политички партии, беше откажан.
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27 април - Коста Крпач беше пронајден мртов во својот стан во населбата Капиштец,
со прострелна рана во градите. Скопското обвинителство соопшти дека утврдиле оти
станува збор за самоубиство. СЈО објави дека Крпач бил сведок во неколку постапки
што се воделе пред Обвинителството и дека трпел закани. Остана нејасно од каде
претседателот Иванов знаел дека Крпач е сведок на СЈО за да биде помилуван.
12 мај - Во Македонија пристигна Јоханес Хајндл, специјален пратеник на Германија,
кој посредуваше во решавањето на политичката криза. Тој за една недела земјата ја
посети уште еднаш. Потегот беше дел од дипломатската агенда за надминување на
политичката криза.
18 мај - По повод поднесена иницијатива од Талат Џафери, Уставниот суд поведе
постапка за оценување на уставноста на одлуката за распуштање на Собранието.
Неколку часа по одлуката на Уставниот суд привремено да го запре дејството на
одлуката за распуштање на Собранието, собранискиот претседател, Трајко Вељаноски,
закажа седница и го свика претходно распуштениот состав на Парламентот. Со
измените на Изборниот законик по предлог на ДУИ, за кои гласаа 96 пратеници, не
беше предвиден нов датум за одржување на предвремените парламентарни избори.
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27 мај - Претседателот Ѓорге Иванов ја поништи аболицијата за 22 политички
експонирани лица.
31 мај - Почна судењето за активистите на Шарената револуција, Здравко Савески и
Владимир Куновски, за демолирање на канцеларијата на претседателот на државата
Ѓорге Иванов. Обвинение добија и Мариглен Демири и Павле Богоевски. За некои од
нив, по смената на власта, Обвинителството се откажа од гонење, а за некои донесе
ослободителна пресуда.
1 јуни - Медиумите објавија фотографии од огромни уметнички слики со позлатени
рамки поставени во партиското седиште на ВМРО-ДПМНЕ, на кои е прикажан
тогашниот лидер Никола Груевски, заедно со раководствата на партијата во минатото.
6 јуни - Претседателот Ѓорге Иванов целосно ја поништи аболицијата за сите 56 лица.
Претходно, пред Уставниот суд, протест одржа граѓанското здружение „Протестирам“,
а во исто време, контрапротест на истата локација одржа здружението „Граѓани за
демократска обнова на Македонија“ (ГДОМ). „Протестирам“ побара укинување на
аболицијата на Ѓорге Иванов и создавање услови за фер и демократски избори. ГДОМ
побара изборите да се одржат на 5 јуни.
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14 јуни - Вицепремиерот Зоран Ставрески поднесе оставка на функцијата поради
здравствени причини по 9 години поминати како вицепремиер и министер за
финансии.
1 јули - Протести пред седиштето на СПУКМ. Студентите побараа поништување
на изборите за претседател на СПУКМ, изјаснување на универзитетскиот сенат,
ректорската управа, ректорот и на проректорите, како и објаснување за употребата
на специјалната полициска единица со оклопни возила за време на протестот пред
СПУКМ кој се случи претходниот ден. По завршувањето на изборот за нов лидер на
СПУКМ, се случи инцидент при носењето на гласачките кутии, а интервенираше и
Единицата за брзо распоредување.
2 јули - Европската комисија скрати приближно 27 милиони евра од втората програма
на Инструментот за претпристапна помош, или ИПА 2, поради тоа што македонските
власти не покажале волја за решавање на политичката криза.
7 јули - Во посета на Македонија допатува помошникот државен секретар на САД за
Европа и Евроазија, Викторија Нуланд. Со државно-политичкиот врв разговараа за
решавање на тековната политичка криза, за поддршка на работата на Специјалното
јавно обвинителство и за создавање услови за кредибилни избори.
19 јули - Македонија повторно ја издаде петтата еврообврзница во вредност од 450
милиони евра. Ова следуваше откако првичното издавање беше одложено по писмото
од СДСМ до кредиторите, во кое се наведуваше дека Владата нема легално право да
ја издаде обврзницата.
21 јули - Постигнат т.н. договор „Пржино 2“. Поставени се нови услови за организирање
предвремени избори, меѓу нив предвидени се измени во Изборниот законик, враќање
на опозицијата во Парламентот и влез на технички министри во Владата.
4 август – Скопскиот апелационен суд ги призна „бомбите“ како доказ на СЈО за
насилството пред Општина Центар. Потоа следуваа исти решенија и за другите
предмети на СЈО.
6 август - Во поплави во Скопско загинаа 22 лица.
16 август - Со некомплетиран тим почна со работа ад хок-телото за мониторинг на
медиумите за време на изборниот процес. Комисијата во текот на постапувањето
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донесе неколку одлуки за поведување прекршочни постапки за неизбалансирано
известување кај некои од медиумите.
1 септември - Митко Чавков поднесе оставка на функцијата министер за внатрешни
работи пред изборот на преодната влада. Оливер Андонов беше предложен за нов
министер за внатрешни работи, кој министеруваше само еден ден. Премиерот Емил
Димитриев го предложи Митко Чавков за нов директор на Бирото за јавна безбедност
во МВР.
2 септември - Пратениците во Собранието експресно ја изгласаа техничката влада
во согласност со Пржинскиот договор. За министер за внатрешни работи е изгласан
Оливер Спасовски, а за министерка за труд и социјална политика Фросина Ременски.
15 септември - СЈО го покрена вториот обвинителен акт за 14 лица кои се обвинети
за насилствата пред Општина Центар. Ова е прво обвинение на СЈО во кое е обвинет
Никола Груевски.
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27 септември - Канцеларијата на Светска банка во Македонија го презентира
редовниот полугодишен економски извештај со кој предупреди дека пензискиот
систем во државата е пред колапс поради новите вработувања опфатени со владините
мерки. Извештајот посочи дека дури 89 % од новокреираните работни места се
фискално стимулирани. Кај овие работни места работодавецот е ослободен од
плаќање социјални придонеси и слични давачки, па дефицитот во ПИОМ се пополнува
со буџетски пари.
18 октомври - СЈО влезе во УБК со две судски наредби и се задржа 48 часа. Беа
одземени документација со наредби за посебни истражни мерки за следење на
комуникациите, книгите за евиденција и дел од компјутерските податоци од системот
за прислушување од 2008 до 2015 година. Во УБК дојде и надворешен експерт за
преостанатите компјутерски податоци. Претходно беше уапсен истражител на СЈО
зашто фотографирал објект на Сашо Мијалков.
28 октомври - Диме Спасов, ексминистерот за труд и социјална политика, како
дополнителен заменик министер со службен автомобил предизвика две сообраќајни
несреќи и ѝ избега на полицијата. Од кабинетот на Спасов, соопштија дека со написите
намерно му се уништуваат имиџот и рејтингот.
9 ноември - Во Извештајот на Европската комисија за Македонија се користи поимот
„заробени институции“ во делот на судството, регулаторните тела и медиумите.
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16 ноември - Европскиот суд за човекови права во Стразбур донесе пресуда дека
Владата, со тоа што не ја регистрирала Охридската Архиепископија на Зоран
Вранишковски, ги прекршила слободата на здружување и слободата на мислата,
совеста и религијата, кои била обврзана да ги почитува согласно со Меѓународната
конвенција за човекови права.
28 ноември - Се одржа првото судско рочиште за предметот „Тврдина 2“, во кој
Специјалното јавно обвинителство обвини седум лица од Управата на безбедност
и контраразузнавање за кривичното дело фалсификување службена исправа и
уништување на документација, поврзан со незаконското прислушување.
11 декември - Се одржаа парламентарни избори. ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата добија
двајца пратеници повеќе од СДСМ. И двете партии славеа победа. Зоран Заев, лидерот
на СДСМ, рече дека граѓаните го урнале режимот на Никола Груевски со пенкало
и дека победила програмата на СДСМ и на коалицијата „За живот во Македонија“.
Никола Груевски соопшти дека ВМРО-ДПМНЕ се победници на изборите и дека СДСМ
добил значителна поддршка од албанскиот електорат.
16 декември - Протести на членови и функционери на ВМРО-ДПМНЕ пред седиштето
на Државната изборна комисија која одлучуваше за приговорите од партиите. Улицата
пред ДИК беше блокирана, а беа одржани говори во вжештена атмосфера. Никола
Груевски пред ДИК објави дека партијата нема да учествува во прегласувањето и
дека нема да ги признае резултатите од прегласувањето. Груевски објави и дека
странските амбасадори премногу се мешаат во внатрешните работи на државата.
Груевски во говорот објави и дека почнува процесот на „десоросоизација“.
16 декември - Прво судско рочиште за обвинение од СЈО, во кое беше обвинет Никола
Груевски за настаните пред Општина Центар во 2013 година. Судот првично ги одби
доказите на СЈО за насилство во Општина Центар, меѓу кои и „бомбите“.
19 декември - Инспектори на УЈП започнаа финансиски контроли на дваесетина
граѓански организации. Подоцна беше објавено дека контролата ја побарала ДКСК.
25 декември - Се прегласуваше во избирачки места во Гостивар и Теарце
откако Управниот суд прифати по еден приговор од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. По
прегласувањето немаше промена во бројот на освоени пратенички мандати.
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7 јануари - Лидерите на ДУИ, коалицијата „Преродба“ со БЕСА и со Алијансата за
Албанците, во Тирана, Албанија, потпишаа заедничка платформа од седум точки со
која изјавуваат дека ја почитуваат изразената волја на граѓаните на Македонија
на предвремените парламентарни избори на 11 декември 2016 година. Средбата
ја организира албанскиот премиер Еди Рама. Седумте точки пропишуваат:
постигнување целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и со
Уставот, постигнување економска рамноправност и рамноправност во општествената
благосостојба, особено преку рамномерен регионален развој, зајакнување на
владеењето на правото, како предуслов за напредок на евроатлантскиот интегративен
процес, создавање дух на доверба за добри меѓуетнички односи заради политичка
стабилност во земјата, решавање на спорот со името, добри односи со соседите
и брза интеграција во НАТО и во Европската Унија. Овој документ ВМРО-ДПМНЕ го
искористи како наратив со кој се предвидува федерализација на државата и промена
на името. Терминологијата на ВМРО-ДПМНЕ се движеше од само „платформа“, во „нова
платформа“, „национална платформа“, „платформа на Албанците“, сè до „сеалбанска
платформа“, „платформа од Тирана“ и „тиранска платформа“... Груевски последен пат
го употреби овој поим на 31 мај, неколку минути пред да се изгласа новата влада на
Зоран Заев.
9 јануари - Претседателот Ѓорге Иванов му го врачи мандатот за состав на влада на
Никола Груевски.
17 јануари - Формирано беше здружението „Стоп операција Сорос“ кое најави дека
ќе даде придонес во процесот на десоросоизација во Македонија. Здружението
одржуваше прес-конференции и јавни настапи со кои се обиде да генерира негативна
слика во јавноста за граѓанските организации поддржани до Фондацијата „Отворено
општество - Македонија“.
29 јануари - Никола Груевски не успеа да состави влада во уставно предвидениот рок
од 20 дена. Следуваше период во кој Иванов одбиваше да му го додели мандатот на
Зоран Заев.
23 февруари - Преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ завршија со договор за коалицирање
и избор на нова влада.
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26 февруари - Никола Груевски, во гостување на ТВ Сител, рече дека е нападната
унитарноста на државата и дека граѓаните, ако мислат дека со седење дома ќе ја
спасат државата, се во заблуда. Ова интервју во 2019 година Обвинителството за гонење
организиран криминал и корупција го посочи како иницијално за поттикнување на
насилниот упад во Собранието на 27 април, а Груевски го осомничи како организатор
на насилствата.
27 февруари - Се одржа протест против промена на името. Протестот почна пред Инфоцентарот на ЕУ, а заврши пред Собранието. Демонстрантите побараа да се стави крај
на разговорите за името, да се повлечат Законот за употреба на јазиците и Договорот
со Бугарија, да се ослободат притворените и осудените за насилствата во Собранието
на 27 април. Во првите редови беа владиците на МПЦ, Агатангел и Петар, кои одржаа
говори пред Собранието. На протестот некои од демонстрантите го запалија грчкото
знаме. Оттогаш секој ден се одржуваа протести под името „За заедничка Македонија“.
Беа основани и дваесетина патриотски здруженија кои најавија дека ќе ги спречат
обидите за „рушење на државата“.
1 март - Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, поднесе 67 пратенички потписи до претседателот
Ѓорге Иванов за добивање мандат за состав на влада од СДСМ, ДУИ, Алијансата за
Албанците и движењето БЕСА.
19 март - Хојт Брајан Ји, заменик-помошникот државен секретар за Европа и Евроазија,
при посетата на Македонија ги охрабри лидерите на земјата да се придржуваат кон
Договорот од Пржино и да ги спроведат потребните реформи.
23 април - Успешен референдум во Општина Гевгелија против отворање рудници за
метали и минерални суровини.
27 април - Насилен упад во Собранието. Неколку стотини демонстранти од здружението
„За заедничка Македонија“ упаднаа во законодавниот дом за да го спречат изборот
на Талат Џафери за претседател на Собранието. И покрај упадот и насилството,
Џафери беше избран за претседател, а изборот веднаш го признаа САД, Европската
Унија, и меѓународната заедница. Сериозно повредени беа пратениците Зијадин
Села, Зоран Заев, Радмила Шекеринска и други. Два дена по настанот полицијата
приведе неколку учесници во нападот. Помеѓу напаѓачите беа уапсени вработени
во полицијата и армијата, како и поранешни затвореници осудени за тешки
кривични дела. Упадот се случи во 19 часот, кога маскирани лица беа пропуштени од
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собраниското обезбедување и упаднаа во салата за новинари. Полицијата реагираше
речиси три часа подоцна. Претходно, пратениците од ВМРО-ДПМНЕ со низа јавувања
за збор, реплики, контрареплики и процедурални забелешки го блокираа изборот на
комисијата за избори и именувања, која требаше да го предложи новиот собраниски
спикер. Пратениците беа евакуирани од Собранието со оклопни возила во доцните
вечерни часови, а полицијата со шок-бомби ги растера демонстрантите. Странските
амбасадори на итна прес-конференција, којашто се одржа вечерта, изјавија дека
се загрижени за случувањата и ја повикаа полицијата да делува заштитнички.
Седумдесетина граѓани, дваесетина полицајци и неколку пратеници побараа лекарска
помош во болниците во Скопје. Денот го доби називот „Крвав четврток“.
3 мај - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатира дека МРТ
не ја информирала соодветно и навремено јавноста за настаните во Собранието.
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9 мај - Јавното обвинителство поднесе обвинение против девет лица кои учествувале
во упадот во Собранието. Сите обвинети пред судот признаа вина дека го сториле
кривичното дело учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на
службено дејствие и добија условни казни. Апелациониот суд им ги преиначи казните
од условни во затворски.
12 мај - Врховниот суд му го укина притворот на осомничениот бизнисмен Сеад Кочан,
сопственик на Трансмет, кој ја напушти Македонија. Советот за утврдување факти,
на иницијатива на невладините организации поднесе, претставки за утврдување
одговорност за судиите кои му овозможија на Кочан да избега.
17 мај - Иванов му го додели мандатот за формирање влада на лидерот на СДСМ,
Зоран Заев.
26 мај - Српската амбасадорка во Скопје, Душанка Дивјак-Томиќ, беше повикана
во МНР за да го објасни присуството на нејзиниот советник Горан Живаљевиќ во
Собранието на 27 април.
31 мај - Неколку минути пред полноќ беше изгласана новата македонска влада
предводена од Заев, со што заврши двегодишната политичка криза во земјата.
1 јуни - На првата пленарна седница по изборот на новата влада, Собранието донесе
законски измени со кои го укина екстерното тестирање.
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9 јуни - Членови на ВМРО-ДПМНЕ на прес-конференција објавија дека почнуваат
активности за демократизација и модернизација на партијата. Побараа внатрешни
реформи во ВМРО-ДПМНЕ и поради тоа го добија називот „реформатори“.
11 јуни - Се одржа успешен референдум во Богданци против продолжувањето на
изградбата на рудникот Казандол.
13 јуни - Згасна дневниот весник Дневник. Кон крајот на април, по речиси две децении,
престанаа да излегуваат и дневните весници Утрински весник и Вест. Синдикатот на
новинари и медиумски работници поднесе кривична пријава до Јавното обвинителство
за злоупотреба на службената положба и овластување со образложение дека
поранешните сопственици, Срѓан Керим и Јана Станисављева, го намалиле имотот
на правното лице со незаконски дејства за да ги згаснат весниците. Претходно
новинарите штрајкуваа поради неисплатени плати.
17 јуни - Министерството за образование ги укина дисперзираните студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, а на другите универзитети ги редуцира.
24 јуни - Министерот за култура, Роберт Алаѓозовски, најави дека работни групи при
Министерството ќе направат ревизија на проектот „Скопје 2014“.
26 јуни - Избегаа поранешниот началник на петтата управа во Управата за безбедност
и контраразузнавање, Горан Грујевски, и вработениот во УБК, Никола Бошковски, кои
полицијата требаше да ги спроведе во притвор по одлуката на Врховниот суд. Тие беа
уапсени во октомври во Грција и побараа азил.
29 јуни - СЈО до Кривичниот суд поднесе 17 обвиненија против 94 физички и 7 правни лица
за серија кривични дела откриени во прислушуваните разговори. Со поднесувањето
на обвиненијата побара притвор за поранешните функционери на ВМРО-ДПМНЕ, меѓу
кои и за лидерот на партијата, Никола Груевски. Заедно со претходните три поднесени
обвиненија, вкупната бројка достигна 20.
2 - 4 јули - Специјалниот претставник на Обединетите нации во разговорите меѓу
Македонија и Грција, Метју Нимиц, ја посети Македонија.
4 јули - Усвоен беше првиот дел од владиниот план „3-6-9“ за спроведување на итните
реформски приоритети.
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15 јули - Никола Груевски побара дополнителни 20 обезбедувачи, како поранешен
премиер, со образложение дека добива закани по живот. УБК направи проценка и
одлучи дека нема таков ризик и не му го уважи барањето.
23 јули - Спроведен беше успешен референдум во Дојран против отворање рудници
на територијата на Општина Дојран.
1 август - Премиерите на Македонија и на Бугарија, Зоран Заев и Бојко Борисов,
потпишаа договор за добрососедство меѓу двете земји. Договорот беше ратификуван
во двата парламента, а меѓу другото содржи и член кој пропишува формирање
заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни
прашања за научно толкување на историските настани преку автентични историски
извори.
17 август - Собранието го разреши државниот јавен обвинител Марко Зврлевски.
Владата иницираше разрешување на Зврлевски поради незаконско, нестручно и
ненавремено извршување на функцијата.
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20 август - Србија го повлече персоналот од амбасадата во Скопје поради извршено
разузнавачко дејствување.
3 септември - Неуспешен локален референдум во Општина Босилово за прашањето
дали жителите се „за“ или „против“ отворање на рудникот за бакар и злато Иловица
и дали се за или против отворање рудници за металуршки минерални суровини во
општината. На 17 септември се одржа неуспешен референдум и во Општина Ново
Село со истото референдумско прашање.
15 септември - Објавен беше вториот извештај на експертската група на Европската
комисија, предводена од Рајнхард Прибе. Извештајот беше поделен во четири поглавја:
судство, спроведување на законот и обвинителство, независни тела и медиуми, и
граѓанско општество. Извештајот е продолжение на првиот, кој беше објавен во јуни
2015 година во екот на политичката криза. Најголемиот дел од препораките во првиот
извештај не се применети.
24 септември - Владата на ВМРО-ДПМНЕ во периодот од 2008 до 2015 година потрошила
38 милиони евра буџетски пари на кампањи, соопшти новата влада. Најголемиот дел
од парите за кампањите, како „Имај трето дете“, „Истражи ја Македонија“ или „Против
абортус“, завршиле на сметките на национални телевизии со провладина уредувачка
политика. За три години нема достапни податоци.
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5 октомври - Полицијата изврши претрес во домот и канцеларијата на поранешниот
претседател на Кривичниот суд, Владимир Панчевски, по барање на СЈО за
предистражна постапка која се однесува на издавање податоци за други лица на
јавноста или на други заинтересирани странки, службени податоци од АКМИСсистемот поврзани со случаи на СЈО, но и за местење на судски предмети. Панчевски
поднесе кривични пријави за обвинителките, кои Обвинителството ги отфрли.
15 октомври - Локални избори во Македонија. Мнозинство градоначалници (57) и
советнички места освои СДСМ, а ВМРО-ДПМНЕ загуби 51 градоначалничко место и доби
само 5 места. ДУИ загуби 4 градоначалници од претходните избори и освои вкупно 10
градоначалнички места. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, по завршувањето
на гласањето, одржа прес-конференција на која ја обвини власта за нерегуларности,
силување на демократијата и државата. Тој изјави дека партијата нема да ги признае
изборните резултати и побара предвремени парламентарни избори.
17 октомври - Пратеникот од ГРОМ, Чедомир Саздовски, ја напушти партијата којашто
беше во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ и во Собранието се изјасни дека ќе настапува
како независен пратеник. Во декември истиот чекор го направи и пратеникот Амди
Бајрам.
18 октомври - ВМРО-ДПМНЕ објави дека Извештајот на ОБСЕ/ОДИХР за изборите е
необјективен и не ја одразува фактичката состојба на изборниот процес.
2 ноември - Скопскиот кривичен суд им изрече доживотни затворски казни на седум
од 37 обвинети од случајот „Диво насеље“. 13 обвинети беа осудени на затворска казна
во траење од 40 години, шестмина добија затвор од 20 години... Шеснаесет обвинети
судот ги протера засекогаш од територијата на државата. Пресудата ја потврди
скопскиот Апелационен суд.
8 ноември - СЈО ја доби првата пресуда. Во негово отсуство, судот му изрече затворска
казна од една година и шест месеци на ексначалникот на петтата управа при МВР,
Горан Грујевски, за случајот „Тврдина 2“ поради уништување службени документи
поврзани со прислушувањето, а им изрече и шест условни казни на службенички во
УБК. Апелација го укина предметот за Грујевски и го врати на повторно судење, а за
службеничките ја потврди пресудата.
28 ноември - Уапсени беа 36 лица за Крвавиот четврток, меѓу кои и ексдиректорот
на БЈБ, Митко Чавков, кој раководеше со кризниот штаб во настаните од 27 април.
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Меѓу уапсените беа и шест пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, припадници на полицијата,
предводници на протестите „За заедничка Македонија“, како и водачи на патриотските
здруженија. Тие беа обвинети за кривичното дело загрозување на уставниот поредок
и безбедноста. Пред судот и пред затворот ВМРО-ДПМНЕ организираше протести за
ослободување на пратениците од притвор. Кривичниот суд во 2019 година осуди 16 од
нив со вкупна затворска казна од 211 години.
1 декември - Во интервју објавено на порталот Курир , Никола Груевски најави оставка
од челната позиција во опозициската партија. Во интервјуто Груевски соопшти дека
оставката не е условена од резултатот на изборите.
11 декември - Претседателот и седум членови на ДИК поднесоа оставки на функциите
под притисок на јавноста, откако американскиот амбасадор Џес Бејли откри дека на
затворена седница си доделиле високи надоместоци за последните неколку изборни
циклуси.

64

12 декември - ВМРО-ДПМНЕ објави дека нема да учествува во работата на Собранието
и на собраниските тела поради притворот на пратениците Крсто Мукоски, Љубен
Арнаудов и Сашо Василевски, кои беа во истражниот затвор Скопје, како и на
пратениците Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски, кои беа во
куќен притвор. Судот им ги определи овие мерки откако претходно Собранието, по
барање на судот, одлучи да им го одзеде имунитетот.
23 декември - На 16-тиот вонреден конгрес на партијата, Христијан Мицкоски,
тогашниот генерален секретар на партијата, беше избран за нов претседател на
ВМРО-ДПМНЕ.

(2018) ПОТПИШАН ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР,
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
11 јануари - Пратениците го изгласаа Законот за употреба на јазиците. Опозицијата
тврдеше дека законот е противуставен, а власта образложи дека со законот се
унапредува употребата на јазиците на сите заедници во Македонија. Една недела
по донесувањето на Законот, претседателот Ѓорге Иванов соопшти дека нема да го
потпише указот за донесување на Законот. Потегот на Иванов го искористи како
повод пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, којашто поднесе над 30.000 амандмани

Судски процес
за „крвавиот
четврток“
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на законското решение. Опозицијата бараше да се води амандманска расправа за
законот, но собранискиот спикер го одби нивното барање.
17 јануари - Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, се обрати пред пратениците
во Собранието. На обраќањето присуствуваа и пратеници од опозициската ВМРОДПМНЕ, којашто најави дека ќе се врати во Парламентот само за да го проследи
неговиот говор.
24 јануари - Грчкиот премиер Алексис Ципрас во Давос, Швајцарија, се сретна со
премиерот Зоран Заев за прашањето со името. Заев најави промена на името на
аеродромот и автопатот.
30 јануари - Собранието, на предлог на Министерството за култура, го укина Законот
за национален уметник со образложение дека создава нерамноправен третман меѓу
уметниците.
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6 февруари - Премиерот Зоран Заев соопшти дека автопатот што ја поврзува
Македонија со јужната граница ќе се преименува во „Пријателство“, а скопскиот
аеродром во „Меѓународен аеродром Скопје“.Владата ја донесе одлуката за да го
потврди исчекорот за градење пријателство и доверба со Грција.
21 февруари - Споменикот на Андон Јанев Лазев-Ќосето беше отстранет од пред
Врховниот суд во центарот на Скопје. Работна група во Министерството за култура
утврди бројни законски прекршувања при процедурата за неговото поставување. На
негово место беше засадено дрво.
1 март - МВР, финансиската полиција и Управата за финансиско разузнавање на
заедничка средба со претставници на граѓанските организации соопштија дека ја
затвораат „десоросоизацијата“ и дека граѓанските организации неосновано биле
осомничени за незаконско работење.
14 март - Во напната атмосфера пратениците во Собранието одново го изгласаа
Законот за употреба на јазиците. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се обидоа да ги
блокираат расправата и гласањето. Собраниското обезбедување спречи физички
инцидент помеѓу претседателот на Собранието, Талат Џафери, и пратеникот Никола
Груевски.
26 март - Министерството за надворешни работи донесе одлука да протера руски
дипломат во знак на солидарност со Обединетото Кралство и партнерите на земјата
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во НАТО и ЕУ, кои исто така протераа руски дипломати од нивните земји по случајот со
труење на поранешниот руски агент Сергеј Скрипал во Солзбери, Англија, случај за
кој Лондон ја обвини Русија.
1 април - Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, објави дека ВМРО-ДПМНЕ
ќе се врати во Собранието по одлуката на централниот комитет на партијата и ќе
покрене гласање за недоверба на Владата, коешто не помина во Собранието.
11 април - Фридом Хаус, во извештајот „Нации во транзиција“, нотира дека демократијата
и начинот на владеење во државата забележуваат мало подобрување, првпат по 2010
година, кога седум последователни години извештајот бележеше надолни трендови.
12 април - Власта и опозицијата заедно изгласаа дел од т.н. реформски закони: Законот
за формирање Оперативно-техничка агенција, Законот за следење на комуникациите
и Законот за заштитени сведоци, кој го побара СЈО.
18 април - Еврокомесарот за соседска политика и за преговори за проширување,
Јоханес Хан, на премиерот Зоран Заев му го врачи Извештајот на Европската
комисија за напредокот на Македонија, при што нагласи дека државата ја заслужила
безусловната препорака.
22 мај - Поранешниот помошник-министер во МВР, Ѓоко Поповски, беше осуден за
виновен за злоупотреба на службената во предметот „Триста“ на СЈО за набавката на
полициските возила. Апелација ја укина пресудата и предметот го врати на повторно
судење.
23 мај - Експремиерот Никола Груевски беше осуден на две години затвор за
примање награда за противзаконито влијание во случајот „Тенк“ за набавката на
луксузниот мерцедес. Осудени беа помошник-министерот во МВР Ѓоко Поповски и
ексминистерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска во раздвоена постапка. На
5 октомври Апелациониот суд во Скопје ја потврди пресудата за Груевски.
12 јуни - Премиерот Зоран Заев на прес-конференција, во присуство на сите министри
во Владата. го објави решението за деценискиот спор за името со Грција. Заев објави
дека новото име на државата ќе биде Република Северна Македонија за надворешна
и за внатрешна употреба и дека договорот предвидува потврда на македонскиот
јазик во Обединетите нации, кој ќе биде наведен како македонски без фусноти и дека
националноста е македонска/граѓани на Република Северна Македонија.
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17 јуни - Шефовите на дипломатијата на Македонија, Никола
Димитров, и на Грција, Никос Коѕијас, во селото Нивици, Грција,
на брегот на Преспанското Езеро го потпишаа Преспанскиот
договор, заедно со посредникот на ООН за спорот за името,
Метју Нимиц, и претставници на Европската Унија. Документот
ја замени Привремената спогодба потпишана во Њујорк
на 13 септември 1995 година. Пред Собранието, пред и по
потпишувањето на Договорот, помала група граѓани протестираа
против Договорот, а интервенираше и полицијата.
26 јуни - Претседателот Ѓорѓе Иванов не го потпиша указот за
Законот за ратификација на Договорот со Грција.
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17 јуни - Шефовите
на дипломатијата на
Македонија, Никола
Димитров, и на Грција,
Никос Коѕијас,
во селото Нивици,
Грција, на брегот на
Преспанското Езеро го
потпишаа Преспанскиот
договор, заедно со
посредникот на ООН за
спорот за името, Метју
Нимиц, и претставници
на Европската Унија.

27 јуни - Советот на министри за надворешни работи на земјите
членки на Европската Унија донесе одлука преговорите за
членство на Македонија да започнат во јуни 2019 година.
Поканата е условена со четири услови: спроведување на
Договорот со Грција, итните реформски приоритети, позитивен
извештај од Европската комисија и одлука од Советот на ЕУ. Франција и Холандија
беа меѓу најскептичните членки за почеток на преговорите со образложение дека
Договорот од Преспа не е доволен за напредокот во евроинтеграциите.
30 јуни - ВМРО-ДПМНЕ презентира документи со кои тврдеше дека кај Бардовци
власта планира да изгради камп за странци. МВР и Министерството за труд и социјална
политика експресно демантираа.
2 јули - Во Софија се одржа првата средба на заедничка Мултидисциплинарна комисија
за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија во согласност со
Договорот за добрососедство.
12 јули - Македонија ја доби поканата за почеток на пристапните преговори за
членство во НАТО. Генералниот секретар на алијансата, Јенс Столтенберг, му ја врачи
поканата на премиерот Зоран Заев и му честита за политичката храброст.
20 јули - Скопскиот кривичен суд ги осуди бизнисменот Сеад Кочан и Василие
Авировиќ во случајот на СЈО „Труст“. На правните лица Трансмет и Силекс неметали
им се конфискува имот вреден 17,5 милиони евра. Апелација ја потврди првостепената
пресуда. Кочан доби 4,5 години затвор, а Авировиќ условна казна.
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30 август - Поставен беше бројчаникот на „Порта Македонија“. Во предизборието
за предвремените парламентарни избори (декември 2016 година), Зоран Заев на
партиски митинг вети дека украдените народни пари ќе ѝ бидат вратени назад на
државата и дека тоа ќе го регистрира бројчаник поставен на „Порта Македонија“ во
Скопје.
4 септември - Медиумите пренесоа депеша на Викиликс од Американската амбасада
во Скопје, според која, уште во 2008 година власта дала согласност за промена
на уставното име во „Република Северна Македонија“, под услов тоа да вклучува
признавање на македонскиот јазик и националност.
8 септември - Во Скопје пристигна германската канцеларка Ангела Меркел, која
им оддаде признание на премиерите на Македонија и на Грција, Зоран Заев и
Алексис Ципрас, за нивната храброст да постигнат договор и да го надминат
повеќедеценискиот спор, овозможувајќи влез на Македонија во НАТО. Следуваше
дипломатска офанзива на посети на меѓународни претставници како поддршка на
Договорот, а пред референдумското изјаснување. Меѓу нив беа генералниот секретар
на НАТО, Јенс Столтенберг, американскиот помошник-државен секретар, Вес Мичел, и
австрискиот канцелар, Себастијан Курц.
15 септември - СЈО објави специјален извештај за тројца судии: Јово Вангеловски,
Светлана Костова и Софија Лаличиќ, како и за членката на Судскиот совет, Александра
Зафировска, во којшто е наведено дека врз основа на „бомбите“ тие овозможиле
директно влијание на политиката врз конкретните судски предмети. Во 2017 година
СЈО побара да бидат разрешени судијки кои постапуваа по нивните предмети поради
нестручно и несовесно вршење на судиската функција.
20 септември - Судијата Владимир Панчевски беше на распит во скопското јавното
обвинителство, како осомничен за злоупотреби со електронскиот систем за
распределба на предмети - АКМИС во периодот кога беше претседател на скопскиот
кривичен суд. За него Обвинителството покрена обвинение.
30 септември - Се одржа референдум за Договорот со Грција со прашањето: „Дали
сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на Договорот меѓу Република Македонија
и Република Грција?“ Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, тактизираше
за изјаснувањето на референдумот, но на крајот повика на изјаснување според
сопственото убедување. Гласаа 666.743 граѓани, од кои 609.813 граѓани се изјаснија
„за“.
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8 октомври - Владата го усвои предлогот со четири уставни измени и го испрати во
Собранието. Во предлогот беше предвидено: додавање на придавката Северна во
името на Република Македонија во целиот текст на Уставот, измени во преамбулата
каде што, при наведување на државотворните традиции, се потенцира АСНОМ и се
наведуваат сите одлуки поединечно, гаранција за неповредливоста на територијалниот
интегритет и суверенитет на земјава и грижа за дијаспората и Македонците во
странство.
8 октомври - Кривичниот суд во Скопје ја осуди ексминистерката за внатрешни работи,
Гордана Јанкулоска, на затворска казна од 6 години за предметот „Тенк“ за набавката
на екстралуксузниот мерцедес. Апелација ја потврди пресудата и ѝ ја намали
затворската казна на 4,5 години. Врховниот суд подоцна ѝ ја одложи затворската
казна по барање за вонредно преиспитување на пресудата.
15 октомври - Премиерот Зоран Заев од собраниската говорница повика на
помирување за настаните од 27 април меѓу власта и опозицијата. „Ајде, колеги, од
десната и левата страна да си подадеме рака. Испраќам порака да си простиме за 27
април. Знам дека ова има политичка цена“, рече Заев.
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19 октомври - Со поединечно гласање во Собранието 80 пратеници изгласаа да се
отвори постапката за промена на Уставот на државата според Преспанскиот договор,
за што гласаа и пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. На гласањето пратениците на ВМРОДПМНЕ и екслидерот на партијата, Никола Груевски, стоеја настрана додека се
одвиваше поединечното изјаснување. Претходно судот на некои од пратениците им
ги замени мерките од притвор во куќен притвор, по што тие се појавија на гласањето.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на вонредна седница ги исклучи од партијата
седумте пратеници од партијата кои гласаа „за“. Поради закани пратениците добија
полициска заштита, а пред нивните домови беа организирани протести.
22 октомври - Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ одлучи да ја прочисти партијата
од т.н. „мијалковисти“ и „реформисти“. Ексфункционерите Сашо Мијалков и Никола
Тодоров ги исклучи од партијата. Разрешени од функциите беа и потпретседателот
на партијата, Митко Јанчев, и членот на Извршниот комитет, Костадин Богданов.
Реформаторот Петар Богојески, исто така беше разрешен од позицијата заменикгенерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, а подоцна беше и целосно исклучен од членство
во партијата.

Никола Груевски
доаѓа на судење за
предметот „Тенк“
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22 октомври - Пратеникот од ГРОМ, Панчо Минов, најави дека го прекинува членството
во коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ додека претседател е Христијан
Мицкоски, поради „недемократскиот начин на смена на неистомисленици“.
29 октомври - Во Собранието почна да функционира новата осумчлена пратеничка
група на пратениците што беа исклучени од ВМРО-ДПМНЕ под името „Независна
пратеничка група од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија“. Дел од
нивните предлози беа вклучени во натамошниот тек од постапката за промена на
Уставот.
13 ноември - Поранешниот премиер, Никола Груевски, на Фејсбук соопшти дека се
наоѓа во Будимпешта и дека побарал политички азил од унгарските власти. Еден ден
по неговата објава, македонската полиција издаде меѓународна потерница и побара
негова екстрадиција. Груевски, потоа, на 20 ноември, соопшти дека Унгарија позитивно
му одговорила на неговото барање за азил. СЈО во сите постапки по бегството за
него побара притвор. Екстрадиција побара и Обвинителството за гонење организиран
криминал и корупција за организација на настаните од 27 април.
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9 ноември - СЈО ја отвори истрагата за перење пари, злоупотреба на службата и
повластување на доверители со кодно име „Империја“. Осомничени беа 13 лица, меѓу
кои Сашо Мијалков и бизнисменот Јордан Камчев... Тие беа уапсени, но подоцна, со
позитивен предлог од СЈО, судот ги пушти во куќен притвор.
4 декември - Уапсен и притворен беше ексдиректорот на УБК, Владимир Атанасовски,
во истрагата на Обвинителството за организацијата на настаните од 27 април во
Собранието. За него, како и за Трајко Вељаноски, Спиро Ристовски и Миле Јанакиески,
Обвинителството подоцна поднесе обвинение дека го организирале упадот во
Собранието.
5 декември - Владата почна јавна расправа за нацрт-амандманите за промена на
Уставот предвидени со Договорот од Преспа.
18 декември - Собранието го донесе Законот за амнестија на учесниците во
организираниот напад на Собранието на 27 април 2017 година. Од натамошна кривична
одговорност следната година беа помилувани 15 обвинети, меѓу кои и пратениците
од ВМРО-ДПМНЕ кои беа опфатени со обвинението. За Законот гласаа и осумте
пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата.
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28 декември - Во писмо до претседателот на Собранието и до предлагачите,
шеснаесет граѓански организации побараа итно да биде повлечен Предлогзаконот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, со образложение
дека промената во некои од членовите ќе овозможи во предметите кои ги води
СЈО да се изречат помали казни или делата да застарат и со тоа прекршителите на
законот да не одговараат за криминалот. Собранието, сепак, ги донесе измените во
Кривичниот законик, но без измена на членот за злоупотреба на службената положба
и овластување при спроведување јавни набавки.

(2019) ГРЦИЈА ГО РАТИФИЦИРА
ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР
10 јануари - Партијата БЕСА го услови гласањето за уставните измени во Собранието
со две барања: да нема македонско државјанство кај Албанците и да нема заштита
само за македонската дијаспора туку за дијаспората.
11 јануари - Со 81 глас „за“ и ниту еден против и воздржан, Собранието изгласа
промена на Уставот. Собраниската седница ја бојкотираа пратениците од ВМРОДПМНЕ. Беше пропишано дека уставните амандмани ќе стапат на сила кога ќе влезе
во сила Конечната спогодба за решавање на разликата за името меѓу Македонија и
Грција. Во Уставниот закон се регулира и државјанството како „македонско/граѓанин
на Република Северна Македонија“. Зборовите „Република Македонија“ се заменија
со зборовите „Република Северна Македонија“, а зборот „Македонија“ се замени со
зборовите „Северна Македонија“, освен во членот 36.
14 јануари - Претседателот на Собранието Талат Џафери објави дека го потпишал
Законот за употреба на јазиците и дека е објавен во „Службен весник“.
15 јануари - Грчкиот парламент го ратификува Преспанскиот договор со Северна
Македонија со 153 гласа „за“ од вкупно 300 пратеници. Во февруари беше потпишан
пристапниот протокол за прием во НАТО.
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Катерина Блажевска

ДЕЦЕНИЈА
ИЗЕДЕНА ОД
ПОДЕЛБИ И
ПИРОВИ ПРЕРОДБИ

„Сега гледаат колку е тешко да се реши ова
прашање. Јас две години давав сè од себе
да се најде решение и да влеземе во НАТО
и внимавав со нешто да не ги изнервирам
Грците (2006 - 2008 година). Потоа, по Букурешт сфатив дека што и да правиме исто ни
се фаќа. Па си реков, барем да правиме што
сакаме.“
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Ова е смс-порака што поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Никола
Груевски, му ја испратил на близок партиски функционер во март 2018 година, во
време на најтешката фаза од грчко-македонските преговори за решавање на спорот
за името. Со оваа приватна порака, Груевски на едноставен начин („барем да правиме
што сакаме“), пост-фестум ги открива мотивите за сите политички потези што ги
влечел по Самитот на НАТО во Букурешт, сè до крајот на неговата последна влада.
Дали Груевски навистина „внимавал со нешто да не ги изнервира Грците од 2006 2008 година“, како што самиот тврди? Настаните покажуваат дека аргументите не
се на негова страна. Токму во тој период скопскиот аеродром го доби новото име „Александар Велики“. Никола Тодоров, министер за образование (2009 - 2011 година) и
за здравство (2011 - 2017 година) во владите на Груевски, токму овој настан го посочува
како прва стратегиска грешка на тогашната влада.
„ВМРО-ДПМНЕ почна фуриозно и инвентивно, како ниедна влада дотогаш. Но, според
мене, на почетокот направи и голема стратегиска грешка. Гледано од оваа дистанца,
со ова искуство кое сега го имам, сметам дека голема стратегиска грешка на
владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ беше преименувањето на скопскиот аеродром
во аеродром „Александар Велики“ на крајот на 2006 и во почетокот на 2007 година.
Мислам дека тука почнаа многу проблеми и за ВМРО-ДПМНЕ, а со тоа и за државата,
а последици од таа грешка мислам дека трпиме и денес, и ВМРО-ДПМНЕ и државата.
Без никаква причина, оваа одлука како да им „брцна прст во око на Грците“. Ги разбуди
сеништата од минатото и, наместо постепено и ненаметливо да се обидеме да
градиме доверба со Грција, ние со нив се „фативме за врат“. Проблем е што „брцнавме
во око“ на земја која е една од повлијателните нации во светот, далеку посилна и
побогата од нас, интегрирана, меѓународно неспоредливо подобро позиционирана,
воен и безбедносен џин за нас. Наместо да се обидеме да влеземе во ЕУ и НАТО под
привременото име, ние со еден, би рекол, недоволно промислен и избрзан чекор ја
отворивме Пандорината кутија, за жал, на наша штета. Ако треба да ги анализираме
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причините, би рекол дека тоа беа романтичарскиот пристап во политиката, но и
чувството на онеправданост, односно големата неправда која му се прави на еден
мирољубив народ преку негово негирање и чувство дека некој сака да нè истреби,
поништи или да ни ја „земе“ државата“, оценува Тодоров.

ПИСМО ЗА ПОСЛЕДНА ПРЕСМЕТКА
По Самитот на НАТО во Букурешт, додека претставници на меѓународната
заедница ја повикуваа Република Македонија интензивно да се посвети на
решавање на спорот за името, кој беше пречка за нејзина интеграција во
Алијансата, Груевски се реши за друга тактика. Десетина дена по Самитот,
Собранието беше распуштено и на 1 јуни беа организирани вонредни
парламентарни избори, по кои, на 26 јули Груевски формираше коалициска
влада со ДУИ.
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Партиската
книшка,
клиентелизмот,
послушноста,
лојалноста, но
и стравот станаа главната
формула врз
која Груевски
почна да ги
збива редовите
на партиската
база и да ја
зацврстува
власта.

По повторното освојување на власта, амбициозните и храбри чекори што
во претходните две години ги направи неговата влада, барем на економски
план, почнаа да паѓаат во сенка на други процеси. Далеку од очите на
јавноста, во партиските компјутери започна интензивно ажурирање на
членството, кое сè поинтензивно се прелеваше од штабовите на платните
списоци во државните институции. Партиската книшка, клиентелизмот,
послушноста, лојалноста, но и стравот - станаа главната формула
врз која Груевски почна да ги збива редовите на партиската база и да
ја зацврстува власта. Медиумските критики за ваквите методи беа
квалификувани како критизерски, како злобен и необјективен удар врз
„преродбата“, а медиумите кои продолжуваа критички да ја опсервираат власта се
соочија со политички, но, пред сè, со економски притисоци. Многу компании добија
листа на „неподобни медиуми“ во кои власта не би сакала да ги види нивните реклами.
Поделбата во општеството, која започна со побенигната диференцијација на „наши“
и „ваши“, брзо премина во тврда поделба на „предавници“ и „патриоти“. Според
принципот „ако не си со мене, тогаш си против мене“, помеѓу тие две поделби не
беше оставено место за ништо друго. По дистанца од 10 години, Владимир Пешевски,
вицепремиер за економија во владите на ВМРО-ДПМНЕ, во интервју за телевизија 21
ќе оцени дека „точката на прекршување“, односно тргнувањето на таа власт по пат во
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погрешен правец се случило во 2011 година, по затворањето на А1, првата приватна
телевизија во Македонија, по што Владата останала без силен корективен механизам.
Но, многу партиски функционери се убедени дека застранувањето почнало две години
претходно - кога за првпат е засадено „цвеќето на злото“. Станува збор за писмото
преку кое Груевски во есента 2009 година ги повика сите членови на партијата да
се вклучат во „последна пресметка“ со неистомислениците. Писмото ја шокираше
домашната и меѓународната јавност, а во врска со него на Груевски му беше
поставено прашање и во шоуто Quest Means Business на Си-ен-ен. Откако му посака
добредојде на македонскиот премиер, водителот Ричард Квест го запраша дали ќе
биде разочаран ако Македонија не влезе во ЕУ до 2014 година, на што доби потврден
одговор. Но, го праша и дали Македонија ги дели истите вредности со земјите од ЕУ слободен пазар, правна држава, демократија, на што Груевски уверливо одговори: „Се
разбира дека ги делиме истите вредности“.
„Навистина?“, иронично праша Квест, по што го извади скандалозното писмо и побара
објаснување за пораките што Груевски ги испраќа со него.
„Тоа е писмо што го пратив до членството на партијата. Тоа обично го правам еднаш
годишно. Всушност, тоа е своевидна мобилизација на луѓето да им се приклучат на
прогресивните сили во земјата“, се правдаше Груевски.

ИМИЊАТА НА НЕПОДОБНИТЕ - ВО АКВАРИУМ!
Во годините потоа немаше други такви премиерски писма „еднаш годишно“. Но
препораките од првото веќе фатија корен. Течеа пресметки со политичките и
медиумските опоненти, но и процес на тврдо дисциплинирање на партијата по урнек
на војничка структура и хиерархија. Тоа што Македонија дури во кулминацијата
на политичката криза во 2015 година беше оценета од ЕК како „заробена држава“
не ги изненади долгогодишните членови на ВМРО-ДПМНЕ. На своја кожа го имале
почувствувано тоа многу порано од државата.
„Заробувањето почна преку партијата, за жал, кај некои и самоиницијативно“, објаснува
Петар Богојески, основач и прв претседател на партиската Унија на млади сили во
Крушево, член на Централниот комитет и на ред други позиции, сè до последната заменик генерален секретар, од која беше разрешен во 2018 година во пакет со други
иницијатори за реформи во партијата.
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„Многу често се говореше за киднапирана држава во контекст на владеењето на
Груевски со Македонија. Ако тоа се прифати за вистина или за нешто што беше
синоним за автократизмот во државата, можете само да замислите фрагменти
од истиот тој автократизам во партијата. Вистината е дека имавме киднапирани
и држава, и партија, и лични судбини на граѓаните. Не сакам да вулгаризирам, но
имав впечаток дека дел од луѓето „самоиницијативно“ прифатија и лично ропство
под власта на Груевски. Дел од нив беа среќни затоа што ја имаа честа да бидат
„посветени робови“ на шефот. Киднапирана држава значеше партиска или лична
контрола врз секоја институција. Со оглед на фактот дека партијата беше третирана
како лична сопственост, може да констатираме само лична, а не и партиска контрола
врз институциите. Што значи тоа киднапирана партија? Во суштината тоа е исто што
и киднапирана држава. Сите органи и тела на партијата постојат за да му служат на
ликот и делото на лидерот. Во нив подобни за учество се само оние кои ја прифатија
максимата „ти не си тука за да мислиш, туку за да спроведуваш“. Сите оние кои имаа
ронка критичко мислење или желба да мислат со своја глава беа прогласувани за
„неподобни“. Нивното име преку циркуларна смс-порака беше доставувано до сите
„државни позиции“ за да добие соодветен третман од власта“, објаснува Богојески.
Она што не е познато за пошироката јавност е дека првите обиди за спротивставување
на „груевизмот“ започнале уште во 2010 година. Како илустрација за тоа Богојески го
посочува битолскиот Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ во 2010 година.
„Имаше силна тензија за остварување на влијание во партијата. Во суштината тоа
беше внатрешен отпор кај дел од нас кон груевизмот, а се манифестираше преку
борба помеѓу „реалистите“ и „лојалистите“. Се разбира дека победија „лојалистите“,
со отворено залагање на лидерот. Зошто го кажувам ова? Се сеќавам на една
средба со еден македонски амбасадор од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, кој на вториот
конгресен ден, на Широк сокак во Битола ми се обрати со зборовите: „Петар, сега
и вие влеговте во стаклениот сад!“ Прашав што значи тоа „стаклениот сад“? Тоа
бил буквално аквариум, кој стоел во канцеларијата на премиерот, во кој се фрлале
ливчиња со испишани имиња на неподобните. Тој сад се полнел сè повеќе. Во
моменти на специјално премиерско расположение, од садот премиерот извлекувал
име на неподобен или имиња на повеќемина и повторно преку циркуларна смс-
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порака ги известувал задолжените владини „тортураши“ да преземат мерки
„Прашав што кон среќните добитници - oние кои премиерот ги извлекол во кабинетската
значи тоа лотарија. Ова доволно зборува за практикуваната демократија. Веднаш по
„стаклениот Конгресот, на посета на партиска трибина во една од помалите општини во
сад“? Тоа западна Македонија, еден вицепремиер ми пристапи и ми посочи: „Петар,
бил буквално не зборувај толку отворено на телефон, се снима сè!“ Овие примери ги
аквариум, сметам за доволни за да ѝ доловам на јавноста дека сите ние знаевме сè за
кој стоел во груевизмот. Но тешко беше да се кренеме во услови кога домашната јавност
канцеларијата беше буквално грогирана од тој груевизам, новинарите опиени од славата
на премиерот, на премиерот, а меѓународната заедница „незаинтересирана“. Секој од нас
во кој знаеше дека многу нешта не се во ред. Неговите најлојални послушници го
се фрлале нарекуваа „човекот“. Започнавме со кратки средби во Парламентот или во
ливчиња со скопските кафеани. Темата беше - што да се направи. Имаше неколкумина
испишани заинтересирани за „уриет“. Имаше „освестени“. Си спомнувам за една
имиња на средба на којашто се отвори темата. Пријателот издржа само пет минути
неподобните.“ под „реформаторска тортура“. Во неверување што зборуваме, особено што
раскажува некој има намера нешто да преземе против „великиот господар“ Никола,
Богојески. дланките му се препотија, онеме. По пет минути стана и си замина, без збор,
без поздрав. Мислеше дека бил присутен на средба со еретици. Преплашен,
буквално избега. Тоа беше дел од расположението кај сопартијците“,
раскажува Богојески.

ВИСОКАТА ЦЕНА НА МОЛКОТ
Таа 2010 година ќе биде запаметена и по почетокот на најконтроверзниот мегапроект
„Скопје 2014“, кој имаше прва видеопромоција во почетокот на годината. Три години
по „слетувањето“ на Александар Велики во името на скопскиот аеродром, центарот
на македонската престолнина беше претворен во големо градилиште, во кое свое
место најдоа десетици и десетици споменици, но и објекти кои преку архитектонските
решенија требаше да му дадат патина на градот и постаро минато - античко, барокно,
неокласицистичко. Централната фигура на скопскиот плоштад, именувана „Воин на
коњ“, можеби и ќе беше прокриумчарена како анонимен јунак, доколку на соседниот
плоштад не беа споменично распослани и другите членови на конкретното семејство
- мајката Олимпија и таткото Филип Втори. Се изделка многу мермер и се стопи многу
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бронза сè со цел да се истенчи и маргинализира словенскиот „малтер“ од историјата,
а да стане доминантен античкиот. Недостигот на историска подлога и меморија се
пополнуваше со стиропор и митови. Критиките и протестите на опозицискиот СДСМ
беа дочекани со контра-критики.
„Бранко Црвенковски и СДСМ немаат кредибилитет да критикуваат ако некој
гради објекти, затоа што не изградија ништо добро во нивниот мандат. Лицемерно
е Црвенковски да бара референдум за проектот „Скопје 2014“ кога беше против
референдум за територијалната поделба во 2004 година. Црвенковски сака да сруши
и минира сè што е добро, само затоа што не е негово“, реагираа од ВМРО-ДПМНЕ.
Но членови на ВМРО-ДПМНЕ тврдат дека идејата за проектот не произлегла од
партијата, туку исклучиво од нејзиниот врв. Никола Тодоров вели дека до денес не
знае кој е идеен творец на тој проект, но признава дека не се согласувале со него.
„Повеќе државни и партиски функционери не се согласувавме и го критикувавме
обемот на проектот „Скопје 2014„, но никој од нас како да немаше храброст тоа јавно
да го каже и јавно да се спротивстави. Ова е една од работите за која веројатно
требаше да бидеме погласни. Kолку и да изгледало дека штетата за партијата во
тој момент ќе биде голема доколку постои јавна критика и несогласување, сепак, на
среден рок тоа би донело многу помалку проблеми, но и позитивна перцепција за
партијата и за нејзините политики“, вели Тодоров.
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Тврди дека отсуството на јавна критика се покажало како лошо и за други проекти, а
како илустрација го посочува критикуваниот Закон за абортус, донесен во неговиот
министерски мандат.
„Доколку моите колеги во тоа време јавно ми се спротивставеа и јавно ме критикуваа,
критикувајќи го при тоа законското решение кое го предложив и бранев, доколку
силно ме притиснеа да се повлечам од таа идеја, многу е веројатно дека немаше да
ја направам таа грешка за која потоа чувствував одговорност и потреба јавно да се
извинам. Од друга страна, факт е и дека не е чесно еден човек или една партија да
ја оценуваш само по нешто што не е добро или со кое не се согласуваш, во услови
кога огромен број проекти се реализираа и се постигнаа резултати кои никогаш
претходно не биле ни одблиску постигнати, од типот на сериозното намалување на
невработеноста, отворање на нови фабрики, градење на нови болници, огромен износ
на субвенции во земјоделието, интензивни инвестиции во инфраструктура, водоводи,

Комерцијална банка
помеѓу објекти од
„Скопје 2014“

канализации, образовни и спортски објекти, патишта, аеродроми...“, потенцира
Тодоров.

ТРИТЕ ВЛАСТИ ВО ПАРТИСКА СИНЕРГИЈА
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Тие аргументи ги посочуваше и Владата. Нејзиното потенцирање: „ние градиме“,
„Македонија е претворена во огромно градилиште“, „градежниот сектор цути“, беше
видливо на терен. Но, паралелно се градеше и надградуваше „патриотизмот“ преку
разни владини кампањи, меѓу кои за оптимизам, за почитување на добрите вредности,
кревање на државното знаме со звуци на воениот оркестар втората сабота од месецот
пред некоја од трите институции - Собрание, Влада или резиденцијата на шефот на
државата. „Преродбата“ течеше паралелно со еден процес на јасна диференцијација
- од една страна граѓани кои поминале целосен систематски преглед на партијата,
од друга сите други кои по разни основи не се вклопуваа во сликата за патриоти и
преродбеници според мерката на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е и период во кој масовно се
сечеа ленти за сè и сешто - од чешми, тротоари, до тениски игралишта, во некои
случаи и по два пати за ист објект. Не се откри точно колку километри лента биле
потрошени во десетолетката на Груевски, иако формулата за пресметка беше
едноставна: X х 2 метра (X го означува бројот на лица вклучени во сечењето лента).
Според неформални проценки, било потрошено доволно за да се растегне лента од
Скопје до престолнината на ЕУ - Брисел, таму каде што земјата од 2005 година чмаеше
со кандидатски статус.
По предвремените парламентарни избори на 5 јуни 2011 година, ВМРО-ДПМНЕ
и ДУИ обезбедија нов мандат, по кој уште повеќе се засилија ароганцијата на
власта, притисоците врз медиумите и потценувањето на опонентите. Собранието
функционираше како гласачка машинерија која по скратена постапка изгласуваше
закони без консултации или со игнорирање на аргументите на опозицијата. Таа
практика кулминираше на 24 декември 2012 година.
„Лицето со црвена вратоврска и крената рака е македонскиот министер за финансии“.
Со ваква легенда под фотографијата, Си-ен-ен им објаснуваше на читателите
дека претставник на извршната власт командувал во законодавниот дом на денот
кој го доби името „црниот понеделник“. Тоа беше ден кога расправата за буџетот
за 2013 година заврши со насилно исфрлање на новинарите и на опозициските
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пратеници од Парламентот. Ставрески со гестикулации му даваше
налог на собраниското обезбедување да ги избрка опозиционерите
кои се противеа на донесувањето на буџетот. Сликата од насилството
во македонскиот парламент го обиколи светот преку многу телевизиски
мрежи, вклучувајќи ја и Си-ен-ен, на која дотогаш се вртеа најскапо
платените спотови за рекламирање на Македонија - од природни убавини,
туристички дестинации, до место на правна сигурност и рај за странските
инвеститори. Следуваше политичка криза која се решаваше со посредство
на ЕУ, а заврши со Мартовскиот договор, со кој пратениците се договорија
да се вратат во Собранието, да се формира анкетна комисија што ќе ги
расветли настаните од 24 декември, да се спроведе изборна реформа,
да се подготват локалните избори, да се работи на меѓупартиски дијалог
и слобода на медиумите. Анкетната комисија во август 2013 година го
подготви финалниот извештај кој беше потпишан од сите членови на
власта и опозицијата, но и покрај тоа, членот од ВМРО-ДПМНЕ, Илија
Димовски, неговата важност ја спореди со ролна „тоалетна хартија“.
Препораките и заложбите за дијалог, за слобода на медиумите и за поделба
на трите власти - останаа на хартија. Практиката го покажуваше грдото
лице на општествената реалност.

„Постои атмосфера на заплашување кон критичките новинари и кон оние
кои се занимаваат со истражувачко новинарство. Македонија, општо
земено, нема проблем со законите, туку со нивното спроведување“, изјави во јуни
2013 година Специјалниот известувач на ОН за унапредување и заштита на правото
на слобода на мислење и изразување, Франк Ла Ру, по неколкудневната посета
на земјата на покана од Владата. Тој потенцираше неколку случаи на затворени
медиуми со кои бил запознаен: телевизијата А1 и весниците Време, Шпиц и Коха е ре,
неспроведувањето на истрага за сообраќајната несреќа во која во март 2013 година
загина сопственикот на Фокус, Никола Младенов, како и тужбата против новинари на
Фокус од страна на директорот на УБК, Сашо Мијалков, и тоа за пренесена изјава. Еден
месец по заминувањето на Ла Ру, Обвинителството ја затвори истрагата за смртта
на Младенов со тоа што ја квалификуваше како несреќен случај. Непостоењето
разлика меѓу партијата и државата, но и меѓу трите власти, беше крунисано и на
официјална прес-конференција, на која на иста маса седнаа скопската обвинителка
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Гордана Гешковска, државниот јавен обвинител Марко Зврлески, претседателот на
скопскиот кривичен суд, Владимир Панчевски, истражниот судија Душан Јосифов и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска! Истрагата беше затворена со
заклучок дека причина за несреќата е неприспособена брзина кон условите на патот,
од 142 километри на час.
Но Владата „возеше“ многу побрзо од тоа.

ФЕНОМЕНОТ ГРУЕВСКИ
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Груевски ја дочека 2014 година како седма година по ред во која жнееше најголема
популарност и највисок рејтинг во Македонија. Во отворени радио и телевизиски
емисии, граѓани дури и предлагаа тој да биде прогласен - за светец! Неговите
сопартијци го опишуваа како активен 24/7, личност на која ретко кој би можел да ѝ
парира во темпото на работа, отворен за средби со секого, љубезен и непосреден.
Го опишуваа и како личност која има неверојатен увид во работата на сите ресори,
која до детали памети сè што најавиле членовите на неговиот кабинет и редовно
се интересира до каде се работите. За социолозите беше силен професионален
предизвик да го објаснат „феноменот Груевски“. Дел сметаа дека политичката аура
на Груевски е, всушност, израз на психолошката состојба на политичкиот електорат
во Македонија. Ниту особено харизматичен, ниту особено елоквентен, тој стана
огледало во кое гласачите се препознаваа себеси и веруваа дека тој интуитивно и
инстиктивно ги познава нив и нивните потреби. Го доживуваа како еден од нив, кој ги
слуша, им одговара на „нивниот“ јазик, ги посетува нивните места, носи слични обувки,
гази во калта на нивните субвенционирани ниви, па дури и неговото француско „р“
ги уверуваше дека тој е несовршен исто како и тие. Инспирацијата од Груевски се
најде дури и во една новокомпонирана народна песна, чиј рефрен илустративно ја
опишуваше таа идолатрија и градењето култ на личноста: „Никола, Никола, мајка го
роди /народ да води кон светла иднина/ Никола Груевски/ Господ го прати верба да
врати во Македонија“. Лингвистите беа уверени дека дел од неговиот успех се должи
токму на јазикот што го употребува во секојдневниот говор: едноставен, неоптоварен со
странски зборови и збогатен со народни изрази, што го прави разбирлив за широките
народни маси. Политиколозите причината ја лоцираа во второто име на лидерските
партии - султански партии, во коишто владее неприкосновена власт на лидерот, строга
хиерархија, слепа послушност и страв од губење на милоста на лидерот, што води

Никола Груевски на
„Денот на дрвото“
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кон избегнување полемики со лидерот или јавни дебати и негово слепо величање. Во таква
доминантна политичка култура, авторитарна по сите параметри, последиците беа огромни:
мнозинството граѓани, во нивната политичка и економска исцрпеност, слободата ја третираа
повеќе како товар отколку како придобивка, демократијата како нешто што „ги компликува
работите“, а кога ја има премногу - дека е „штетна“.
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„А што е тоа демократија?“, праша во една пригода Груевски, кој како контрапункт на овој
метафизички поим го спротивставуваше она што е видливо - нови игралишта, фонтани,
објекти, патишта. Отиде дотаму што и самиот ги суспендираше институциите, решавајќи
проблеми на граѓаните пред камери при посета на разни општини. Со телефонот в рака,
издаваше наредби - до кога да се реши одредено прашање, до кога да му дадат информација
за пат, канализација, социјален стан, социјална помош. Митот за „цврстата рака“ го разниша
еден телефонски разговор кој осамна во јавноста, откривајќи дотогаш непозната практика на
Груевски - користење совети од претскажувачка. Јавноста беше скандализирана од интересот
со кој еден деклариран демохристијанин ги слуша советите на гаталката: „Наши луѓе сакаат
да ни ја расцепкаат силата“, „НАТО вештачки ќе се држи, а Европа ќе се распадне“, „Дај Боже
да не нè примат во ЕУ, што бараме со нив“... Дотолку повеќе што таа му откривала и која
планета влегува во полето на работата, односно која недела не е поволна да разговара за
нова инвестиција. Она што привлече внимание во таа сеанса е клучната оценка на гаталката:
„Вие немате поголем непријател од самиот себе!“
Не се дозна дали Груевски ѝ посветил соодветно внимание на таа оценка. Но, ако се има
предвид сведоштвото на Никола Тодоров за матрицата на владеење на ВМРО-ДПМНЕ во
периодот на најголемата моќ на партијата, никој немал храброст јавно да му каже што било
на лидерот.
„ВМРО-ДПМНЕ воведе еден нов систем на владеење, кој за првпат беше промовиран на
македонската политичка сцена. Ако треба системот да го објаснам со неколку зборови, би
рекол дека тоа беше модел кој се базираше на изработка на детална и разбирлива програма
со конкретни проекти и давање отчет за сработеното, од една страна, и постојан пресинг за
реализирање на проектите, од друга страна. Или попластично објаснето - ветуваме дека некој
проект ќе го реализираме со пресинг и притисок за брзо и навремено реализирање, а потоа
даваме отчет дека тоа е реализирано. Ова беше еден менаџерски пристап во политичкото
функционирање, нешто што ниту една претходна влада го немаше практикувано. Во делот
на организацијата на партијата постоеше едно високо ниво на дисциплина, кое, кога се

Никола Груевски
меѓу народот
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набљудуваше однадвор, изгледаше како една
полувојничка структура која дисциплинирано
ги извршува сите задачи. Во голема мера тоа и
беше така, но колку тоа и да изгледа неверојатно,
морам да потенцирам дека секогаш имаше внатрепартиска дебата за многу прашања, а доста
често и вистински судир на различни мислења
и ставови. Ниту еден министер или директор не
беше поштеден од критика на состаноците на
општинските комитети или дури и на состаноците на Централниот комитет. Тоа го гледам како
позитивна појава. Но, од друга страна, негативно
беше што многу ретко, а во времето кога ВМРОДПМНЕ многу зајакна, речиси никогаш и речиси
никој немаше храброст јавно да го искритикува
лидерот на партијата. Тоа се сметаше, а гледам
дека и денес уште е така, ако не и полошо, како
одење спротивно на интересите на партијата.
Ова, за жал, не беше и не е нешто што било карактеристично само за ВМРО-ДПМНЕ туку се
однесува и на другите партии и веројатно е резултат на нивото на демократска свест кое како
нација го имаме достигнато“, оценува Тодоров.

„СТОПАНИСУВАЊЕ“ СО
ОДБРАНАТА НА ИДЕНТИТЕТОТ
Груевски не беше прогласен за светец, но си
обезбеди силна неформална политичка „беатификација“ на домашен терен. На надворешен
план состојбата беше многу поразлична. Спорот
со Грција за името ги кочеше македонските интегративни процеси, а Груевски се трудеше да
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остави впечаток дека е посветен на неговото решавање. За таа цел негуваше редовна комуникација со грчките колеги, пред сè, епистоларна. Им се обраќаше преку
писма, но со пристап за кој се покажа дека не води кон целта. Во јули 2008 година му
испрати писмо на грчкиот премиер Костас Караманлис, во кое побара признавање на
македонското малцинство и исправање на неправдата врз етничките Македонци кои
за време на Граѓанската војна како бегалци ја напуштиле Грција, а не можат да си ги
добијат имотите и немаат право на двојно државјанство. Караманлис одговори дека
писмото е далеку од тоа да ги промовира преговорите или добрососедските односи.
„Целта [на писмото] е да се меша во внатрешните работи на соседната држава и
излегува од суштината на преговорите. Уверен сум дека иднината на балканските
земји лежи во европските и евроатлантските институции, а не во националистички
формули од една одамна помината ера, кои мора да бидат напуштени еднаш
засекогаш“, беше дел од одговорот на Караманлис.
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Некои од грчките партии писмото на Груевски го оценија како „постизборно бладање“,
а други како „чекор на Груевски кој ја отежнува атмосферата и негативно влијае на
преговарачкиот процес“. Но тоа не го премисли Груевски. Му испрати писмо со исти
забелешки и на шефот на ЕК, Жозе Мануел Баросо. Обидите во почетокот на 2009
година да се придвижи процесот на разговори за името останаа без резултати.
„Невозможно е во овој временски период да се очекува некаков напредок, особено
поради сè понагласената националистичка политика на владата во Скопје“, изјави
шефицата на грчката дипломатија, Дора Бакојани.
„Грција е земја што има силни врски со национализмот и таа треба да учи од
Македонија како се почитуваат правата на малцинствата“, реплицираше министерот
за надворешни работи, Антонијо Милошоски, откако грчкото МНР испрати вербална
нота по повод неговото интервју во весникот Тагес цајтунг, во кое тој се заложи за
почитување на правата на Македонците во Грција. Сведувањето на проблемот за
името на „егејското прашање“ и остриот гард на Атина ја намалија можноста за каков
било исчекор. Контактите на премиерско ниво живнаа од октомври 2009 до крајот
на 2011 година, кога на чело на грчката влада дојде Јоргос Папандреу од редовите
на ПАСОК. Тогаш имаше осум средби меѓу Груевски и Папандреу, главно во Брисел, и
една во Преспа. И покрај ваквата фреквенција, средбите завршуваа со презентирање
на истите рововски позиции, особено откако Скопје на свој терен насади симболи од
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елинистичкото наследство и кога реакциите на Атина се користеа, главно, за кохезија
на македонските гласачи. Аргументацијата со години беше иста - одбрана на името и
идентитетот од „максималистичките барања“ на Грција.
По заминувањето на Папандреу од премиерската функција, Груевски во ноември 2011
година со писмо се обрати и до премиерот Лукас Пападемос, барајќи Грција да ѝ
овозможи на Македонија датум за преговори за членство во ЕУ, а потоа да се бара
решение за проблемот со името. Во јули 2013 година истото го побара и од премиерот
Андонис Самарас, со предлог - разговорите и натаму да се водат под покровителство
на медијаторот на ОН, Метју Нимиц, но со можност тие разговори да бидат водени од
повеќе преговарачи со мандат, па и од самите премиери.
„Искрено не гледам дека ќе се даде дополнителна вредност надвор од преговарачките
тимови кои веќе постојат. Решението нема да дојде со назначување на повеќе
преговарачи кои ќе имаат „политички мандат“. Ако и двете страни досега покажеа
иста политичка волја, иста политичка храброст и желба за решавање, проблемот
одамна ќе беше решен. Меѓутоа, суштината е очигледно на друго место. Треба да се
одговори на тоа дали постои вистинска посветеност кон процесот кој трае веќе две
децении“, беше ставот на грчкиот премиер.
И во домашната јавност имаше слични забелешки.
„Доколку премиерот е навистина определен да го решава проблемот со Грција,
веднаш треба да започне со создавање на атмосфера во домашната јавност која
подразбира започнување на конструктивна дебата. За да започне една ваква дебата
веднаш треба да се прекине со поделбите на патриоти и предавници, тоа, на пример,
би бил јасен сигнал дека се сака решение за спорот“, оцени поранешниот шеф на
дипломатијата, Денко Малески.
Но „стопанисувањето со името“ за партиски цели и победи, а под параванот одбрана
на идентитетот - никогаш не престана. На 28 март 2014 година специјалниот пратеник
на ОН во разговорите за името, Метју Нимиц, одбележа две децении „лет во место“. Ни
самиот не знаеше колку пати го прелетал Атлантикот за да дојде во Скопје и Атина,
ни колку пати беше домаќин на средбите во Њујорк. Но по 20 години од неговото
медијаторство во спорот за името резултатите беа „нула“.
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ИМЕТО - РЕЦЕПТ ЗА ПОБЕДА
Груевски, пак, не можеше да изброи која победа по ред му беше онаа во пролетта 2014
година, која измина во знакот на двојни избори - вонредни парламентарни и редовни
претседателски, во кои одново ги „спасуваше“ и името и државата од предавниците.
Следуваше опозициско непризнавање на изборите, оценка за изборен фалсификат
и враќање на опозициските пратенички мандати. Лидерот на СДСМ, Зоран Заев,
враќањето на опозицијата во Собранието го услови со пет барања.
„Потребно е да се создадат услови за одвојување на партијата од државата,
за регулација на медиумите, прецизно прочистување на Избирачкиот список,
спроведување попис и формирање техничка влада. Сето тоа е неопходно за да се
создадат фер и демократски услови за избори и за граѓаните да можат да одлучат
по сопствена волја, а не под притисоци. Ветивме дека криминални избори нема да
прифатиме и цврсто стоиме на тој став“, изјави Заев во јуни.
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Критиките на опозицијата целосно се совпаѓаа со оценките на Ла Ру, кој по посетата
на Скопје, Извештајот за Македонија го презентираше пред Советот за човекови права
на ОН во јуни 2014 година. Во него тој ги нагласи клучните слабости во мониторираната
сфера и даде препораки за нивно надминување.
„Државните функционери и политичкиот врв, општо, треба да се воздржат од
систематското поднесување на судски тужби против истражувачките новинари и
медиуми. Државата треба да обезбеди независност на домашните судови, како
приоритет. Процесот на назначување на судии и членови на регулаторните тела треба
да биде внимателно анализиран и ревидиран во светлината на слични релевантни
меѓународни практики. Финансиската и техничка автономија на судските тела треба
целосно да се обезбеди. Целосно да биде заштитена независноста на здруженијата
на новинарите и правото на новинарите да се приклучат на кое било здружение по
свој избор; да се зајакне финансиската и административна самостојност на јавниот
радиодифузен сервис; расходите за рекламирање од страна на државните институции,
политичките партии и јавните претпријатија да бидат целосно транспарентни за
јавноста, за да се обезбеди сигурност дека владините субвенции или трошоци за
рекламирање не одат во корист на одредени медиуми или не генерираат зависност.
Законот за следење на комуникациите треба да се измени за да се обезбеди дека
е во согласност со домашните и меѓународните норми за заштита на правата на
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приватност и слободата на изразување. Особено внимание мора да се посвети
на обезбедување дека следењето на приватните комуникации се случува само во
најисклучителни околности и исклучиво под надзор на независна судска власт“, беше
наведено во препораките.
Голем дел од овие забелешки подоцна се повторија и во Извештајот на експертската
група предводена од Рајнхард Прибе, која беше ангажирана од ЕК да ги скенира
клучните недостатоци во пет најзначајни сфери во Македонија.
Дотогаш, на растењето на левијатанот му годеше фактот што ЕУ со години во име на
некаква „стабилократија“ замижуваше на едно око околу назадувањето на земјата во
клучните сфери. Во извештаите на ЕК редовно беа нотирани забелешки, но повеќе
во дипломатски ракавици и со административен јазик кој стана предмет на слободно
толкување, во зависност од тоа кој го чита. Децидната оценка за Македонија како
„заробена држава“ се роди за време на политичката криза.
„Што се однесува до политичките критериуми, земјата се соочи со најголемата
политичка криза од 2001 година наваму. Демократијата и владеењето на правото
постојано беа предизвикувани, особено поради заробеноста на државата, што
ги погоди функционирањето на демократските институции и клучните области од
општеството. Земјата страда од поделена политичка култура и недостиг на компромис“,
беше нотирано во Извештајот на ЕК за напредокот на земјата во ноември 2016 година.
Според Никола Тодоров, дерогирањето на институциите, кое заврши со оценката за
„заробена држава“, не е ексклузивно врзано за десетолетката на ВМРО-ДПМНЕ.
„Мислам дека застранувањето е започнато многу одамна. Тој темен период почна од
криминалната приватизација, па продолжи со владеењето на првата влада на ВМРОДПМНЕ, па со одмаздничкото и реваншистичкото владеење на владата на Бранко
Црвенковски од 2002 година, за да дојдеме до забелешката на ЕУ за заробена држава,
а не гледам ни дека денес е подобро. За жал, јас морам да се согласам дека сме
заробена држава, држава која робува на своите партии и на суетите на нејзините
политичари. Според мене, ова е најголемиот проблем. Недемократски партии,
отсуство на внатрешна демократија во партиите, суети хранети од моќ, градење култ
на личноста на лидерот, на кој се гледа како на полубог, партизирање на институциите,
ставање на институциите во функција на партиските интереси, претворање на
партиите во агенции за вработување на нивните членови и огромната зависност на
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обичниот граѓанин од политиката и од политичките партии се суштинските проблеми
на нашата држава. Тие го еродираат македонското општеството, а особено неговите
основните вредности, и како голем тег постојано нè туркаат надолу“, оценува Тодоров.

ПОЧЕТОК НА КРАЈОТ
Со цел да помогне во надминувањето на растечката криза, делегацијата на
ЕУ во Скопје делегираше и посредник, олеснувач во разговорите меѓу власта
и опозицијата - белгискиот експерт Питер Ванхауте. Дијалогот Груевски
- Заев летото не даде никаков резултат, по што во октомври Заев во „тета-тет“ разговор му најавил на Груевски дека опозицијата ќе обелодени
сознанија (т.н. „бомби“), кои ќе го нарушат декларираниот политички и
морален кредибилитет на власта. Оваа најава на Заев, подоцна дадена и во
телевизиско интервју, ниту ја загрижи ниту ја разбуди власта, но ќе се покаже
дека токму таа ќе ја одбележи целата 2015 година.
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Додека претседателот на државата, Ѓорге Иванов, им посакуваше здравје,
успеси и благосостојба на граѓаните во новата 2015 година со порака „да им
се радуваат на малите нешта што ја чинат големината на животот“, крајот на
2014-та година навести дека граѓаните нема да се залажуваат со мали нешта,
туку ќе инсистираат на големи промени. Почна со средношколските протести,
но незадоволството потоа артикулираше и други општествени групи. Груевски,
кој за 2015-та година најави одлуки за инвестиции од најмалку 25 нови
компании, продолжување со напорите за членство во ЕУ и НАТО, изградба на
капитални инфраструктурни објекти, инвестиции во здравството и реформи
во образованието, ја дочека годината која стана вовед во почетокот на крајот
на неговото владеење. Ракавицата ја фрли тој, кога на 31 јануари го премина
неговиот Рубикон, од каде што немаше враќање назад! Премиерот, кој девет
години суверено го контролираше и го управуваше целиот институционален
апарат на државата, соопшти дека чукнал на вратата на МВР и пријавил „тајна
уцена и закана“ од лидерот на СДСМ, која потоа ќе биде заведена под името
„Пуч“. А таа „уцена“, всушност, со месеци беше јавно најавуваната стратегија
на СДСМ: „Груевски мора да слушне зошто СДСМ инсистира на техничка
влада која би ги спровела следните избори, со оглед на доказите за изборни
фалсификати со кои располагаме!“

Додека
претседателот
на државата,
Ѓорге Иванов,
им посакуваше
здравје,
успеси и
благосостојба
на граѓаните
во новата 2015
година со
порака „да им
се радуваат на
малите нешта
што ја чинат
големината
на животот“,
крајот на
2014-та година
навести дека
граѓаните
нема да се
залажуваат со
мали нешта,
туку ќе
инсистираат
на големи
промени.
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Практично, Груевски со кривичната пријава не му остави на Заев друг избор, освен
да почне да ги детонира „бомбите“ на прес-конференции. По првата, објавена на 9
февруари 2015 година, следеа неколку десетици, кои само ги потврдуваа зовриеноста
на политичката криза и димензиите на злоупотребата на институциите.
Преку незаконски прислушуваните разговори на над 20.000 граѓани, јавноста слушна
како се трошеле донесените буџети. Потемкиновото село за „одговорно и домаќинско
работење“ се распадна за 15 минути, колку што траеше само еден од разговорите
меѓу министерот Зоран Ставрески и министерката за внатрешни работи, Гордана
Јанкулоска.
„Не се издржува, ги дувам приходите вештачки“, „сè повеќе и повеќе должиме“, „ние
не сме нормални“, „ние сме лудаци“, „па на дрво ли ги берам парите?“, „кога нема пари
- значи нема пари“, „трошиме на чоколади, а немаме дома леб“, „ситуацијата станува
неиздржлива“, „Америка да бевме, немаше да издржиме“, „премиерот изгубил контакт
со реалноста“...
Економистот Ставрески се покажа како најголем критичар на министерот Ставрески.
Разговорите на неговите колеги го открија волунтаризмот и во другите сфери - од
изборни злоупотреби до индиции за провизии и разни нарачани пресметки со
опонентите - од уништување на имоти до уништување на човечки егзистенции.

АГЕНСИ НА ПРОМЕНИТЕ
Алармот светна од Скопје до Брисел и Вашингтон. Со посредство на ЕУ, лидерите
на четирите најголеми парламентарни партии седнаа на преговарачка маса со
цел да најдат излез од кризата. Се преговараше во Брисел, но, пред сè, во Скопје,
во резиденцијата на ЕУ во скопската населба Пржино. По името на оваа населба,
постигнатиот Договор од Скопје заживеа под тривијалното име Договорот од Пржино.
Беа тоа долги и мачни разговори, кои на 2 јуни 2015 година финишираа со договор:
одржување на предвремени парламентарни избори, враќање на опозицијата во
Собранието, согласност на четирите партии за избор на специјален јавен обвинител
кој ќе отвори истрага околу скандалот со прислушувањето, сто дена пред изборите да
биде назначен технички премиер, а во техничката влада на предлог на опозицијата
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да бидат назначени министри за внатрешни работи и за труд, како и дополнителни
заменици министри со право на вето, односно со „врзан потпис“ во ресорите
финансии, земјоделство и информатичко општество и администрација. Груевски
замина од премиерската функција на 18 јануари 2016 година, но поради оценката
на опозицијата, како и на САД и на ЕУ, дека сè уште не се исполнети условите за
одржување фер избори на 24 април, тие беа одложувани и конечно одржани на 11
декември 2016 година.
Но она што најсилно ја одбележа 2016 година не беа изборите, туку „Шарената
револуција“, изблик на моќен артикулиран граѓански активизам кој го носеше
наративот за суштински промени, а во себе го инкорпорираше и незадоволството на
сите други протести што ѝ претходеа. Интелектуалци, студенти, граѓански активисти,
пензионери, вработени, невработени, партиски определени и неопределени чекореа
по улиците на Скопје под слоганот „Нема правда, нема мир“ и бараа оставка од
Груевски. Протестите на „шарените“ брзо се проширија и во другите градови во
земјата. Граѓанскиот револт ги боеше фасадите на киднапираните институции и
на градбите од „Скопје 2014“ кои исцицаа милионски суми буџетски пари. Власта
на протестите одговараше со контрапротести, со молк пред случаите за запалени
возила на новинари, со испраќање партиски војници кои требаше јавно да ги наречат
критичарите на власта „предавници“, да ги исплукаат, навредат, да им стават погребен
венец пред домот...
Иако власта се обидуваше да ѝ залепи партиска етикета на „Шарената револуција“
таа остана најсилниот граѓански агенс во разобличувањето и уривањето на
деформираниот систем на владеење со сите искривоколчени вредности имплантирани
во ткивото на државата. Нејзиниот отпор го тестираше и шефот на државата, Ѓорге
Иванов, кој се покажа како силен апологет на партијата што два пати го кандидираше
за претседателската функција. Во име на „помирувањето во општеството“ на 12 април
2016 година незаконски помилува 56 лица за кои сметаше дека се засегнати со истраги
на новото Специјално јавно обвинителство. Под притисок на масовните протести
на „шарените“ и на критиките од меѓународната заедница, подоцна ги поништи
помилувањата. Тој потег, кој беше оценет како „пуч врз обидот да профункционира
правната држава“, не беше единствениот грев на Иванов.
Протест на „Шарената
револуција“ со боење на
плоштадот во црвено
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ГРУЕВСКИ ЗАМИНА, ГРУЕВИЗМОТ ОСТАНА
Заминувањето на Груевски од „Илинденска бр. 2“ не ја намали тензијата во
општеството. Техничкиот премиер Емил Димитриев, избран од редовите на ВМРОДПМНЕ, во партијата го сметаа за „чувар на премиерското столче“ во надеж за
повторно враќање на Груевски „на голема врата“. Сето тоа во период кога медиумите
во Европа и регионот го поставуваа истото прашање што ја мачеше и домашната
јавност: „Груевски си заминува, а груевизмот?“ Бугарскиот весник Труд, во текст под
ваков наслов направи анализа за темелите на кои опстојувала власта на Груевски и
наследството што тој го остава.
„Повеќето од медиумите услужливо му стоеја зад грбот со буџетските пари за реклами
или со пратеничките места на нивните сопственици и ја потхрануваа зашеќерената
претстава за безгрешноста на Груевски и на неговиот тим. Како што се вели, ја
пушташ чешмата - од лево тече млеко, од десно - мед“, пишуваше Труд.
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Освен медиумите, кои беа оценети како четвртиот темел на кој се потпирала власта
„на некогашниот брокер во бугарската Балканска банка во Скопје“, весникот ги опиша
и другите три.
„Првиот темел е целосна контрола над македонското правосудство, во кое
судството беше потчинето директно на извршната власт, а судовите делеа еден вид
“револуционерна правда„ преку организирање на монтирани судски процеси. Вториот
темел е партизирањето на администрацијата, која во една држава со 30-процентна
невработеност стана единственото безбедно место за приходи, но и главно изборно
јадро на владејачката партија. Трето, корупцискиот карактер на економијата,
опслужувана од тесен круг блиски партиски активисти и донатори, во која уделите
и тендерите се распределуваат по етнички квоти - на Албанците во власта - толку,
на Македонците - останатото, додека да земеш бизнис на некого стана практика со
активното учество на МВР и тајните служби“, оцени Труд.
Дека тие методи и натаму функционираат покажаа следните настани. Од страна на
Иванов следуваше уште една противуставна блокада на политичките процеси: тој му
го додели мандатот за формирање влада на Груевски, иако неговата коалиција немаше
обезбедено мнозинство за состав на влада, без оглед што освои 51 пратенички мандат
наспроти коалицијата на СДСМ која освои 49. СДСМ успеа да обезбеди мнозинство
заедно со ДУИ, Беса и Алијанса за Албанците, по што на 27 февруари до Иванов достави
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67 пратенички потписи. Иванов почна да тактизира, а приврзаници на ВМРО-ДПМНЕ да
протестираат против новото мнозинство со обвинувања дека во коалиција ги поврзува
„Тиранската платформа“ која води до двојазичност и федерализација. Надвор пред
Собранието имаше протести организирани од движењето „За заедничка Македонија“,
а внатре - со денови блокирање на изборот на нов собраниски претседател преку
бројни процедурални опструкции. Сето тоа кулминираше со „народен упад“ во
Собранието на 27 април 2017 година, на денот кога мнозинството во вонредни услови
го избра Талат Џафери за претседател на Собранието. Истрагата подоцна откри дека
упадот не бил дело само на спонтано однесување на демонстрантите, туку планиран,
подготвуван и организиран акт на насилство од лица во институциите.
Дури по крвавите настани, во кои беа нападнати и повредени пратеници од
мнозинството, и по сликите од раскрвавеното лице на Зоран Заев и крвавото тело на
Зијадин Села, кои го обиколија светот, Иванов на 17 мај конечно го додели мандатот
за состав на владата, но го услови со изјава/гаранција од мандатарот Заев за
зачувување на унитарноста на државата. Сето тоа придонесе на мнозинството да му
биде украдена половина година. Владата беше избрана по 171 ден од завршувањето
на изборите.

РЕЦИДИВИ И РЕФОРМИ
Паралелно со процесите за ослободување на заробената држава и во ВМРО-ДПМНЕ
течеа процеси за ослободување на партијата.
„Потребни ни беа четири години за да направиме кружок од малкумина, кои ќе се
охрабрат да се кренеме, да кажеме дека знаеме и не се согласуваме, да покажеме
дека не сме сите исти“, се потсетува Петар Богојески.
„Јавноста зовриваше. Стегите попуштаа. Сите се прашуваа - дали има воопшто
некој разумен од редовите на ВМРО-ДПМНЕ? Дали сите „вмрони“ се исти? Слушавме,
гледавме, не бевме ниту слепи, ниту глуви. Но имаше сериозен проблем. Само што
ќе стокмиш тим од дваесетмина, половина се исплашиле. „Вождот“ дал изјава дека
ќе ја врати силата, а сите ние ќе бидеме судени. И, така, се вртевме во магичен круг.
Времето поминуваше. Беше подготвен концепт, тези, пристап и конечно дојдовме до
првата прес-конференцијата на „реформаторите“. Неопходно беше, моравме јавно,
не биваше веќе да се молчи. Стокмивме околу петнаесет лица за првата прес-
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конференција од сите партиски структури - функционери, членови, активисти, помалку
активни... Што се случи? Дел од нив „заборавија“ дека ќе имаме прес-конференција,
двајца не успеаја да го пронајдат хотелот каде што таа се одржуваше, еден чесно ми
испрати смс-порака да ме извести дека не доаѓа. Само осуммина од предвидените 15
се одваживме и така започна втората јавна фаза на „реформи“ во ВМРО-ДПМНЕ. За
останатото јавноста е доволно запознаена. Груевски го поразивме, но не и груевизмот
во нас. Денес, кога го зборувам ова, сум на истото мислење. Предизвикот останува.
Концептот е јасен - демократско ВМРО-ДПМНЕ за демократска Македонија, европско
ВМРО-ДПМНЕ за европска Македонија“, вели Богојески.
Иако ВМРО-ДПМНЕ на 23 декември 2017 година на партиски конгрес избра нов лидер Христијан Мицкоски, новото лидерство во 2018 година не покажа јасен дисконтинуитет
од матрицата на владеење на претходното партиско раководство, што ги намали
надежите дека партијата ќе се модернизира и демократизира.

НЕОПХОДНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА
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Тоа повторно го наметна прашањето - колку последиците и рецидивите од
„заробената држава“ сè уште влијаат врз перспективите за развој и демократизација
на македонското општество, но и на партиите?
Никола Тодоров смета дека станува збор за систем на сврзани садови:„Демократизацијата на македонското општество е во директна корелација и зависност од процесот
на демократизација на политичките партии. Од друга страна, процесот на демократизација на партиите е директно условен и од напуштањето на сфаќањето на изборите
како игра на живот или смрт. Ако политичките чинители во земјава го разберат поразот на изборите како неодобрување на политиките или на политичарите од страна
на мнозинството, ако научат да му честитаат на победникот и достоинствено да го
прифатат поразот како порака од мнозинството граѓани, ќе успеат да го направат првиот важен чекор кон демократизација на партиите. Потоа треба да следат уште многу
чекори, но секогаш важен е првиот чекор. За демократизација на партиите е многу
важно најпрво да се направи ревизија на статутите на партиите, начинот на избор на
лидерите на партиите, нивниот мандат, нивните ингеренции, ограничување на нивната
моќ, контрола и градење на принципи кои ќе поддржат силна внатрепартиска дебата
за сите прашања, вклучувајќи ги и прашањата и одлуките на кои инсистира лидерот
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или врвот на партијата. Како многу позитивен чекор во правец на
Покрај редовната демократизација на партиите го оценувам тоа што се овозможи стаупотреба на билно буџетско финансирање на партиите, нешто на што силно ин„предавници“, систирав и за што разговарав со тогашната опозиција. Овој начин
„патриоти“ „краде“ на финансирање ќе помогне партиите да не паднат во замката на
и „лаже“, по некои матни типови и сомнителни бизнисмени, кои се подготвени да
Договорот од Преспа понудат малку, но доволно за партијата додека е во опозиција, за да
за првпат во јавниот добијат многу во моментот кога партијата ќе дојде на власт. Мислам
дискурс зачести дека ова е решение на тој проблем, се разбира, доколку нечија алчупотребата на ност не надвладее. Втора важна работа е слободата на медиумите и
зборовите ЕУ, НАТО, медиумскиот простор, како и можноста секој кој не се согласува со
добрососедство, некоја политика или пристап јавно да го искаже тоа свое несогласоработка, сување и критика и да не трпи каква било последица поради тоа. И
партнерство, обратно, доколку е нешто добро, тоа треба да се признае и пофали
синергија и иднина. без разлика на тоа дали медиумот е провладин или проопозициски.
Исто така, многу е важно јавниот радиодифузен сервис никогаш да
не смее да биде провладин медиум. Знам, некој ќе рече секој медиум треба да биде
објективен и непристрасен и се согласувам со тоа, но исто така факт е дека дури и
во развиените демократии постојат провладини и проопозициски медиуми. Затоа и
го одвојувам јавниот сервис, кој никогаш не смее да биде злоупотребен или ставен
во пропагандна улога во корист на владејачката партија. Трет важен предуслов за
демократизација на општеството е неопходноста партиите да разберат дека имаат
огромна одговорност за државата, без разлика дали се на власт или во опозиција
и дека за некои работи треба да се гради национален консензус или национална
стратегија. Принципот „сè почнува одново со мене/нас“ е принцип кој не носи ништо
добро за државата. Тоа што е добро направено и функционира не смее, од каприц
или од „срам“ да се признае успех на политичкиот противник, да се уништи или оцрни
по секоја цена, туку тоа треба да биде нова почетна точка за постигнување на уште
подобри резултати на следната влада. И обратно, тоа што не е, или не било добро,
треба да се критикува и да се промени. Добрите работи треба да се перципираат како
високо поставена летвичка која треба да се достигне и прескокне, но и да се помести
уште повисоко, а лошите работи да бидат лекција која треба добро да се научи - за да
не се повтори!“, смета Тодоров.
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ГОЛЕМИОТ ИСЧЕКОР
Македонија прескокна две такви високо поставени летвички: на 1 август 2017 година
премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов го потпишаа Договорот за добрососедство,
пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија, кој отвори нови страници
во односите меѓу двете земји. Опозициската ВМРО-ДПМНЕ, која го критикуваше тој
договор, не присуствуваше во Собранието при неговата ратификација, со оценка дека
е штетен за националните интереси на Македонија.
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Уште поголеми критики заработи конечниот договор за решавање на спорот за
името, кој по долги и тешки преговори Грција и Македонија го потпишаа на 17 јуни
2018 година во Преспа. Огромниот број честитки до премиерите Заев и Ципрас за
храброста и визионерството со кои го трасираа новото партнерство и ја деблокираа
интеграциската перспектива на земјата со ново име - Република Северна Македонија,
наиде на жестоки критики на опозицијата. Таа се обиде да го стави во сенка фактот
дека во сите изминати години на преговарачката маса се вртеле истите предлози
(Северна, Горна, Нова) и дека некои од „бомбите“ открија дека за тие предлози се
воделе и тајни преговори преку лица кои не биле во официјалниот преговарачки тим.
Решавањето на тридеценискиот спор го прикажаа како национално предавство,
пораз и распродавање на идентитетот и јазикот, и покрај фактот што тие се целосно
гарантирани со Договорот. Ниту поканата за членство на Македонија во НАТО,
испратена на 11 јули 2018 година од Самитот на Алијансата во Брисел, не ја омекна
реториката на опозицијата.
Од „Букурешт“ до „Преспа“ поминаа десет бурни години, но политичкиот јазик остана
ист. Во ноември 2016 година лингвистот и македонист, академик Виктор Фридман,
во Институтот за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“ одржа презентација на
неговото истражување за вокабуларот кој се користел во „бомбите“. Во предавањето
под наслов „Јазикот на бомбите како автентичен македонски разговорен јазик,
граматика и лексика“, Фридман потенцираше дека „бомбите“ се јазичен корпус кој
може да даде огромен број заклучоци за говорот на современата македонска елита.
Анализата покажала дека во разговорите бил користен фонд од околу 130.000 зборови,
а најчесто употребувани биле „пари, апси, уапси, глуп и ѓубре“. Зборот „будала“ бил во
силна конкуренција со „идиот“ и „морон“, но во доминантно водство останал зборот
„глуп“.

Катерина Блажевска | ДЕЦЕНИЈА ИЗЕДЕНА ОД ПОДЕЛБИ И ПИРОВИ ПРЕРОДБИ

Три години подоцна, дел од посочените зборови сè уште масовно се користат во
јавниот говор на политичарите. Но, покрај редовната употреба на „предавници“,
„патриоти“ „краде“ и „лаже“, по Договорот од Преспа за првпат во јавниот дискурс
зачести употребата на зборовите ЕУ, НАТО, добрососедство, соработка, партнерство,
синергија и иднина.
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Љупчо Поповски

ОД БУКУРЕШТ
ДО ПРЕСПА:
КОГА АМЕРИКА
СЕ ОТКАЖА ОД
ГРУЕВСКИ

1.
Понекогаш изгледа зачудувачки како одредени порази кои не се во војна, туку на
мрачната сцена на политиката, можат да го
променат хабитусот на една нација. Од тие
порази не пропаѓа нацијата, не е помалку
вредна ниту, пак, може да се оцени дека нејзините перспективи наеднаш пропаднале
во бездна. Но тие некогаш го поткопуваат
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општеството, го разјадуваат од повеќе страни, ги изместуваат приоритетите, го отвораат патот за авторитарни лидери – едноставно, ја менуваат државата и таа тргнува
по патот каде што никогаш не била.
Неуспехот на Самитот на НАТО во Букурешт во април 2008 година е една од оние
точки кои независна Македонија најмногу ги памети. Политиката сака да претставува
други датуми од историјата, тогаш кога била успешна (победа на избори, апликација
за членство во ЕУ, пресудата од Судот на правдата во Хаг), но граѓаните, се чини,
најмногу го паметат неуспехот. Или, попрецизно кажано – поразот. Можеби затоа што
предизвикал најмногу трауми. И што Македонија, по тој април 2008 година, се промени
на тој начин што почна да се обезличува. Во првите мигови по поразот во Букурешт
јавноста доби впечаток за некаква неверојатна моќ на Грција да се спротивстави на
барањето на САД за членство на Македонија во НАТО, повикувајќи се на клаузулата
за консензус. Потоа се покажа дека не била само Грција таа што била против туку
имало и неколку други земји кои немале разбирање Македонија да ја добие поканата
за членство, па формално немало потреба Атина официјално да стави вето. Така
што лидерите едноставно не гласале за македонската покана затоа што на масата
не требало да се убедува само грчкиот премиер Костас Караманлис. Една недела
подоцна стана совршено јасно дека на тогашната македонска владејачка гарнитура,
на одреден начин, ѝ беше добредојден тој пораз за да распише предвремени избори.
Таквиот развој на настаните на сликовит начин ја опиша онаа дилема на Абрахам
Линколн од времето на Граѓанската војна во Америка: „Мојата голема загриженост не
е дека не сте успеале, туку дали сте задоволни од вашиот неуспех“. Очигледно, тогаш
во Македонија, во нејзиниот политички врв, имаше луѓе кои беа задоволни од нивниот
неуспех за да можат да постават широки темели за едно неконтролирано владеење.
Имаше ли систем во таа стратегија на надворешната политика или сè беше направено
импулсивно за да се искористи моментот и еден голем пораз на светската сцена да
се претвори во голема домашна победа? Некои од работите што и тогаш се знаеја,
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а некои што подоцна ги дознавме, сугерираат дека концептот за домашниот триумф
бил исцртан многу порано, неколку месеци по доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт
во летото 2006 година во една нестабилна коалиција, која пред Букурешт веќе
функционираше како малцинска влада. На почетокот од 2007 година беше донесена
одлуката за промена на името на скопскиот аеродром во „Александар Велики“, со
што почна да се подјадува големиот успех со признавањето на САД на уставното
име Република Македонија и кандидатскиот статус на земјата за членство во ЕУ од
2005 година и им се даде можност на грчките дипломати да ја подготвуваат новата
стратегија со која ќе објаснуваат во клучните светски метрополи дека Македонија е
таа што става клин во преговорите за решението за името. Античкиот дух од шишето
беше пуштен. Последиците што настанаа потоа со антиквизацијата веќе не можеа да
се контролираат.
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А можеше да биде поинаку. Во март 2011 година на Викиликс се појавија документи од
почетокот на 2008 година кои покажуваат дека ситуацијата за македонското членство
во НАТО и за решение за името, всушност, била добра и дека тој момент е неповратно
уништен. Овие документи на извонреден начин покажуваат дека Македонија тогаш
немала концепт што сака да постигне, каде би можела да го направи компромисот и
дека немало политичар (или неколкумина) да го подметне својот грб и да го изнесе
товарот кој ќе може да ја капитализира иднината.
Во јануари 2008 година грчкиот премиер Костас Караманлис се сретнал со тогашниот
американски амбасадор во Атина, Даниел Спекхард, за да разговараат за Самитот
во Букурешт и приемот на Македонија во НАТО. Однапред се знаеше дека тој самит
ќе биде за проширување и за отворање на атлантските перспективи за Украина и
Грузија. Американската администрација на Џорџ Буш правеше извонредни напори
покани за членство да добијат Хрватска, Албанија и Македонија. Документот што го
објави Викиликс е од 5 јануари и е каблограм издаден од американската амбасада
во Атина. Во него се објавуваат деталите од разговорот меѓу Караманлис и Спекхард.
Некои од тие предлози денес, по Преспанскиот договор, изгледаат извонредно добри
за Македонија, но тогаш биле неприфатливи за властите во Скопје.
Во тој каблограм пишува дека Караманлис, на средбата со Спекхард, рекол дека е
неопходно да се најде заедничко прифатливо решение кое би вклучувало сложено
име како „Нова, Горна, Северна или каква било Македонија“ за меѓународна употреба
и друго име за внатрешна употреба; и тоа да се направи пред Самитот во Букурешт.
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Спекхард го прашувал грчкиот премиер дали е можно да биде постигнат вистински
прогрес во решавањето на името пред Букурешт, а договорот да биде финализиран
подоцна, кога ќе трае ратификацијата на протоколот за членство на Македонија во
НАТО. Караманлис не бил наклонет кон тој американски предлог и инсистирал договор
за името да биде постигнат пред Самитот. „Без решение Грција не може да го одобри
влезот на Скопје во евроатлантските институции“, рекол поранешниот грчки премиер.
Двете влади го разгледуваа последниот тогашен предлог на медијаторот Метју
Нимиц. Во каблограмот пишува дека предлогот на Нимиц бил двојно име (Република
Македонија за внатрешна употреба, а компромисно име за меѓународна употреба –
во ОН, НАТО и другите организации). Караманлис имал чувство за тогашниот момент
од реал-политиката и му рекол на Спекхард: „Грција може да го прифати тоа, но
сложеното име би морало да се користи во сите меѓународни форуми, како и од САД“.
Караманлис му објаснува на Спекхард дека грчката јавност многу се противела на
каква било употреба на името Македонија, но дека тој се согласил името Македонија
да биде во новиот назив на државата, што придонело да му падне рејтингот. И дека не
може да попушта понатаму.
На само четири месеци пред Букурешт Грција била подготвена за компромис со две
имиња – едно за внатрешна, друго за надворешна употреба. И Македонија беше
подготвена за таков компромис, со двојна формула, но тој беше целосно различен
од грчкиот – едно име (Република Македонија) за меѓународна употреба, а друго,
композитно, за Грција. Од денешна гледна точка изгледа дека била пропуштена
златна шанса со тој предлог на Нимиц.

Викиликс во истиот ден објави и друг каблограм на американската амбасада, датиран
од 20 август 2007 година, во кој се прераскажува разговор со тогашниот грчки
министер за надворешни работи, Петрос Моливијатис. Американските дипломати го
сметале Моливијатис како човек од доверба на Караманлис, „партнер“ како што го
опишуваат, за разлика од неговата наследничка Дора Бакојани, која се сметала за
ривал на премиерот. Моливијатис рекол дека Атина гледа можност за решавање на
прашањето за името пред Самитот на НАТО, но се сомневал дали таков став делат
Скопје и Вашингтон. Прашал дали САД сакаат да се вклучат во брзото решавање,
бидејќи според него „можно е Вашингтон заедно со Атина, Скопје и медијаторот на
ОН, Метју Нимиц, да изработат стратегија за решавање на прашањето до крајот на
годината (2007)“. Тој велел дека ако САД не покажат таков интерес проблемот би
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можел да се оддолжи со години. Моливијатис го пренел впечатокот на грчката страна
дека Вашингтон го има клучот за решавање на проблемот и оти по американското
признавање на уставното име на Македонија, Грците веруваат оти Скопје има
поддршка од првата светска велесила.
Но, она што изгледа дека било стратешка предност во летото и есента 2007 година,
и на самиот почеток на 2008 година, се загуби за само неколку месеци. Политичката
ситуација во Македонија беше фрагилна. По конфликтите на Никола Груевски во
Владата со министрите на ДПА и НСДП и поради бојкотот на Собранието од страна
на ДУИ, ВМРО-ДПМНЕ размислуваше за нов посилен мандат на предвремени избори.
И успехот и поразот во Букурешт ќе беа одличен изговор – приемот во НАТО да
се прикаже како меѓународна потврда за исправноста на владините политики, а
блокадата на членството како херојска борба против промена на името, па макар
невлегувањето во Алијансата да биде неговата цена.
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Пред Самитот во Букурешт медијаторот Метју Нимиц направи последен обид да се
дојде до договор. Тој во последните денови на февруари во Њујорк ги повика двајцата
преговарачи, Никола Димитров и Адамантиос Василакис, на клучната рунда пред
состанокот на атлантските лидери. Тие преговори пропаднаа, решението за името
беше далеку. Нимиц предупреди оти немањето решение за спорот околу името би
можело да има последици врз регионалната стабилност по косовската независност.
Тој соопшти дека на Грција ѝ е јасно дека Македонија нема територијални претензии
кон јужниот сосед и дека двете заемно се почитуваат. Потоа, дека преговарачите
Василакис и Димитров немале спор ниту околу етничкиот идентитет на народите
на двете земји, но дека тоа не било доволно за надминување на спорот меѓу двете
земји. Македонскиот преговарач Никола Димитров во тие преговори тврдеше дека
Македонија сака да влезе во НАТО, но не може да ја исече гранката на којашто седи
и да си поигрува со својот национален идентитет.
„Нема нови идеи и морам да кажам дека постои значителен јаз во ставовите во однос
на ова прашање. Има значителни разлики меѓу двете влади за предлогот што го
дадов на 19 февруари. Треба да видиме дали овие разлики можат да се премостат“,
рече Нимиц. Во тие последни преговори пред Букурешт Македонија инсистираше
на долгогодишната стратегија со двојната формула. Грција бараше едно сложено
име кое би го содржело зборот Македонија и би се користело како едно единствено
во меѓународните односи. Додека траеја преговорите во Њујорк, грчкиот премиер
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Караманлис повтори дека Атина ќе вложи вето на приемот на Македонија во НАТО
доколку до Самитот закажан за 2 април не се најде решение за спорот.
Во истите тие денови, за проширувањето на НАТО, особено за прашањето на
Македонија, во Вашингтон зборуваа и американскиот претседател Џорџ Буш и
генералниот секретар на Алијансата, Јап де Хоп Шефер. „Се надеваме дека нациите
кои се пријавија за зачленување во НАТО ќе продолжат да ги исполнуваат нивните
обврски“, рече Буш по средбата со Шефер во Белата куќа. Шефер додаде: „Билети за
членство сè уште не се издадени“. Неколку дена подоцна Шефер отпатува во Атина да
разговара за името, но уште тогаш изгледаше дека сломот во Букурешт е неизбежен.
Огромната македонска делегација отиде во Букурешт со вештачка единственост.
Таму, всушност, имаше две делегации – едната на чело со претседателот на државата,
Бранко Црвенковски, а другата, многу побројната, ја предводеше премиерот Никола
Груевски. Заедно со нив беа и голем број новинари. Во последен момент, гледајќи
дека на Самитот е многу веројатно да се случи пораз, македонските лидери се обидоа
да предложат компромисен предлог со кој ќе може да ја спасат поканата. Така се
појави македонскиот предлог „Република Македонија (Скопје)“. Тоа беше алиби-игра,
наменета само за една ситуација, и беше јасно дека тој предлог нема да помине затоа
што не беше резултат на заеднички преговори на Скопје и Атина, во кој требаше да
има и многу други детали. Тој предлог во последен момент на свој начин беше потврда
на пропуштените шанси во изминатите 15 години и за лошите основи врз кои беше
градена стратегијата за надворешната политика околу двојната формула. И покрај
грандиозниот успех со признавањето на уставното име од страна на САД и истите
такви признавања од над 130 земји, Македонија неколку дена подоцна разбра дека
отишла во Букурешт на своевидна политичка кланица, од која некои, сепак, останаа
живи. И тоа многу живи.
Деталите за подготовките за Букурешт и настаните во романскиот главен град
покажуваат како функционираше Македонија во тој момент. Стево Пендаровски во
тоа време беше советник за надворешни работи на претседателот Црвенковски. Тој
вели дека на тие настани се сеќава како да биле вчера.
Пендаровски: Јас сум записничар уште од времето на Борис Трајковски кога
доаѓаше Нимиц во Скопје или кога државниот врв правеше стратегија за да се
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оди кај Нимиц. Така продолжи и кај Црвенковски. Имаше серија средби за името
недела, две пред Букурешт. Од кај Црвенковски одеше само Наташа Савова, а
од кај Груевски само Мартин Протуѓер. Антонио Милошоски одеше по функција,
како министер за надворешни работи. Други не доаѓаа. Евентуално, доаѓаше и
Никола Димитров како преговарач, ако беше во земјата. Но, тој не беше тука кога
државниот врв градеше став. Јас бев и советник за надворешна политика кај
Црвенковски, не само за безбедност, и одев по таа линија.
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Дојдоа клучните средби околу една недела пред Букурешт. Бранко постојано
беше проактивен. Му велеше на Груевски: „Дај некој предлог да им дадеме на
Американците, тие ни велат дека постојано викаме „не ова име, не она; дајте
вие некој предлог““. Со ПЈРМ не можеше, претходно пробаа, но не помина.
Грците резолутно одбиваа. Груевски едвај некако почна да пелтечи за Скопје во
заграда. Вели: „Тоа е предложено во 1992 година и беше одбиено“. Бранко не се
откажуваше: „Дај да го предложиме тоа, ќе речеме дека сме проактивни, нема
врска што било претходно одбиено“. На една од тие средби Груевски одговори: „Не
знам, да размислам“. Кога дојде следната средба, Груевски седна на столот и му
рече на Црвенковски: „Може да останеме насамо?“ Бранко се согласи и сите ние
што бевме внатре излеговме во ходникот. Нивната средба во четири очи траеше
десетина минути. Ние што бевме надвор не претпоставувавме што се случува.
Излезе Бранко од споредната врата (тогаш кабинетот на претседателот беше во
Собранието) и ни вели дека можеме да влеземе. Кога влеговме, Бранко ни вели:
„Стево, се договоривме со Груевски ваква формулација да влезе во записникот
„Претседателот и премиерот се договорија да одиме со Република Македонија
(Скопје) како наш предлог. За ова го задолжуваме нашиот преговарач да му
ја пренесе оваа идеја на Нимиц и да видиме каков ќе биде одгласот од грчка
страна““. Така беше.
Црвенковски подоцна кажуваше дека Груевски му рекол: „Ова да го направиме
како пробен балон, да не речат дека не сме проактивни, но, те молам, никој не смее
да знае за ова. Ни медиуми, ни бутур“. Груевски потоа долги години велеше дека не
сме дале таков предлог, но тоа го има во записник од кој има копија во архивата
на претседателот и ден-денеска. Во државниот врв меѓу Груевски и Црвенковски
по прашањето за името имаше само еден консензус. Но Грците веднаш го одбија
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Американскиот претседател Џорџ Буш со македонскиот премиер Груевски,
претседателот Црвенковски и министерот за надворешни работи Милошоски

- ова не е прифатливо - и тоа заврши. Значи, Груевски се согласи на Скопје во
заграда. Самитот на НАТО беше на 2 и 3 април, ние сме одбиени веќе на 2 април.
Всушност, нас нè одбија уште пред да одиме во Букурешт.
Тогашниот министер за надворешни работи, Антонио Милошоски, вели дека во оваа
стратегија околу македонската понуда за компромисно име имало концепт. И дека
тоа не е само иницијатива на македонскиот политички врв. Тој денес објаснува како
дошло до предлогот „Република Македонија (Скопје)“.
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Милошоски: Тоа беше вистинска стратегија, затоа што беше координирана и со
Вашингтон. Тогаш во Вашингтон кон нас се гледаше многу благонаклоно. Веројатно
затоа што администрацијата на Буш имаше такво мислење, Кондолиза Рајс имаше
симпатии, нашето однесување поврзано со учеството во Ирак и други регионални
проекти за нив беше важно... Се акумулираше тој капитал на симпатии. Но не знам
каква била нивната проценка за Грција. Во разговорите што ги водеше Нимиц
и во разговорите што се водеа на ниво Атина – Вашингтон, Скопје – Вашингтон
ова решение „Република Македонија (Скопје)“ беше предложено како компромис
и дека Грција треба да го сфати сериозно. И Вашингтон го мислеше истото
тоа и препораките оттаму беа дека треба да го прифатиме ова, да ги следиме
координациите со нив и да оставиме другиот дел да го средат тие со Атина. Но,
имаше едно предупредување од Вашингтон, таму каде што тие веројатно не
можеа толку многу да влијаат. Тоа предупредување беше: „Дали сте сигурни какви
се вашите односи со Париз?“ Секогаш ни го поставуваа тоа прашање како што
се наближуваше Самитот. Тогаш јас направив една посета на Париз и ја поканив
и Илинка Митрева да одиме заедно за да покажеме дека нема поделеност во
надворешната политика, без разлика кој од која политичка провениенција
доаѓа. Француски министер тогаш беше Бернар Кушнер; Илинка прифати да
дојде, особено што е франкофон. Тоа звучеше симпатично. Настапивме пред
него, разговаравме, а тој ни одговори вака: „Го поддржувам ова што го кажувате,
изгледа логично. Но да знаете дека јас сум министер за надворешни работи на
Франција, но јас не сум претседател на Франција. Претседател е Никола Саркози“.
После јас се сретнав со главниот дипломатски советник на Саркози, Жан-Давид
Левит, и тој ми кажа дека ако ние го прифатиме тоа што ќе биде предложено од
Нимиц, Париз нема да има забелешки. Мое мислење е дека тој не знаел сè што

Љу п ч о П о п о в с к и | О Д БУ К У РЕ Ш Т Д О П РЕ С П А : КО ГА А М Е РИ К А С Е ОТ К А Ж А О Д Г РУ Е В С К И

знаел Саркози или не ги знаел сите намери на претседателот на Франција. Потоа
видовме дека Грција склучи воен договор со Франција за набавка на хеликоптери,
подморници... Тој договор беше со високи суми. Потоа во Букурешт слушнавме
дека да не била толку јасна солидарноста на Франција, Грција немаше така лесно
да успее да стави вето.
Во Букурешт, изутрината на 2 април, изгледаше дека работата ќе заврши добро за
Македонија. Тогаш американскиот претседател Џорџ Буш имаше едно обраќање пред
да почне Самитот, во кое експлицитно рече дека Македонија, Хрватска и Албанија
ќе станат членки на НАТО. Во земјава тоа беше дочекано со еуфорија – нашите
американски пријатели ја завршија работата. Тоа е награда за сето она што го
направивме во изминатите години, особено кога беше интервенцијата на НАТО врз СР
Југославија во 1999 година. Еве што кажа Буш:
„Утре НАТО ќе донесе историска одлука за прием на трите балкански држави: Хрватска,
Албанија и Македонија. САД силно ја поддржуваат поканата за членство во НАТО
на овие три држави. Овие земји го поминаа тешкиот пат на реформите и изградија
слободни општества. Тие се подготвени да придонесат кон НАТО и нивните граѓани ја
заслужуваат безбедноста која ја носи НАТО. Со поздравувањето на новите сојузници
на НАТО, ние исто така потврдуваме дека вратата за членство во НАТО останува
отворена и за другите нации кои го бараат тоа, на Балканот и пошироко. Оваа недела
нашата алијанса мора да реши како да одговори на барањето од Грузија и Украина
за учество во акцискиот план на НАТО. Овие две нации го инспирираа светот со
нивните Розова и Портокалова револуција, а сега работат на консолидација на своите
демократски придобивки и на зацврстување на нивната независност“.
Како што вели Стево Пендаровски и како што јавноста веќе насетуваше, на 2 април
2008 година вечерта од членството во НАТО немаше ништо. Утредента тоа се потврди.
Од голема еуфорија нацијата за еден ден западна во голема депресија. Немаше
поединец во државата кој не се чувствуваше навреден и изигран од моќта што
поголемите ја тренираа врз една малечка и сиромашна земја. Но веројатно поголемиот
дел од граѓаните тогаш сфати дека во еден клуб на еднакви дури и Вашингтон не е
семоќен и дека неговиот притисок има граници до коишто може да оди.
Во основа, и нашата делегација во Букурешт мислеше дека со обраќањето на Буш
изутрината на 2 април работата е позитивно завршена за нас. Стево Пендаровски
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тоа го опишува вака: „Ние се чудевме, мислевме дека нешто се случило, во заднина
притискаат Американците. Мислевме дека станува збор за прием со ПЈРМ. Бидејќи
предлогот „Република Македонија (Скопје)“ ни го одбија, а бидејќи Буш тврди дека
ќе добиеме покана (а тој, нели, е претседател на САД), значи ќе бидеме примени под
ПЈРМ. Меѓутоа грчката стратегија беше да не се дозволи со ПЈРМ, бидејќи ПЈРМ се
изгуби по 130 и нешто признавања и си мислеа отприлика вака - ако ги примиме сега,
нема на која друга точка да ги фатиме. Особено што сите знаат дека за Македонија е
поважно НАТО, отколку ЕУ“.

112

Делегацијата и новинарите останаа во чудење неколку часа додека полека почнаа
да стигнуваат други вести. Ќе остане забележано дека во Букурешт беше една од
најголемите македонски делегации во странство. Всушност, таму беа две делегации
– едната на претседателот на државата и другата, многу побројна, на премиерот.
„Мислам дека делегацијата имаше над 40 луѓе. Беше и Мијалков, беа сите шизици, да
речеме. Добар дел од нив не ни знаеја што се случува или мислеа дека тоа ќе биде
историски самит, да се сликаме... Огромна делегација од Владата, од министерства.
Комуникацијата меѓу двете делегации беше како меѓу куче и маче. Каква што беше
и во Скопје. Антонио Милошоски е единствен од таа екипа кој се обидуваше, како и
претходно, да одржува врски меѓу двете делегации“, се присетува денес Пендаровски.
Од Букурешт сите се вратија покиснати, но со различни мисли во главата. Груевски
веќе ги обмислуваше брзите планови за вонредни избори, а Црвенковски како ќе
тече последната година од неговото претседателство кога веќе нема стожер околу
кој треба да се држи надворешната политика, а и безбедноста на државата за која
тој има голема надлежност. Џорџ Буш се обиде да ги стави во ист контекст сите три
држави од Јадранската група (Хрватска, Албанија и Македонија) и веднаш по Самитот
отпатува во Загреб каде што имаше заеднички состанок со водствата на трите
земји. Тој добро знаеше дека Македонците чувствуваат оти Америка ги изневерила
нивните очекувања и за време на говорот на загрепскиот плоштад Марков трг изјави:
„Македонија треба да го заземе своето место во НАТО што поскоро. Македонија
спроведе тешки реформи и придонесува значајно во мисиите на НАТО во странство.
За жал, поканата за Македонија беше одложена поради несогласувањето околу
нејзиното име. Во Букурешт сојузниците во НАТО се согласија дека на Македонија
ќе ѝ биде упатена покана штом ќе биде решено ова прашање.“ Високите членови
на неговиот тим, како државниот секретар Кондолиза Рајс, повикуваа тоа прашање
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да се реши во најкус можен рок, не во месеци туку во недели, затоа што таа многу
наклонета администрација е во заминување. Но тоа веќе немаше кој да го слуша во
Скопје, а уште помалку во Атина. Грчката влада се соочи со осудата на најголемиот број
сојузници во НАТО, го поднесе тоа и почна да ја гради новата стратегија за наредните
години. Шокот од американското признавање на уставното име на Македонија веќе
се забораваше.
Заедничката средба на Буш со лидерите на трите земји од Јадранската група во Загреб,
исто така, е еден од позначајните настани што се памети во надворешната политика
на Македонија во последниве петнаесетина години. Еве како го опишува Стево
Пендаровски тој состанок, каде што и тој беше член на македонската делегација.
Пендаровски: Тоа e 5 април. Собирот го нарекуваа самит за прослава, две
членки од Јадранската група влегуваат во НАТО. Но една не влегува и, за да не
се почувствуваме ние Македонците понижени, нè викнаа и нас. Беше Кондолиза
Рајс, беше Стивен Хедли – национален советник за безбедност, дрим-тимот на
Америка беше спроти нас. Беа Стипе Месиќ, Иво Санадер, беше Сали Бериша и
Љуљзим Баша, во тоа време албански министер за надворешни работи. Во нашата
делегација беа Црвенковски и Груевски и екипата што е со нив. Средбата со Буш
траеше час и половина, а за прашањето на името се зборуваше саат и десет
минути.
Состанокот го водеше Буш. И пред тоа и потоа, кога некој ќе ми кажеше дека
Буш е претседател со мал капацитет, јас им велев - ние не го знаеме Буш. Тоа, во
основа, беше уште еден обид да се направи компромис. Буш го знаеше спорот во
детали. Да се чудиш. Груевски речиси да не зборуваше. Груевски само еднаш зеде
збор, претходно само еднаш или два пати кажа „не, не“. На крајот Груевски му вели:
„Имаме информации дека наскоро ќе одите во Словенија во официјална посета. Јас
би ве замолил, Словенија и Македонија не се далеку, да дојдете и во Македонија
на посета“. Буш само одговори дека тоа ќе го разгледа неговиот кабинет. Груевски
не може да направи компромис, а бара Буш да дојде во Македонија. Тоа беше сè
што кажа.
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Црвенковски зборуваше во еден-два наврати и му вели на Буш: „Знаете,
претседателе, не е лесно да се направи овој компромис, прво се работи за име,
немаме гаранции и морам да ви кажам дека ние сега сме со привремено име.
Ова што ќе го решиме, ако го решиме, ќе биде конечно. После немаме шанса за
поправка“. На тоа Кондолиза Рајс, која седеше речиси спроти Бранко, му одговори:
„Претседателе Црвенковски, вие сте искусен политичар, долги години сте на
највисоки функции, вие знаете дека нема ништо вечно во политиката. Влезете под
некое име, а ако толку сакате, вратете го старото име“. Тоа беше флексибилниот
пристап што го бараа од нас.
Зборуваа Санадер, Месиќ, Сали Бериша, Баша се вклучи во разговорот. Некој на
состанокот рече дека тоа прашање е обременeто со историја, а Буш одговори:
„Немојте за историја, ве молам. Историјата не ме интересира, сакам за овие луѓе
што се сега тука, за нив да направиме нешто“.
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На таа средба Буш рече децидно: „Ве молам, искористете ја оваа американска
администрација. Ние сме на заминување. Правете што ќе правите, ако правите
компромис, најдобро е да го направите до паузата во Конгресот. Кога Конгресот ќе
се врати, ние влегуваме во изборна кампања. Сè се блокира. Искористете ја оваа
администрација на одење, бидејќи ние сме многу навлезени во спорот. Па, првата
моја одлука по победата во 2004 година беше да ја признаам Македонија. Јас со
тој чин сакав да дадам поттик да го решите спорот, а не да се карате со соседите.
Немојте да губите време на избори, искористете нè нас до крајот на годината,
иако следните два месеца се круцијални. Сакам да нагласам уште еднаш - ние не
сакаме вие да влезете во НАТО, а Грција да биде незадоволна и да ја истераме од
НАТО. Грција ни е долгогодишен партнер, ние сакаме двете да ве имаме внатре.
Ваша задача е како ќе го направите тоа. Но немојте да мислите дека ние сме за
вас, а против нив. Како што никогаш не сме биле за Грција, а против вас. Оваа
администрација ви е наклонета и е решена да ви помогне“. А Груевски на тоа му
вели да дојдел во посета. Децидно беа против избори. Му велеа - направи избори
во октомври, но Груевски не слушаше. Веќе имаше смислено план.
Така и се случи. Една недела подоцна, на 12 април, формално на барање на ДУИ,
Собранието се самораспушти и беа распишани предвремени избори. На бранот
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на разочарувањето и гневот поради блокадата на Грција и
дезориентираната опозиција ВМРО-ДПМНЕ триумфираше. На
изборите на 1 јуни 2008 година ВМРО-ДПМНЕ освои дури 63 места
во Собранието, СДСМ беше нокаутиран и освои едвај 27 мандати,
а ДУИ - 18. Тогаш беше трасирано заедничкото деветгодишно
владеење на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. А името? Името можеше да
почека уште десетина години.
Поради големата наклоност на администрацијата на Буш
Македонија требаше да добие некаква билатерална утешна
награда. Еден месец по Самитот во Букурешт на 7 мај 2008
година во Вашингтон беше потпишана Декларација за стратешко
партнерство и соработка меѓу САД и Македонија. Потписите во
Стејт департментот ги ставија двајцата шефови на дипломатиите,
Кондолиза Рајс и Антонио Милошоски. Ова е најзначајниот
документ за односите меѓу двете држави. Тој документ е темел
на пријателството на двете земји – едната е огромната светска
суперсила, а другата, една малечка сиромашна земја од Балканот.

„На состанокот
во Загреб Буш
јасно рече:
„Ние не сакаме
вие да влезете
во НАТО, а
Грција да биде
незадоволна и
да ја истераме
од НАТО. . Ваша
задача е како
ќе го направите
тоа. Но немојте
да мислите
дека ние сме за
вас, а против
нив. Како што
никогаш не сме
биле за Грција,
а против
вас“ – Стево
Пендаровски

Антонио Милошоски вели дека склучувањето на тој договор било
иницирано од македонската влада. Тој на одреден начин требаше
да го амортизира неуспехот од Букурешт и на македонската
јавност да ѝ се претстави дека нашата држава не е сама, дека
зад себе има моќен сојузник. Милошоски тоа денес го објаснува
вака: „Ние го баравме тој договор. Тоа се случи како иницијатива
по Букурешт и за да ги одржиме релациите. Во нашето општество
имаше разочарување, демотивација и тој требаше да биде конкретна политичка
мерка за билатералните односи со Америка, а поврзани со НАТО. Но и да биде мерка
со која ќе покажеме дека имаме сигурен партнер на кого може да сметаме. Околу
таа иницијатива имаше две различни мислења во Вашингтон. Едното беше на Стејт
департментот, или на дел од Стејт департментот, вклучувајќи ја и амбасадорката
Џилиен Миловановиќ, дека можеби не треба да се склучи таков договор за стратешко
партнерство, додека мислењето на Белата куќа и на Кондолиза Рајс (која во првиот
мандат на Буш беше советник за национална безбедност) беше дека е потребен
таков договор. Таа беше категорично за. Исто таков договор направивме со Турција“.
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Текстот на оваа декларација е прецизен и во неа се наведени американските
ставови за Македонија, нејзиното место во регионот, нејзините граници и нејзината
безбедност. Во неа го пишува и ова:
„Соединетите Американски Држави и Република Македонија се решени да го
прошират и продлабочат блиското партнерство помеѓу двете земји што се заснова
на заеднички цели, интереси и вредности. Двете земји сакаат да ги зацврстат своите
стратешки односи преку интензивирање на консултации и соработка во областите на
безбедност, врски помеѓу граѓаните, како и во трговијата.
Соединетите Држави и Македонија ја потврдуваат својата поддршка на принципите
на суверенитет и територијален интегритет на државите, на целите и принципите на
Повелбата на ОН, и на унитарна и мултиетничка Македонија во своите постоечки
граници. Македонија и Соединетите Држави забележуваат дека Македонија, како
демократска, безбедна и просперитетна земја, со пријателски и конструктивни
односи со своите соседи, и како активен учесник во регионалните и меѓународните
економски, политички и безбедносни форуми, е витална за мирот и стабилноста во
Југоисточна Европа“.
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Во годините подоцна, кога ВМРО-ДПМНЕ се најде изолирано од меѓународната
заедница, Груевски како осамен авторитарен популист заборави на наводите од оваа
декларација и неколку пати, повеќе посредно отколку директно, ја портретираше
Америка како негов голем непријател. Вашингтон, од своја страна, како голема
сила, никогаш не заборави на обврските од документот потпишан во 2008 година.
Некогаш постапките на САД не им се допаѓаат на овдешните власти, но секогаш се
во насоките од Декларацијата: „Соединетите Држави продолжуваат да ги поддржуваат
безбедноста, стабилноста и економскиот развој на Македонија“.

2.
Два момента го одбележаа периодот од сломот во Букурешт, па сè до почетокот на
политичката криза во првите месеци од 2015 година, кога почнаа да се објавуваат
„бомбите“ на опозицијата. Првиот е македонската тужба до Меѓународниот суд на
правдата во Хаг поради грчкото вето, а вториот се разговорите на Никола Груевски во
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Вашингтон со тогашниот потпретседател на САД, Џо Бајден, и со државниот секретар,
Хилари Клинтон, во февруари 2011 година. Овие разговори се пресвртната точка по
која почна топењето на американската поддршка за тогашната македонска влада,
особено за нејзиниот премиер. Во тоа време со сите сили течеше и реализацијата
на фараонскиот проект „Скопје 2014“, бесмислената антиквизација на главниот
град, забрзаното губење на меѓународните пријатели, обидот да се инсталира нов
идентитет на Македонците, покренувањето на сите лостови да се креира авторитарна
држава, чија основа беше создавање на еден деспотски систем во кој првиот
феудалец ќе решава за животот и смртта на неговите поданици. Во таа феудална
мрежа надворешната политика речиси целосно беше креирана од премиерот
Груевски според потребите внатре во државата, а не според македонските интереси
во европската архитектура. Двајцата шефови на дипломатиите во тоа време, Антонио
Милошоски и Никола Попоски, и целото Министерство за надворешни работи беа
потчинети на она што се креираше во кабинетот на премиерот и тие требаше да го
спроведуваат како поданици. Сосема е јасно дека една надворешна политика треба
да биде заеднички координирана од играчите кои се надлежни за тоа во една влада и
дека шефовите на дипломатијата треба неа да ја спроведуваат. Но и дека министрите
можат и малку поелегантно и помеко да ги спроведуваат директивите. Тогаш се
чинеше дека и Милошоски и Попоски изгледаат како послушни спроведувачи на
задачите од кабинетот на премиерот и дека од опортунистички причини не сакаат
да се обидат да менуваат ништо во одредените правци (ако ништо друго, барем да
го прошират делувањето надвор од зададените норми). Откако македонската јавност
ги слушна „бомбите“, стана совршено јасно дека еден команден центар во државата
одлучувал за сè, па така и како ќе се води дипломатијата.
Македонија ја поднесе тужбата до Меѓународниот суд на правдата на 17 ноември 2008
година. Тоа беше потрага по правда, но задоцнета потрага, затоа што политиката со
бесмислената антиквизација веќе го уништи она што можеше да се добие. Македонија
бараше Грција да ги почитува своите правни обврски од Привремената спогодба
од 1995 година, наведувајќи дека таа е обврзувачка за двете земји. Министерот за
надворешни работи, Антонио Милошоски, кој беше застапник на Македонија во судот,
вака ги објасни причините за нејзиното поднесување: „Ја поднесовме апликацијата
при Меѓународниот суд на правдата со единствена причина да ги заштитиме
нашите права од Привремената спогодба. Размисливме многу внимателно пред да
го покренеме овој случај, но не гледаме друг начин да се задоволи правдата и да
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ги заштитиме нашите права. Се надеваме дека овој чекор ќе ја поттикне Грција да
ги усогласи своите постапки со нејзините меѓународни правни обврски, како и дека
ќе ги поттикне нашите две земји да постигнат конечно решение за нерешените
прашања во духот на добрососедството и соработката предвидени со Привремената
спогодба. Не бараме од Судот да разгледува политички прашања, па затоа спорот
околу името не е предмет на нашата апликација. Исто така, сакаме да нагласиме дека
остануваме цврсто посветени на сите аспекти од Привремената спогодба, особено на
преговарачкиот процесот со Грција со посредништво на специјалниот пратеник на
генералниот секретар на ОН“.
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Тоа беше обид Македонија да поврати дел од загубените позиции по Букурешт. И
беше успешен обид, затоа што по три години, на 5 декември 2011 година, Судот донесе
пресуда во корист на Македонија со одлука 15:1 (против беше само грчкиот ад-хок
судија). Според пресудата, Грција ја прекршила Привремената спогодба од 1995 година
со тоа што ставила вето во Букурешт, но Судот одби да ѝ наложи на Атина во иднина
да се придржува кон своите обврски преземени со Спогодбата, како што бараше
Македонија. Неколку точки од оваа пресуда се важни: првата, дека Судот пресуди
оти на самитот на НАТО во Букурешт имало грчко вето, а не консензус во рамките
на Алијансата; второ, дека „Грција не успеа да докаже прекршување на Спогодбата
од страна на Македонија. Нема докази дека Македонија спонзорирала државна
и медиумска пропаганда против Грција“; и трето, дека беше отфрлено клучното
барање од македонска страна Грција да не го блокира македонското членство во
меѓународните организации.
Тоа беше некаква утеха за Македонија, но уште веднаш се покажа дека тоа беше
празна утеха. И НАТО и ЕУ соопштија дека нив не ги обврзува пресудата од Хаг,
веројатно тргнувајќи од тоа дека тие, во основа, се клубови на држави-членки, а
не меѓународни организации. Шансата да се добие покана за членство на самитот
на НАТО идната, 2012 година во Чикаго беше минимална, дури и никаква кога беше
објавено дека тоа нема да биде самит за проширување. А времињата за Македонија
веќе беа променети.
Антонио Милошоски денес одговара вака на мотивите за поднесувањето на тужбата
– дали имаше некаква убеденост дека пресудата може да ни помогне или тоа беше
повеќе морална сатисфакција:
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Aмериканската државна секретарка Хилари Родам Клинтон се ракува со македонскиот премиер Никола Груевски
по нивната билатерална средба во Стејт департментот, Вашингтон Д.Ц., 16 февруари 2011 год.

Милошоски: Како министер за надворешни работи на државата што ги
презела обврските од Привремената спогодба имав должност да реагирам за
прекршувањето на клаузулите од неа. Значи, ако не реагирав на тоа, ќе бев како
неодговорна странка во тој договор. Со блокадата во Букурешт ѝ беше нанесена
штета на Македонија и ние немавме само право туку и обврска да реагираме да
се поправи таа штета по правниот пат на кој се согласиле двете држави. Тоа беше
едниот дел. Другиот дел беше што бевме прилично сигурни во аргументите што ги
имавме. Тука се консултирав со професорот Тони Дескоски, со професорот Сашо
Георгиевски, во Њујорк се консултиравме со професорот Томас Френк, којшто бил
дел од грчкиот тим во 1992-93 година кога нè примаа во Обединетите нации. И
видовме дека има материјал, дека може да го добиеме тоа, не со стопроцентна
веројатност, но со прилично голема веројатност, и сакавме тоа да го направиме
и како преземена обврска, реакција на Привремената спогодба, но и како чекор
којшто може да ни помогне да се деблокираме за НАТО.
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Неколку работи од пресудата беа битни за нас, коишто сега, за жал, не се
искористија. Едната беше дека Грција нè обвинуваше зошто кога упатуваме писмо
до ОН го користиме уставното име. Судот заклучи дека тоа е уставно право на
земјата, не е никакво прекршување на Спогодбата и дека ние имаме меѓународно
право да си го користиме нашиот устав и име. И ред други клаузули, кои можеа да
бидат, ако се имаше поголемо внимание или енергија во овој процес, дел од некој
конечен договор.
Писмото до генералниот секретар на ОН, Бан Ки-мун, кое го испратив и во кое
стоеше дека сме го прифатиле името „Република Македонија (Скопје)“ беше
повеќе известување дека ние покренуваме тужба. Па Бан Ки-мун веќе знаеше
преку Нимиц дека сме прифатиле промена на името. Тоа беше наменски смислено,
бидејќи проценивме дека писменото споменување на тој факт, којшто веќе Бан
Ки-мун го знае, нам дополнително ќе ни помогне при добивањето на пресудата.
Посетата на Груевски на Вашингтон и разговорите со Џо Бајден и Хилари Клинтон на
16 февруари 2011 година се важен меѓник за надворешната политика на Македонија
и особено за политичката иднина на Груевски. Тогашната администрација на Барак
Обама беше во полна сила, нејзиното влијание на меѓународната сцена огромно. Таа
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сакаше што побрзо да се реши грчко-македонскиот спор за името и да ја обезбеди
сигурноста на Балканот. Во тоа беа ангажирани и Белата куќа и Стејт департментот. Пред
тие разговори имаше неколку посети на американски дипломатски претставници од
понизок ранг на Скопје, на кои тие изразија загриженост за степенот на демократијата,
слободата на медиумите, судството и политичкиот дијалог во Македонија. Откако
Груевски беше повикан во Вашингтон, јавноста во Македонија претпоставуваше дека
многу работи нема да бидат исти по тие разговори – било на подобро или на полошо
за македонскиот премиер.
Уште од сценографијата на разговорите се гледаше дека тие означувале катастрофа
за Никола Груевски. По средбата со Хилари Клинтон во Стејт департментот немаше
вообичаени изјави на двајцата соговорници, Груевски беше оставен сам да си замине.
Оценка за разговорите даде портпаролот на Стејт департментот, Филип Кроули, на
редовниот брифинг со новинарите: „На дневен ред беа билатерални и регионални
прашања. Секретарката на средбата изрази загриженост за трендовите во врска со
владеењето на правото, независните медиуми и граѓанското општество. Таа ја повтори
нашата надеж дека Македонија и Грција заедно ќе го решат долготрајното прашање
за името, за Македонија да може да појде напред во барањето за членство во НАТО
и за исполнување на своите евроатлантски аспирации. Секретарката Клинтон изрази
благодарност за македонскиот придонес во мисијата во Авганистан, уважувајќи го
фактот дека Македонија е еден од најголемите придонесувачи по број на жители“.
Соопштението од кабинетот на Бајден беше во сличен тон – потпретседателот ја
подвлекол важноста што САД им ја даваат на владеењето на правото, слободата на
независните медиуми и добрите меѓуетнички односи во Македонија. И дека изразил
надеж оти Македонија и Грција ќе најдат решение за проблемот со името. Плус,
благодарноста за учеството на Македонија во мисијата во Авганистан.
Инсистирањето на слободата на медиумите беше разбирливо, затоа што средбите
во Вашингтон беа неколку месеци по драматичниот упад на полицијата во тогаш
најгледаната телевизија А1, на крајот од ноември 2010 година. Кога Груевски ги
дозна овие американски оценки за средбите, побрза да даде изјава за новинарите
буквално на една од вашингтонските улици. Груевски објаснуваше дека најмногу
време на средбите им било посветено на евроатлантската интеграција на Македонија
и на проблемот со името. „Ставот на Америка е дека Македонија и Грција треба да го
решат овој проблем и дека само ние можеме да најдеме решение и дека не треба да
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очекуваме некој друг да ни го реши тоа прашање и дека треба да останеме фокусирани
на тоа. Се разбира, тоа е и наш став. Ќе останеме силно фокусирани на ова прашање“,
изјави тогаш Груевски. Тој наведе дека на Бајден и Клинтон им зборувал и за прогресот
што е направен во Македонија во образованието, економијата, судството и јавната
администрација. Веројатно уште тогаш во Вашингтон, како и во Букурешт, веќе почнал
да размислува за нови вонредни избори, имајќи го на ум она што го слушнал. Така и
се случи – изборите се одржаа во јуни 2011 година.
Тогашниот американски амбасадор во Скопје, Филип Рикер, кој беше дел од
американската делегација на разговорите, на авторот на овие редови подоцна му
кажуваше дека никогаш не сретнал некој политичар кој така залудно ќе го потроши
своето време кај еден потпретседател на САД. Рикер велеше дека од половина час
кај Бајден Груевски 20 минути објаснувал за македонскиот успех на листата Дуинг
бизнис и за економските реформи, а речиси и да не бил особено заинтересиран за
разговори околу името.

122

Еден од членовите на македонската делегација, министерот за надворешни работи
Антонио Милошоски, денес го објаснува извонредното значење на овие средби и
нивната улога во понатамошното владеење на Никола Груевски.
Милошоски: Можноста за решение на името пропадна во февруари 2011
година во Вашингтон. Тогаш имаше покана од Џо Бајден и Хилари Клинтон за
посета на македонска делегација и за средба со нив. Груевски ја предводеше
делегацијата, јас го придружував, таму беше амбасадорот во САД, Зоран Јолевски,
во делегацијата дојде и Мартин Протуѓер. Имавме средба и во амбасадата
со помошникот секретар за овој регион, Фил Гордон. Разговаравме со него и
тогаш на маса се стави предлогот Republic of Upper Macedonia (Република Горна
Македонија) како двојна формула (но не онаа двојна формула на Киро Глигоров
или Бранко Црвенковски - нашето уставно име за сите, а двојното за Грција). Ова
беше поинаква двојна формула - вашето уставно име за вас и вашиот устав да
не се менува, а „Република Горна Македонија“ за меѓународна употреба. Со тоа
што беше оставено на земјите-членки во ОН да одлучат по свој избор дали со
нас ќе потпишуваат договори на ваков или таков начин. Националноста беше
македонска, јазикот како во ОН, кај националноста допишано „државјанство на
Република Горна Македонија“.
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Хилари Клинтон очекуваше дека Груевски ќе го потврди тоа со неа. Таа го
посакуваше тоа, затоа што за неа ќе беше еден мал, но значаен успех за регионот,
кој Америка преку дипломатијата успеала да го направи. Но Груевски тогаш не го
прифати тој предлог. И на таа средба, а и на средбата со Бајден.
Мое мислење е дека во тие моменти во 2011 година е донесена,
ако може така да се рече, одлуката, или е даден сигнал од
страна на таа администрација, дека можеби треба да се најде
нова алтернатива за премиер во Македонија. Мое мислење е
дека тогаш се случи тоа. Затоа што Хилари изгледаше многу
нервозна. Тие имаа „тет-а-тет“ средба во нејзиниот кабинет,
којашто траеше приближно 20 минути и потоа дојдоа на
пленарниот дел. Но, се гледаше дека средбата не била
успешна.
Бајден на средбата постави едно од клучните прашања:
„Дали може да очекуваме од вас да го надминете прашањето
со Грција и како можеме да помогнеме?“ Тоа беше прва
приоритетна тема и кај Бајден и кај Хилари.

„Џо Бајден и
Хилари Клинтон
на разговорите
со Груевски
го ставија на
маса предлогот
Republic of
Upper Macedonia
(Република Горна
Македонија) како
двојна формула.
Уставното
име останува
за домашна
употреба, а
Горна Македонија
е за меѓународна
употреба. Но
Груевски не
го прифати
тој предлог“
- Антонио
Милошоски

Имаше неколку мотиви кај Груевски да ги одбие Бајден и
Клинтон. Прво, мислам дека беше различна перцепцијата на
американските дипломати од таа на Груевски. Американските
дипломати сметаа дека Груевски како премиер и политичката
партија и собраниското мнозинство се доволно силни за
да можат да истуркаат решение, нормално прифатливо,
достоинствено решение за Македонија, додека Груевски
имаше друга логика. Тој сметаше дека неговата сила како
премиер, собраниското мнозинство и популарноста кај
гласачите му даваа право да одбие решение. Имам впечаток
дека во разговорите со Папандреу можеше да се стигне до
решение. Разговараа за различни варијанти и во неколку моменти се гледаше
дека е можно решение.
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Американците не само што тогаш кренаа раце туку и дадоа сигнал дека
операцијата за промена на Груевски може да почне. Знаеме како се развиваа
работите понатаму. По тие средби имавме повик од советникот на Меркел за
надворешна политика, Кристоф Хојсген, многу влијателен, на ниво на министер
за надворешни работи. Тој се јави, се слушнавме и ми вели: „Антонио, слушам
разочарувачки вести, дека не сте дале согласност во Вашингтон за нешто за што и
самите вие и вашите луѓе сте учествувале во разговорите и излегло како производ
од тие разговори со грчката страна“. Јас велам: „Да, не се постигна согласност
поради одредени работи поврзани со делови од тој нацрт-договор“. „ Добро“, вели,
„дали може да ги прашаш Груевски и Иванов, дали вие би биле расположени да
поканиме грчка делегација во Берлин и ваша делегација да дојде тука, бидејќи
добиваме различни информации од вас и од Грците зошто не е тоа прифатено. Тие
велат по ваша вина, вие велите по нивна. Дали може да дојдете во Берлин, ние да
бидеме сведоци на такви средби и да помогнеме?“ Груевски и Иванов прифатија,
тоа за нив не беше спорно. Во Берлин и онака требаше да бидат Папандреу и
Друцас, тогаш беше финансиската криза во Грција, па отидоа да побараат пари.
Откако Грците видоа дека во Вашингтон нема договор за решение и успеаја тоа
да го претстават како наш хендикеп, а не нивен, немаа потреба ниту да се трудат
да се правдаат пред Германците. И, во суштина, Грците ја одлагаа таа средба. Тоа
беше во февруари, а во јули 2011 година јас се повлеков.
Ова сведочење на Антонио Милошоски како човек од внатрешниот круг на премиерот
покажува како се водеше надворешната политика во тоа време. Никола Груевски
замина во Вашингтон да го чуе она што го претпоставуваше, а сепак отишол
неподготвен и во основа некоординиран со другите актери. Тој, едноставно, патот во
Вашингтон го гледаше како негова промоција и некакво признание по драматичните
настани со телевизијата А1 и со мислите за нови брзи избори. Стево Пендаровски,
малку грубо, но според повеќе проверени извори, раскажува како се креираше
надворешната политика во времето на кохабитацијата, кога тој беше советник на
претседателот Бранко Црвенковски.
Пендаровски: Антонио Милошоски не беше креатор на надворешната политика,
креатор беше кабинетот на премиерот. За првпат се случи во независната
македонска држава еден министер за надворешни работи да е само прост
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следбеник на тоа што му го кажуваат. Кабинетот на премиерот беше исклучив
креатор, да не кажам, Груевски лично. Мартин Протуѓер беше, всушност, десет
пати посилен од Антонио. Протуѓер му го залепија како двојник на Димитров како
преговарач, зашто почнаа да се сомневаат дека Никола му се приближил на Бранко
Црвенковски. Не под влијание на Бранко, туку под влијание на Американците.
Велеа дека Димитров почнал да станува пофлексибилен. И кога доаѓаше Нимиц
тие неколку последни месеци не го викаа Димитров на средби. Овде имаше по две
средби, една во Владата, друга кај претседателот. Кога Димитров како преговарач
ќе дојдеше во Скопје, не го викаа на средбата во Владата, туку само во кабинетот на
претседателот. Знаеме дека кога Протуѓер ќе отидеше како лепенка на Димитров,
само седеше и речиси цело време молчеше. Дури и на Нимиц му било непријатно.
Целта со Протуѓер беше јасна – да контролира да не мати нешто Димитров.
Антонио, што е право, се обидуваше да направи исчекор во првите неколку месеци
во тој интензивиран преговарачки процес. И паметам дека во една ситуација
Антонио му вели на Груевски: „Претседателе, би можеле во тој дел да прифатиме,
чисто да видиме како ќе реагираат Грците“. И Груевски му вели: „Зошто мислиш
така?“ „Да покажеме проактивност, дипломатска игра, не викам дека е добро“,
одговара Милошоски. На тоа Груевски му одговори: „Предложи, ама тоа да биде
во твое име“. Антонио одговори: „Не може така, треба да изградиме став...“ „Е, па,
немаме став“, му вели Груевски. Мене ми изгледаше дека се однесуваше со големо
понижување кон сите свои соработници. Продолжува разговорот и Антонио пак му
вели: „Точка седум...“ По неколку обидувања Груевски во еден момент му се обрати
на Милошоски: „Антонио, кога дојде ти во Владата? Кога стана министер?“ Антонио
зачудено му одговори: „Не ве разбирам!“ Груевски го пресече: „Учествуваше во
избори, дали ова што го кажуваш им го ветуваше на граѓаните? Кога ќе им го
ветиш ова на граѓаните, може вака да зборуваш; бидејќи дојде по изборите, стана
министер откако ние веќе победивме, ајде молчи малку“. И оттогаш, барем јас кога
сум бил присутен, Антонио не се ни обидуваше, само слепо слушаше. А Груевски
само велеше: „Не, не, не“.
Ова што го кажува Стево Пендаровски, вака или онака денес го потврдува и Антонио
Милошоски. Се разбира, тешко е за еден поранешен шеф на дипломатијата да
признае дека тој не ја креирал надворешната политика. Или, попрецизно, дека нему
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му било оставено само да ги спроведува замислите од некој друг центар. Логично
е во една влада премиерот да им дава тон на политиките во повеќето сфери. Инаку
би изгледало дека тој е незаинтересиран за владеењето, за учество во процесите,
за сугестии онаму каде што се потребни. Но во македонскиот случај од тоа време
работите преминуваа одредени граници кога е потребно на министрите да им се
делегира одговорност. На свој начин тоа го кажа и Никола Груевски во едно интервју
за весникот Дневник од 11 јануари 2012 година, неколку месеци пред самитот на НАТО
во Чикаго, кога веќе се знаеше дека Македонија нема да добие покана на него. Тоа е
едно од интервјуата на Груевски што остана запаметено повеќе години поради острата
критика кон поранешниот американскиот амбасадор Филип Рикер (кого, сепак, не го
споменува по име) и кога тој се фали дека застанал против меѓународната заедница
околу поднесувањето на тужбата во Хаг. „Дел од нашите сојузници беа против и беа
дури и лути зошто постапивме спротивно на нивната препорака да не поднесеме
тужба. Практично, тоа ми беше првото крупно несогласување, да не речам и конфликт,
со еден значаен амбасадор во тоа време во нашата земја, кое имаше свој негативен
ефект до крајот на неговиот престој тука, па би рекол дури и денес. Тие чекорот го
толкуваа дека ние не сакаме да го решиме спорот и затоа одиме на суд. Нам не
ни беше тоа намерата, туку обратно. Ние посакувавме да го решиме спорот пред
објавувањето на пресудата. Таа ни беше резервна опција во случај додека тече
спорот да не се постигне компромисно решение. Така и излезе. Исто така, бевме
свесни дека сама по себе пресудата нема автоматски да значи решение на нашиот
проблем, но сметавме дека ќе ни ги засили позициите“.
Но објаснувањето како ги третира Груевски министрите во Владата е во последното
прашање: „Како успеавте веќе шеста година да одржите атмосфера во Владата без
кавги и подметнувања меѓу министрите?“ Неговиот одговор, всушност, го отсликува
неговиот авторитарен концепт за раководење со кабинетот, како една мала работна
ќелија, а преку тоа и со целото општество.
„Формулата е едноставна. Ги убив од работа, немаат време за кавга. За тоа треба да
имаш слободно време. Со вака набиена програма, рокови, темпо и динамика, но и со
притисок да се заврши сè на време, при што јас работам барабар со нив, луѓето немаат
време за многу поелементарни потреби, а камоли за кавга и за меѓусебни пресметки.
Возот на Владата оди 300 на саат. Kој ќе застане да се занимава со такви работи,
излетува од колосек и возот го одминува. Еве сега на Бадник имавме економски
совет и донесовме одлука до јуни да се спроведат уште 50 конкретни дополнителни
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мерки за подобрување на условите за правење бизнис. Министрите и пред тоа беа
претрупани со обврски, сега уште нови 50 им додадов. Темпото е жестоко, не остава
простор за импровизации.“ Се чини дека со ова е кажано сè за феудално деспотскиот
режим од тоа време.
Антонио Милошоски денес поотворено зборува за работата која му беше зададена да
ја врши, но само во строго определени рамки. Неговите објаснувања денес може да
изгледаат и како некакво оправдување, но, сепак, десетина години подоцна фрлаат
важна светлина за тоа како функционираше системот во надворешната политика,
особено кога беа во прашање преговорите за името. Милошоски не негира дека
надворешната политика суштински се креирала во кабинетот на премиерот.
Милошоски: Мислам дека во најголем дел надворешната политика ја креираше
тандемот Груевски - Протуѓер, а и денес не знам дали имало други неформални лица
што немале статус во извршната власт. Некои советници, коишто можеби давале
одредено мислење и од каде што се црпеле некои идеи. Но мислам дека тие двајца
во најголем дел ја креираа таквата политика. Бидејќи имав долгогодишно искуство
и стаж во партијата, а со тоа стекнато некој интегритет, не можеше целосно да се
занемари МНР. Тоа го забележав, на пример, кога беше подготовката за тужбата
во Хаг. На почетокот и кабинетот на премиерот беше скептичен дали треба да
одиме со тужба. Со една позиција дека Македонија никогаш историски не добила
нешто на зелена маса, на меѓународен форум, каде што други одлучуваат во наше
име, но ние презентиравме аргументи за тужбата и верувавме дека нема да го
изгубиме спорот. Знаејќи го Груевски, доколку беше сигурен во тоа и сакаше да
направиме таков чекор, тогаш тој ќе беше застапник на државата пред судот. Кога
јас го образложив предлогот пред него и на владина седница, сите рекоа: „Океј.
Тогаш биди ти застапник, па ќе видиме, ако веќе толку инсистираш на тоа“. Имаше
некоја проценка дека може и ќе се изгуби и во тој случај одговорноста ќе беше
на тој што иницираше. Сличен став, но од други мотиви имаше и Црвенковски.
Тој викаше: „Не треба да поднесуваме, но ако одлучите да поднесеме, нема да
опонирам, но мое мислење е дека не треба да трошиме време на тоа“. Зборот ми
е дека за одредени потези МНР имаше поголемо влијание во одлучувањето, но за
главните стратешки насоки и дејствувања главниот збор го имаше кабинетот на
премиерот.
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Груевски сакаше да покаже строгост и кога ни велеше и ние дипломатите да
одиме по македонските села, а не само по светските метрополи. Единствената
мотивација за тоа беше да му се допадне на поголемиот дел од граѓаните. Тоа
е поврзано и со еден 30-годишен стереотип во нашата политика, кој го имаа
сите влади, вклучително и сегашната - дека кога испраќаш амбасадор, тој оди по
коктели, има лагоден живот и не се заморува многу. Тој стереотип не се надмина
за време на владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, не сум сигурен дали е надминат и
сега. Едвај успеавме да се избориме за зголемување на платите.
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Но, пораката на Груевски - извалкајте ги чевлите, не е толку важно да одите во
Брисел и по црвени теписони - мислам дека беше двосмислена. Едната порака
беше до дипломатите и до гарнитурата во МНР: „Јас имам план за тој дел, не
мора вие да мислите; вие спуштете се меѓу народот“. А втората беше до дел од
меѓународната заедница: „Не сте ми вие толку битни додека народот ме гласа.
Значи, може вие во Брисел и во Вашингтон и во Берлин да гледате поинаку на
мене, може да ме почитувате, но и може да ме критикувате, но тоа е секундарно сè
додека во Штип, во Карбинци, во Чешиново и Облешево, во Градско, во Лозово, во
Велес јас имам поддршка од народот“. И тоа беше неговата филозофија до крај.
Значи, ако јас победам на изборите, без разлика дали е тоа со реални проекти, со
популизам или комбинирано, победата мора да ми биде признаена и почитувана
од секого. Мислам дека ги сфаќаше односите во меѓународната заедница, но
гледаше да ги релативизира.
Поранешниот шеф на дипломатијата објаснува и кога имало тајни разговори за
името, како што тој ги нарекува „дискретни“ и како се однесувале некои луѓе од врвот
на државата во тоа време. Ова е интересно сведоштво. Не е докрај јасно во неговото
објаснување дали е тоа истиот случај што беше споменат во една од „бомбите“, или
е сосема друг.
Милошоски: Се сеќавам еднаш имаше едни подискретни разговори што се
водеа околу името. Тогаш Сашо Мијалков, како човек од доверба на Груевски, се
среќаваше неколку пати со еден човек од доверба на Папандреу – Алекс Рондос.
Тој е Американец со грчко потекло. Тие имаа средби некогаш во Прага, некогаш
во Виена. Разговараа за тоа како да се најде решение. Кога дојде Папандреу
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на власт, тоа Груевски го прими како одреден знак на надеж дека може да се
биде со него попрагматичен, бидејќи Папандреу делуваше така. Груевски беше
подготвен да направи чекор во таа насока. Мислам дека се сретнаа и лично тие
двајца два-три пати во Брисел, еднаш во Триполи и мислам дека дури разговараа
за конкретни можни решенија. Кога Мијалков се врати од една средба со Алекс
Рондос, разговаравме за тоа што е прифатливо, а што не е прифатливо за нас.
Менувањето на Уставот не беше барање на кое инсистираше Папандреу, туку
дали може да се стави уставна одредба која ќе направи двојство помеѓу името
на државата во Македонија и името што би се користело како трајна замена за
референцата ПЈРМ. Во еден од тие разговори видов дека и кај Мијалков имаше
одреден прагматизам, веројатно од некои други побуди. Тој рече: „Океј, ова е
нешто што сметам дека е добро, дека може да го завршиме вака како што е“. Но,
тогаш Груевски му рече: „Не знам баш. Што велиш ти, Антонио?“ Јас му одговорив
дека е во ред ако се зачува Уставот целовит и ако биде таа композиција. Тогаш се
разговараше за „Република Горна Македонија“ без менување на националноста.
Тогаш можеме, реков јас. Сашо се согласи дека можеме, но Груевски на тоа одговори:
„Да, Сашо, велиш дека можеме затоа што ти не треба да потпишеш, а јас треба
да потпишам“. Од тоа не бидна ништо, но беше пример за неговото однесување.
Како што беше толкувањето за амнестија за Хашките случаи, признавањето на
Косово и за границата – тој никаде нема ставено потпис. Вели, Антонио, излези
ти кажи за границата, излези ти кажи за Косово; Васко Наумовски, ти потпиши
толкување на Хашките случаи за во Собранието. Се водеше од максимата дека
тој не треба да е потписник на непопуларни одлуки. Непопуларни според неговиот
критериум и веројатно според параметрите од анкетите кои беа важни за него за
секое прашање. Имам впечаток дека во разговорите со Папандреу можеше да се
стигне до решение. Разговараа за различни варијанти и во неколку моменти се
гледаше дека е можно решение. Но не дојде до тоа.
Според овие сведочења, биле пропуштени, така да се каже, златни шанси за решение
на спорот за името. Секако, целата вистина не може да биде во исказите, но факт е дека
тогашната македонска влада не успеа да ги капитализира наклоноста на Америка,
пресудата од Хаг, симпатиите на најголемиот дел европски држави и со едно двојно
име (не според македонската двојна формула) можеше на побезболен начин да го
реши спорот. Има две точки околу кои почна да се топи поддршката за Македонија во
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решението за името. Првата е антиквизацијата како проект кој ѝ нанесе многу штета
на Македонија, а втората е таканаречената „ненормалност“, кога еден систем губи
контакт со реалноста и се претвора во авторитарен режим. Тие две точки ја урнаа
позицијата на Македонија, ја вратија дипломатската предност кај Грција и ги направија
речиси невозможни постулатите од времето на двојното решение со „Република Горна
Македонија“. Тогаш се појави Зоран Заев. Дали поради убеденост, дали поради уцена,
како што тврди опозицијата, дали бил подготвуван за компромис – но со него дојде
Северна Македонија и се вгнезди во Уставот. Некои ќе го осудуваат со децении, некои
можеби ќе му бидат благодарни што собра храброст заедно со Алексис Ципрас да го
одврзе јазолот и ги отвори евроатлантските перспективи за Македонија. Времето ќе
покаже какви последици може да има тој договор за македонскиот етнички код. Но
договорот е склучен и со него треба да се живее.
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Кога Зоран Заев се појави како важен играч на главната политичка сцена во
Македонија малкумина претпоставуваа дека тој ќе ја фрли сета енергија да го реши
проблемот со името. А и да го склучи Договорот со Бугарија, кој долги години беше
заглавен поради историските талози што беа напластени во Скопје, а можеби уште
повеќе во Софија. Ситуацијата изгледаше неверојатна за таков потфат. Големата
криза што ја зафати државата по објавувањето на „бомбите“ на опозицијата,
драматичните пржински преговори, техничките влади, одложувањата на изборите,
неизвесниот исход од гласањето, блокадата на Собранието, па крвавиот упад од 27
април 2017 година. Ништо од тоа не навестуваше дека Зоран Заев, кога стана премиер
на 1 јуни 2017 година, уште од утредента ќе тргне да склучува „мировни договори“ со
соседите за да ги отстрани двата најголеми надворешно-политички проблема од кои
зависи европската иднина. И дека во очите на многумина ќе се претвори во еден од
најголемите „национални предавници“, а за други ќе стане човек со несекојдневна
храброст. Храброст која е поврзана и со визија – магличава, но сепак визија.
Најважниот факт за Заев во овој напнат политички гамбит е што во Софија и Атина
имаше двајца луѓе кои беа подготвени да ги остават настрана националистичките
историски митови и предрасуди и да го обликуваат визионерскиот триаголник кој ќе
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отвори нова врата во регионот, ќе ја зацврсти безбедноста и ќе ги постави новите
хоризонти за перспективите. Ако не беа Бојко Борисов и Алексис Ципрас, ништо од
овие планови на Заев не ќе можеше да се оствари.
Да ги оставиме настрана хронологиите на настаните во онаа класична смисла, оценките
на аналитичарите, новинарите и дипломатите и да видиме како тоа изгледаше од
перспективата на Зоран Заев. За потребите на оваа книга Заев опишува како дошло
до договорите со Бугарија и Грција, кои биле пресудните моменти кога тие можеле да
пропаднат, за извонредното пријателство со Ципрас, за жртвата што мисли дека се
исплатело да ја поднесе. Во ова негово сведоштво има извонредни детали, некои за
првпат се дознаваат, на некои им се фрла поинаква светлина. Прво за Договорот со
Бугарија.
Заев: Со Борисов немаше контакти околу потпишувањето на Договорот пред да
се формира Владата на чие чело бев. Но јас, како шеф на опозицијата, претходно
бев примен од Борисов на официјална средба. Веројатно поради тоа што тој
јавно изјавуваше дека во тоа време има негативни ставови спрема Груевски.
Аргументите што ги даваше Борисов беа дека со спомениците, со политиката се
провоцира соседот Бугарија. Тоа беа неговите ставови. На тој состанок кај него
во владата покажа пријателство, но беше многу внимателен и во разговорите со
мене и во изјавите. Идејата да се склучи Договорот беше за време на првата
официјална посета што како премиер ја направив на Бугарија. Тогаш разговорот
беше поинаков, бидејќи јас официјално бев премиер, и ме праша: „Зоран, што
може Бугарија да направи за Македонија како добар сосед?“ Јас му реков:
„Договорот да го решиме поради тоа што имам намера да влезам во разговори со
Грција и дека пред да потпишеме договор со Бугарија нема иднина договарањето
со Грција“. Тој ми кажа вака: „Добро, јас не сум подготвен, не сум размислувал за
тоа. Знам дека има проблем меѓу двете држави, дали си ти подготвен да влеземе
ако јас се подготвам и да влеземе во договорот детално“. Јас му реков дека сум
целосно подготвен, ги имам и лостовите за решавање на проблемите, ги знам
решенијата, знам каде е заглавено и дека барам широчина од власта во Софија
да го решиме овој проблем.
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Веднаш по таа посета на Бугарија формиравме работна група предводена од
двајцата министри за надворешни работи, кои за месец, месец и половина го
постигнаа Договорот во консултација со нас, двајцата премиери, и на 2 август 2017
година дојде Борисов овде и го потпишавме Договорот. Значи, немавме никакви
разговори претходно за Договорот. Имавме разговори дека мора да се подобри
соработката меѓу Македонија и Бугарија, дека ние сме, сепак, први соседи, дека
Бугарија е земјата што прва нè призна, таа е пријател, дека двата народа се
блиски... тоа беа работите за коишто се разговараше претходно. Но, кога јас го
истакнав прашањето за Договорот кога станав премиер уште на првата средба,
тој беше затечен. Не претпоставуваше дека веднаш ќе ја отвориме таа тема. Но
реагираше позитивно и затоа брзо дојдовме до Договорот. Искрено, очекував
дека ќе има повеќе проблеми во брзите разговори тоа лето. Не беше лесно.
Прифаќањето на заедничката историја е нашата отстапка, а нивната отстапка
беше двата народа и македонскиот јазик да фигурираат внатре, што претставува
важен чекор во градењето на ова трајно пријателство. Имаше „вин-вин“ ситуација.
Реално, јас верувам дека дел од нашата историја навистина бил заеднички, а друг
дел е самостоен. И немам проблем да го бранам тоа што го велам затоа што
верувам во тоа. Експертите што работеа со нас веруваат во тоа и верувам дека
Договорот носи само придобивки.
Заев вели дека Борисов го поттикнувал Ципрас да биде отворен за решавање на
деценискиот спор со Македонија. Дека сега постои извонредна шанса и дека не се
знае кога друг пат ќе има таква можност. „Без да бидам куртоазен, но чесно ќе кажам
дека Борисов гореше од желба Македонија да стане членка на НАТО и на ЕУ. Затоа
што тоа е и од интерес на Бугарија. На онаа четиричлена група за соработка меѓу
Грција, Бугарија, Србија и Романија Борисов секоја средба ја користеше да зборува
со Алексис Ципрас дека е важно ние да станеме членка на ЕУ и НАТО. Неколку пати
и билатерално разговараше со Ципрас за да го охрабри, а бидејќи е близок со
германската канцеларка Ангела Меркел, тоа го правеше со неа многу често. Кај мене,
а верувам и кај нашиот народ, ќе остане запаметена неговата помош за договорите
што ги склучивме и со Бугарија и со Грција“.
Се разбира, еден бугарски премиер, колку и да ѝ е наклонет на Македонија, не може
да го реши проблемот со името. Како што не можат да го решат ниту Вашингтон,
ниту Њујорк, ниту Брисел, ниту Берлин. Тоа можеа да го решат само Скопје и Атина.

Заев и Ципрас
во Преспа
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Заев денес вели дека сè, всушност, се решило на неговата прва средба со Ципрас
во Давос на 24 јануари 2018 година, за време на Светскиот економски форум. Дека
на таа средба е донесена одлука дека ќе се најде решение, дека двете земји мора
да станат партнери и пријатели. И дека понатамошните преговори, на чие чело беа
министрите за надворешни работи, требаше само да го тампонираат патот чиј правец
го одредија двајцата премиери. Овој факт што го соопштува Зоран Заев фрла сосема
нова светлина на целиот процес и на неговото финале во Преспа. Тој покажува и
дека во регионот полн со недоверби, сомнежи, подметнувања, искривувања,
присвојувања, омрази, национализми и мрачни сенки од минатото – двајца млади
лидери, неоптоварени со националистичките митови, можеле во еден продолжен миг
да донесат одлука за иднината на двете нации и при тоа на својот грб да ги трпат
камшиците за национално предавство. Секако, за да дојде до таа одлука во Давос
мораше да се случат и порази и победи, и ќор-сокаци и перспективи – мораше да се
исцрта кругот на бесмисленоста за да може да се докаже неговата апсурдност. Што
вели Заев за таа средба во Давос:
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Заев: Немаше никакви тајни канали преку кои ние сме воделе некаков дијалог
пред Давос. Јас првата средба со Ципрас ја имав во Давос. Претходно немав
контакти. Мојата левичарска партија, Социјалдемократски сојуз, имаше писмена
комуникација со Сириза и бевме поканети во Атина да присуствуваме како гости
на нивниот програмски конгрес на 26 април 2016 година. Но, бев спречен од
претставници на земји пријатели поради тоа што тука имаше одредено сценарио,
лошо по мојот живот. И за тоа нема да зборувам повеќе, но тоа беше причината
зошто не отидов на тој конгрес. Друга комуникација немаше. Пред Давос имаше
комуникација меѓу министрите за надворешни работи; кабинетите воспоставија
комуникација, но јас и тој првпат се запознавме и прозборевме во Давос. Во
Давос бевме два часа сами. Ја отворивме душата и верувам дека тука се постигна
договор. Деталите беа поставени на маса. Суштината на Договорот е постигната
во Давос. Еве, првпат зборувам за таа работа, имајќи предвид дека е создадена
трајна вредност за нашата земја. Во овие два саати, кога бевме сами, јас кажав
што е важно за нас – идентитетските прашања, јазикот, соработката и тогаш го
побарав и партнерството. Значи, Договорот е и за стратешко партнерство, не
е само за решавање на спорот. Тој ги побара трите работи важни за Грција –
композитно име со географска одредница и „ерга омнес“. Секако, тука беа
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разликите околу идентитетските прашања и забелешките од нивна страна, а од
наша страна „ерга омнес“. Јас тогаш сфатив дека секое решение коешто не е
„ерга омнес“ дефинитивно не е решение. Ќе предизвика нови проблеми, посебно
со членството во ЕУ и во НАТО. Тешко се разграничува што е за домашна употреба,
што е за надворешна употреба. Тоа се нови кавги. Тука беа
прекршувањата.
„Немаше
Разговорот течеше вака - го прашувам: „Алексис, што си ти?“ Тој
вели: „Грк“. „Дали си баш Грк или имаш и некои други корења?“,
го прашувам. Тој ми одговара: „Дедо ми од страната на мајка
ми, значи нејзиниот татко, е од Кавала и бил Македонец“. Јас
му велам „Па, добро, значи си Македонец?“ Тој вели: „Не, Грк
сум“. Јас му велам: „Па, барем половина си Македонец“. Тој
пак вели: „Не, Зоран, Грк сум“. „Добро“, велам, „барем си четврт
Македонец.“ „Не, Зоран, јас сум Грк“, одговараше тој цело време.
На крај, јас му реков: „Добро, ти си Грк, ама остави ме мене да
бидам Македонец. Тоа чувство на национална припадност не
го решава ниеден договор“. Тука го дефиниравме правото на
наше самоопределување. Забелешката од нивна страна беше
македонскиот јазик јасно да се разграничи, како што беше
регистриран од ОН во 1977 година, дека е дел од словенските
јазици.

никакви тајни
канали преку
кои водевме
некаков дијалог
пред Давос.
Претходно
немав контакти
со Ципрас. Во
Давос бевме
два часа сами.
Ја отворивме
душата.
Деталите беа
поставени на
маса. Суштината
на договорот е
постигната во
Давос“ - Зоран
Заев

Тука го решивме делот на идентитетските прашања. Во такви
околности јас тогаш сфатив дека ние може да бараме што
сакаме, но дека за да помине Договорот решението мора да
биде трајно и за севкупна употреба. Затоа што, на пример, ако
Општина Дојран се обрати до Министерството за труд и социјална политика со
апликација за одреден проект каде што ќе учествуваат и европски пари, како ќе
комуницираме – со името за домашна или за меѓународна употреба? Доаѓа до
проблем поради тоа што не може, кога станувате членка на ЕУ, да се разликува
што е дома, што е надвор. И ние на одложен рок пак ќе дојдевме до проблеми. А
Грција ги има сите алатки и натаму да нè блокира. Така што, тука сè се прекрши.
Во Давос се случи вистинскиот разговор кој доведе до договор.
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Можеби Зоран Заев не ги знаел деталите од предлогот што беше на маса во
февруари 2011 година – името „Република Горна Македонија“ за меѓународна употреба,
а уставното име за домашна употреба, кој Никола Груевски го одбил на средбите со
Џо Бајден и Хилари Клинтон. И за кој постоеле реални шанси да биде прифатен затоа
што тоа бил американски предлог за достоинствен компромис со кој нема да биде
повредена ниедна страна. Груевски не сакал да преземе никаква одговорност додека
ги гледаше античките згради како никнуваат на главниот скопски плоштад и чекаше
конечно да се излее гигантскиот споменик на Александар Велики. А можеби Заев ги
знаел овие детали, но разбрал дека позицијата на Македонија драматично се влошила
со антиквизацијата, корупцијата, заробувањето на државата и автократскиот режим,
така што таа американска двојна формула веќе не можела да има реална вредност. А
можеби, едноставно, сакал проблемот да го реши што е можно побрзо, па и со „ерга
омнес“, за да се отвори вратата за членство во НАТО.
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Заев тврди дека немало некоја кој знае колку голема помош од пријателите и
партнерите од странство ниту, пак, дека имало важен притисок да се потпише
Договорот. Според него, тоа не било ни повеќе ни помалку од она што го добивал
Груевски. „Немаше некој таен преговарач да оди кај него, па кај мене да пренесува
пораки“. Договорот е навистина роден во билатералните разговори меѓу двете земји,
а „Метју Нимиц со сите правни експерти околу него ги направи меѓународно-правните
формулации коишто стојат денес во Договорот. Но некој требаше да му ја каже
суштината на она за што се согласивме“. Тој не негира дека од Америка, Германија,
Британија, постојано стигнувале охрабрувања да се постигне договор, но тоа не било
притисок. „Имав долги разговори со Вес Мичел (тогаш помошник државен секретар,
н.з.), кој ме охрабруваше да го направам чекорот, а знам дека исти такви разговори
имаше и со Ципрас“.
Познато е дека имаше неколку критични точки од разговорите во Давос до
потпишувањето на Договорот на 17 јуни 2018 година во Нивици, Преспа. Некои од нив
ги објаснува и македонскиот премиер.
Заев: Иако ги прифатиме принципите на Договорот нивното преточување во писмен
текст не беше лесно. Почна да се пишува Договорот. Имаше неколку средби во
Виена меѓу двајцата министри, Никола Димитров и Никос Коѕијас, таму се пеглаа
одредени прашања. Разговорите меѓу нас беа дефинирани во два правца. Едно е
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името. Се знае предлогот за „Илинденска“. Но имаше и други предлози – „Северна“,
„Горна“, „Нова“... Нивните барања беа споено име „Новамакедонија“ како една
кованица. Или „Севернамакедонија“ како едно. Тоа е неупотребливо. Тие беа
на маса кога тргнавме со преговорите. Од наша страна на маса беше двојната
формула. Најмногу време се потроши за правно да се разграничи што е линијата
на идентитетот, што е линијата на новото име. Кулминацијата на преговорите беше
кога потврдивме дека јас со договорот ќе бидам премиер на Република Северна
Македонија. Ќе зборувам во Собранието на Република Северна Македонија, но
ќе зборувам за македонската економија, ќе зборувам за македонско девојче, за
македонски јунак, за македонско село. Тоа е идентитетски. Ќе има Министерство за
здравство на Република Северна Македонија, но ќе постои македонско здравство.
Договоривме ако има здружение кое нема допирни точки со буџетот, со државата,
тогаш тоа е правото на идентитетско претставување. Тука беа формулите на
разграничување. Јас верувам дека овој Договор навистина може да биде алатка и
за други региони во светот за решавање на вакви прашања.
И, на крајот, кога се договаравме каде ќе го потпишеме документот, се договоривме
да биде во Преспа, на грчкиот дел. Иако нашиот е позелен, поубав. Нивниот е
посув, покаменест. На Ципрас му беше важно поради тоа што имаат своја
историја, којашто е поврзана со нашата. Како тогашните комунисти, социјалисти,
се бореле против фашизмот. Ние, впрочем, се боревме заедно во тоа време. Потоа,
тој поминува одредени денови од годината со семејството на одмор таму, во
Преспа, па и од таа страна велеше дека му е важно. Ципрас ми рече: „Зоран, ќе го
потпишеме Договорот на нашиот дел, а ќе дојдам на македонска салата кај вас, за
да потврдиме што е идентитетското прашање“. И тој специјално јадеше македонска
салата во Преспа. И тоа е салатата составена само од домати и пиперка, без
краставици, без сирење... Го кажувам ова затоа што бевме преокупирани што е
тоа идентитетско прашање, а што е прашање за името на државата.
Предлогот „Република Илинденска Македонија“ овде создаде, благо речено, конфузија.
Решението за името изгледаше несмасно, дури и неупотребливо. Беше тешко да се
преведе на англиски, изгледаше како вештачка кованица. Многумина мислеа и сè
уште мислат дека тоа беше пробен балон да се опипа пулсот во јавноста (и овде
и во Грција) за да може да се дојде до вистинското решение кое стоело на маса.
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Дека, всушност, беше важно македонската јавност да се прекрши за едно име кое
ќе биде „ерга омнес“, за потоа да се презентира другото како конечен договор. Беше
одржана и лидерска средба на која присуствуваше и претседателот на државата. По
објавувањето на името главната реакција беше – збунетост. Според повеќе извори, во
преговарачкиот процес предлогот „Република Илинденска Македонија“ бил на Никола
Димитров. Заев не го негира кумството на Димитров, иако и не го потврдува јасно, но
вели дека предлогот бил вистински и дека за него се договориле тој и Ципрас. Поради
тоа што беше отфрлен во Грција дојде до решението „Северна“.
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Заев: Предлогот „Република Илинденска Македонија“ беше сто отсто прифатлив
за мене и за Алексис. Но и ние сме само Зоран и Алексис. Може да сме премиери
колку сакаме, но сме обични луѓе. Тој прочепка по историјата, им даде на
советниците да проверат, тие покажале некои мапи како се движело Илинденското
востание околу Костур и Лерин... Но тоа била борба против Османлиското царство
во тоа време, како што беше и борбата против фашизмот. Јас и Ципрас дури им
го презентиравме решението на лидерите во Софија на Самитот ЕУ - Западен
Балкан. Рековме дека имаме решение, не го кажавме името, но дека тоа е
решение кое мора да го провериме дома. Тој предлог не помина и кај нас и кај
нив. Претседателот Иванов беше многу позитивен на таа лидерска средба, тој
дури и даде внимателно позитивно соопштение. Но опозицијата го дочека на нож
од прва топка. А и Грција веднаш реагираше негативно. И пропадна решението.
Тоа не беше некоја стратегија. Ние верувавме дека ќе го истуркавме ова решение.
Тоа решение не беше само на Никола Димитров. Никола беше дел од тимот.
Ние имавме тимски состаноци пред која било средба - советници, експерти,
министерот за надворешни работи. Учествуваа Радмила Шекеринска, Бујар
Османи, професори, членови на МАНУ. Имавме двајца професори по меѓународно
право.
Секако дека идејата за тоа име дојде од нас. Никола беше многу креативен во
целиот процес. Јас дури и не се сеќавам дали прв што ја спомна „Илинденска“
беше Никола. Можно е да бил Никола. Но знам дека ние го прифативме и
верувавме во тоа. Јас и Алексис и советниците го дискутиравме тој предлог ноќта
пред почетокот на Самитот во Софија до три сабајле. Имавме и официјална средба
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и една средба за која не знаеше јавноста. Тоа беше таа ноќна средба во хотелот.
И тука ги дефиниравме сите детали околу „Илинденска Македонија“. Другиот ден
имавме уште една средба – рековме да преспиеме и потоа уште еднаш да го
разгледаме предлогот. Беше Самитот на ЕУ и Западен Балкан, се вративме дома,
а веќе во саботата предлогот беше одбиен. Некаде во средата или четвртокот
заврши разговорот за „Илинденска Македонија“.
Тогаш изгледаше дека преговорите ќе пропаднат. Морам да кажам дека неколку
пати имаше вистинска драма, кога и солзи имаме ронето овде во Скопје. Кога
изгледаше дека пропаста на преговорите е неизбежна. Беше мачно и тешко.
Имаше еден период кога тие првпат пуштија текст за можниот договор, а ние
веднаш во рок од еден час вративме со наш текст. Текстовите беа екстремни. И
веројатно тоа се првите писмени позиции на двете земји. И како да се вратиме?
Кога пропадна „Илинденска Македонија“ беа тешки моменти, но тогаш на површина
излезе желбата да се најде решение и начинот како да се дојде до него.
Целиот процес навистина можеше да пропадне. Но што се случи? Ова се
настаните по „Илинденска Македонија“. Во мај славев полуматура на мојот
син. Ги пречекувам гостите во ресторан во Струмица во 19:30 часот, а некаде во
21:00 часот му пишувам порака на Ципрас: „Во тебе добив еден пријател, жалам
што не успеавме да се договориме. Можеби некои нови генерации по нас ќе
најдат решение. Да го држиме тоа пријателство меѓу нас, оти ќе помогне и во
пријателството меѓу двете земји“. Кога ја испратив пораката, тој веднаш пушти
слична порака. А во меѓувреме гостите ми доаѓаат, татко сум на полуматурант.
Некаде во 23:30 часот испратив нова порака, а и тој брзо ми одговара: „Зоране,
доаѓа викенд, да преспиеме, можеби од понеделник пак ќе почнеме“. Така беше
таа вечер – ги чекам гостите, наздравувам, пишувам пораки и си мислам: колку
блиску сме, на крајот, а пак сè може да пропадне.
Ние го избравме предлогот „Република Северна Македонија“. Имаше предлози
за горна, северна, нова, вардарска. Ние го избравме „Северна“ од прагматични
причини. Денес никаде нема држава во светот која во своето име има „горна“.
Има диференцијации со северна. Колку повеќе го применуваме ова име, тоа е
поприфатливо. Решението е многу трезвено и многу прогресивно. Не повредува
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ниту една од страните, освен националистите кои сакаат да билдаат мускули и да
ќарат политички и националистички поени.
Во оваа комуникација меѓу двајцата премиери имало малку шифрирани дипломатски
пораки, а повеќе непосредна комуникација. Тоа отскокнува од вообичаената
комуникација кога се решава едно прашање толку важно за две земји. Но Заев вели
дека тој и Ципрас заклучиле дека така е најдобро.

140

Заев: Комуникацијата меѓу мене и Алексис Ципрас беше еднаш до два пати
неделно, на WhatsApp. Ова го кажувам првпат. WhatsApp често знае и да прекине
кога некој ти ѕвони на телефон. Имавме доволно трпение и да причекаме. Секој од
нас правеше пауза, како премиер да заврши други работи, па да продолжиме да
разговараме. Разговорите траеја и по еден или два часа. Се сеќавам во Дојран една
сабота имавме Ден на екологијата. Како премиер бев гостин на градоначалникот,
засадивме дрвца покрај плажата. И на паркингот во Стар Дојран, пред хотелот
што е карабина не знам колку децении, саат и пол разговаравме подготвувајќи
се за Самитот во Софија за да направиме некој исчекор. Во тој разговор имаше и
детали кои ја релаксираа целата атмосфера.
По еден час разговор тој ми вели: „Зоран, има нов проблем. Уште еден проблем“.
Јас се зачудив и велам: „Кој е сега овој нов проблем?“ Тој ми вели: „Имаш многу
убава ќерка“. И јас му реков: „А ти, да не имаш син?“ Ми одговори дека има два
сина. „Значи блиску сме до решението - ќе отцепиш еден остров, оти ние немаме
море и ќе попуштиш малку на името, а јас ќе ја дадам ќерката“. Тој почна да се
смее... Неговите деца се помали, мислам дека се на шест и осум години. Но, со
шегата требаше да го градиме пријателството и да си помогнеме еден на друг. Не
му беше лесно ни нему, тогаш се протестираше во Атина, овде се тепаа полицајци,
национализмот доаѓаше од двете страни, а бевме решени да направиме добро
за државите. Тој знаеше за мојата ќерка зашто ја имаше во грчките медиуми, се
сликала на Акропол со нејзиното момче, па излегле сликите...
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Преспанскиот договор изроди едно ново партнерство на Балканот меѓу две досега
отуѓени земји, но тој, во исто време, создаде едно несекојдневно пријателство
меѓу двајца политичари од круговите во двете престолнини, кои не само што не се
разбираат меѓу себе туку досега и немаа желба да се разберат. Тоа, веројатно, е
една од најинтересните придобивки од Договорот. Заев вели дека Ципрас минатото
лето на Самитот за Западен Балкан во Лондон го информирал дека за ден, два ќе
протера двајца руски дипломати „затоа што сакаат да ми го урнисаат договорот со
вас. Ги поминаа црвените граници со мешањето“. И тоа ја отсликува специфичноста
на меѓусебниот однос на двајцата премиери – како нивните земји да се партнери
со години. Заев вели дека и двајцата меѓусебно постојано се информирале како се
развива ситуацијата со Договорот во двата парламента.
Заев: Ме праша дали имам решение како да дојдам до две третини за уставни
измени. Му реков дека имам план, ќе влезам низ разговор да се обидам да
охрабрам луѓе. Пред да влеземе на првото гласање на 19 октомври, на седницата
тргнав со 90 пратеници. Еден дел се откажа во последен момент. Пред да влеземе
на гласање паднаа на 78. Па продолживме доцна во ноќта, па изгласавме со точно
80. Тоа се направи само низ разговори. Не се точни шпекулациите дека имало
пари, закани. Точно беше дека се разговараше за помирување и јас тоа го кажав.
Луѓето беа кршливи. Имаше пратеничка, не сакам да споменувам име, татко ѝ
доби големи закани и пред гласањето ѝ рекол: „Ако гласаш, јас ќе се обесам
дома“. „И што да правиме сега“, реков. „Немој, таман работа“. За на крајот, кога
кај нас ги изгласавме уставните измени, Каменос излезе. Од 151 пратеник Ципрас
падна на 145 пратеници. И го прашувам: „Пријателе, што правиш сега ти?“ Тој ми
вели: „Зоране, ти ми вети оти ќе најдеш и исполни. Сега, што ќе правам, ќе правам,
ќе исполнам и јас. Ќе разговарам, само не можам да ти кажам датум, колку време
ќе ми треба да го обезбедам неопходниот број пратеници. Моја е обврската сега
да обезбедам“.
Јас кажав, мојата земја стекна еден нов пријател, нашиот јужен сосед, но стекнав
и јас еден пријател - Алексис Ципрас. Прогресивен политичар, политичар на 21-от
век; знам дека донесе само добро за неговата земја, како што јас донесов добро за
мојата земја. Верувам дека тоа пријателство меѓу мене и Алексис ќе остане вечно.
Се надевам и нашите деца ќе си имаат некој пат за да се почитуваат и дружат, но
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најважно ми е нашите народи, граѓаните на двете земји да градат пријателство, да
го преточат низ конкретни проекти и економски придобивки. Знам дека летово ќе
одам во приватна посета кај него. Само не знам дали со моторот и сопругата зад
мене. Сакам да го продолжам тоа пријателство, тоа е искрено пријателство кога
човек ќе помине низ трауматични и тешки моменти. И тој вози мотор како мене,
само што нему обезбедувањето не му дава, а јас му бегам на обезбедувањето.
Ќе дојде време кога и двајцата нема да бидеме премиери, па тогаш и полесно ќе
го одржуваме пријателството. Јас имам мотори на четири тркала за да може да
возиме по струмичките ридови, да се дружиме и децата да ни се запознаат. Јас го
сакам тоа и верувам дека така и ќе биде.
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Можеби и ќе биде така, а можеби политиката и обврските ќе ги оддалечат тие
пријателства. Тоа, сепак, е работа на Зоран и Алексис. Работата на државите и народите
е сосема друга. Ќе дојдат и други премиери и други влади, можеби Преспанскиот
договор ќе наиде на многу пречки кои некои политичари не ќе сакаат да ги прескокнат.
Но факт е дека кругот што беше отворен со милионските демонстрации во Солун
на почетокот од 1990-тите и гневниот национализам се затворија во преспанската
мирнотија во Нивици и Отешево. Македонија мораше да воздивне длабоко и да се
откаже од нешто што изгледаше незамисливо поради големиот влог. Преспанскиот
договор не ги реши нејзините внатрешни проблеми, но ја архивира една од клучните
блокади. Нацијата и нејзините политичари сега треба да покажат друга зрелост – дека
се подготвени да го заземат своето место во европската архитектура. И дека имаат
ум, знаење, искуство и верба да го направат тоа.

Заев и Ципрас
во Преспа
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Милка Смилевска

СКОПЈЕ 2014 –
ЛАЖНИОТ СЈАЈ
ОД СТИРОПОР

КОЈ Е АВТОР, ЧИЈА Е
ИДЕЈАТА ЗА ГРАДБА НА
„СКОПЈЕ 2014“?
Скопје е отворен и топол град со специфична
развојна историска патека на падови и подеми, катастрофи и благодати и со достигнато
ниво на модерен град во дваесеттиот век.
Главна одлика на градот е напластеноста на
различни периоди со свои различни изрази
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како сведоштво за континуитетот на неговото живеење и изграден доказ за тоа дека
секое време ја остава својата трага, својата архитектура.
Но на Скопје во 2006 година, со доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМНЕ и премиерот
Никола Груевски, му се случува архитектонско-идентитетски инженеринг преку
изградбата на проектот „Скопје 2014“, кој официјално прв пат се промовира дури
четири години подоцна од почетокот на неговата реализација, во февруари 2010
година.
Иако никогаш отворено не кажа дека е автор на проектот „Скопје 2014“, премиерот
Никола Груевски, кој беше на чело на земјата од август 2006 до јануари 2016 година,
се чини дека сите докази и информации водат до тој заклучок. Еден човек имаше
идеја да изгради нов град и во процесот на менување закони, урбанистички планови
и надлежности му помогнаа армија стручни луѓе и владејачката политичка структура
без чија помош не ќе беше можна толку брза трансформација на Скопје.
Во изборната програма „Преродба во 100 чекори“, со која во 2006 година ја освои
власта, Никола Груевски најавува: „Оваа програма има единствена цел – преродба на
Македонија! Преродба на нејзиниот дух, преродба на нејзината виталност, преродба
на нејзината суштина, преродба на нејзината верба!“
Премиерот најавува инвестирање во изградба на Музејот на ВМРО и на жртвите на
комунизмот веднаш по доаѓањето на власт во 2006 година, со план да се изгради до
2010 година. И изградба на скопскиот театар срушен во земјотресот во 1963 година
и изградба на Градска куќа на местото и во архитектонска форма на поранешниот
Офицерски дом. И овие објекти, според партиската програма, се со рок за изведување
до 2010 година.
Подготовките за спроведување на проектот почнуваат веднаш есента, во 2006
година. Во Општина Центар градоначалничка е Виолета Аларова, која со сите сили
дава институционална поддршка за изградба на проектот. Еден од доказите е, на
пример, динамиката со која се спроведува процедурата за подигање на споменикот
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на Александар Велики во само една година. На 16 март 2007 година Општина Центар
распиша конкурс за идејно решение за скулптура на Александар Македонски. На
9 јули истата година средишниот круг на плоштадот Македонија беше избран како
дефинитивна локација на споменикот и беше вметнат во Деталниот урбанистички
план за Мал ринг, што го усвои Советот на Општина Центар. На 5 октомври 2007 година
заврши конкурсот за споменикот, Општината објави дека немало првонаграден труд,
а меѓу откупените бил и тој на Валентина Стевановска, кој подоцна е избран да се
реализира.
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Главен инвеститор на проектот е Владата на Република Македонија,
предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која никогаш точно не им кажа на
граѓаните колку чини трансформацијата на центарот на Скопје. Во 2010
година, премиерот Никола Груевски, на седница на Собранието, како
одговор на пратеничко прашање, рече дека проектот во осум буџетски
години ќе чини вкупно 80 милиони евра и дека ќе го оптоварува
буџетот по 10 милиони евра годишно. Во април 2013 година, во отчетот
министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска кажа дека
проектот чини 207 милиони евра. Но проценките на почетокот на 2018
година се дека цената за „Скопје 2014“ е точно 700 милиони евра.

Главен
инвеститор
на проектот
е Владата на
Република
Македонија,
предводена од
ВМРО-ДПМНЕ,
која никогаш
точно не им кажа
на граѓаните
колку чини
трансформацијата
на центарот на
Скопје.

Потврда дека поранешниот премиер Никола Груевски е автор на „Скопје
2014“ се прислушуваните разговори што во 2015 година ги објави тогаш
опозициската партија СДСМ. На 29 мај 2015 година тие објавуваат
„бомба“ за „Скопје 2014“, во која велат: „Никола Груевски е идејниот
творец, планер, дизајнер и реализатор на „Скопје 2014““. Објавуваат
три разговори на премиерот со тогашниот министер за транспорт и
врски Миле Јанакиески. „Никола Груевски црта и прецртува балкони на
барокен хотел, се занимава со изведувачи на работата на објектите, си признава дека
Валентина Стевановска е режимска скулпторка. Во вториот разговор, тој на основа
на слика од фонтана во Рим, сака да изгради идентична зад Универзална сала, со
обелиск. Лично Груевски утврдува локации за институции, но и планира згради за
фирми во барок-стил. Премиерот избира идејни решенија за кулата на Водно, за
наводно независната Агенција за електронски комуникации, избира дури и идејни
решенија за катни гаражи, споредува стилови и се занимава со уметнички впечатоци.
Наместо да биде премиер на граѓаните на Македонија, Никола Груевски бил архитект
и дизајнер на ентериер“, открива опозициската СДСМ.

Милка Смилевска | СКОПЈЕ 2014 – лажниот сјај од стиропор

Никола Груевски: Какви, барок или класицизам? Со столбови ли се?
Миле Јанкиески: Барок мислам дека се.
Никола Груевски: Барок ти е едно, класицизам е друго Миле. Тие во Вашингтон се
класицизам. Тие со столбовите како оваа Уставен суд што е, столбови.
Министерот за финансии Зоран Ставревски, во еден од разговорите со министерката
за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во 2013 година, кога се планира буџетот
за следната година и кога проектот „Скопје 2014“ беше во полна реализација, вели:
„Добро бе, Горде, мислам, кажи ми, еве, дали сум јас ненормален или не знам више
што да мислам... Или 300-400 милиони евра за згради и споменици, наместо за реални
потреби, за кои што нема пари.“
Но, сепак, премиерот Никола Груевски призна дека стои зад проектот „Скопје 2014“ на
6 јануари 2012 година, на свеченото пуштање во употреба на Порта Македонија. Тоа е
прв настап на Никола Груевски поврзан со проектот „Скопје 2014“, кој, како што рече,
го користи за да одговори на сите напади и критики поврзани со него.
„Да, јас стојам зад овој проект, сметам дека е добар, квалитетен и корисен и дека нема
ништо лошо во него. Да, јас го поддржувам овој проект, како што тоа го правам и во
илјадници други случаи кога ќе верувам во нешто, кога имам и имаме идеја и визија
како да биде подобро, покорисно и поделотворно за граѓаните и државата.“
Архитектот Вангел Божиновски, кој ја поддржува изградбата на „Скопје 2014“, вели
дека Никола Груевски го креира споменично-архитектонскиот проект од патриотски
причини, затоа што сака да остави трага за сопствениот народ и сопствената култура.
„Тој сфаќа дека таа желба и потреба на оваа земја и овој народ е битна за создавање
на гласачка машина, мислам дека тоа како политичар го сфатил и мислам дека
неговите победи, ги имаше доста, се темелат на тоа што тој го откри духот на народот
и неговата потреба. Овој народ предолго време од политичарите е третиран како мал
народ, мала земја, ние ништо не можеме! Никола Груевски тргна да оствари едно
големо дело.“
Но критичарот на проектот, професорот архитект Мирослав Грчев, потсетува
дека целото цивилизациско ниво историчарите го мерат и го анализираат преку
архитектурата. „Најпрефинетиот исказ тука е архитектонскиот јазик, она што само
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професионалците го читаат, а другите го чувствуваат. Појавата „Скопје 2014“ е нешто
сосема друго. Да се замисли човек дека некој треба да нè изучува нас денес или за сто
или за илјада години според оваа архитектура, ќе добие апсолутно погрешна слика
за цивилизациското и образовното ниво според начинот на кој се мисли и се гради
градот и се материјализира оваа култура. Се работи за злоупотреба од тогашниот
премиер Никола Груевски и е сосема различно од тоа што во старо време го правеа
императорите и диктаторите, зашто тие никогаш не упаѓаа да ги тргнат архитектите од
маса и да речат, чекај сега јас лично ќе направам сè. Во „Скопје 2014“ авторитарната
мисла и мафијашко-партискиот манир на Никола Груевски доаѓаат до полн израз
затоа што тој ја спои партијата со државата и реши да ја ребрендира однадвор не
само нацијата туку ја фалсификува комплетната историја и во голема мера успеа да
им ги измие мозоците на младите генерации.“
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И професорот археолог Никос Чаусидис вели дека е сосема евидентно дека проектот
претставува материјализација на нечии мечти и соништа. „Согледани на едно
психоаналитичко рамниште, наведениве симптоми на предимензионираност можат
да се толкуваат како обид за компензација на некакви комплекси поврзани со
големината, односно статусот.“
За мнозинството архитекти и урбанисти „Скопје 2014“ е контроверзен проект. Го
оценуваат како анахрон, налудничав перформанс што ја навредува емоционалната
интелигенција. Апсурдна творба со чудна порака, почудна естетика и најчудна
идеолошка парадигма. Нема временски, географски, политички, економски, културен
и социјален контекст. Тој е стручно неиздржан и не ја антиципира иднината и
објектите од „Скопје 2014“ не се архитектура, туку сценографија. Архитект Даница
Павловска вели дека концептот на монументализмот со квазиисторицизам декориран
со навредливо именуван – барок, како архитектура не соодветствува со модерните
текови, туку е ретроградна.
„Но белегот на градот“, потсетува професорот Мирослав Грчев, „го оставија
злоупотребените просечни луѓе од еснафот, кои го ставаа својот потпис каде што ќе
им кажеше власта и го правеа тоа што од нив се бара, без оглед на последиците по
Скопје. Што е во спротивност со современата архитектура како израз на демократските
општества, која не поразбира диктат или канонизирање“.
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Но премиерот Никола Груевски успешно го наметна својот диктат и проектот „Скопје
2014“ му е еден од најуспешните проекти во првите две години од владеењето и на
предвремените избори во 2008 година во проширената и надградената „Преродба
во 100 чекори“ соопштува дека огласот за поставувањето на четириесет скулптури
во централното градско подрачје во Скопје е објавен и дека треба да заврши во
март 2010 година. Премиерот вели дека откако се на власт започнале проекти кои
значат преродба на културата и ја најавува изградбата на зградите на левата страна
на Вардар, од музејскиот комплекс „Македонска борба“, преку Археолошкиот музеј, до
Православниот храм на главниот плоштад и Стариот театар кој веќе се гради.
И до крајот на своето владеење, и покрај бројните критики и протести и на стручната
фела и на граѓаните, Никола Груевски не отстапи ни за една зграда или споменик од
контроверзниот проект. Ако на визуализацијата презентирана на почетокот на 2010
година можеа да се забележат деведесет и седум објекти во центарот на Скопје, до
крајот на неговата реализација се подигнати два и пол пати повеќе, поточно двесте
триесет и четири објекти.
Контроверзниот и мегаломански проект што го одбележа децениското владеење
на ВМРО-ДПМНЕ и на неговиот идеен творец Никола Груевски отвори сомнежи
дека е пералница на пари и дувло на криминал и расипништво. Специјалното јавно
обвинителство отвори предистражна постапка за „Скопје 2014“.
Но досега никој нема понесено каква било одговорност за архитектонскоидентитетскиот инженеринг на центарот на Скопје и тој претставува нова реалност
за младите генерации, особено за оние кои се родиле кога почна неговото градење
и сега веќе влегуваат во тинејџерските години. Во исто време, Никола Груевски –
идејниот творец, планер, дизајнер и реализатор на „Скопје 2014“, е политички азилант
во Унгарија, далеку од Скопје и од необарокот што му го наметна на градот на
модерната и на солидарноста..
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ОТПОР КОН ПРОЕКТОТ „СКОПЈЕ 2014“
„Не го силувајте Скопје“
Прва архибригада, на 28 март 2009 година, крена архитектонско
востание против узурпацијата на јавниот простор со планираната
изградба на црква на плоштадот. Протестот насилно беше задушен
од четириесетина пати поголема група контрапротестанти помогнати
од власта.
Група активисти, предводени од Никола Наумоски и Ивана Драгшиќ,
почнаа да се организираат откако кон крајот на февруари и во
почетокот на март истата година во поштенските сандачиња во
зградите во општина Центар пронајдоа летоци со кои се најавува
изградба на православна црква на плоштадот Македонија. Откако
сознаа дека градбата на храмот се планира со јавни пари, се
алармираа и ги побараа другарите од генерацијата студенти на
Архитектонскиот факултет.
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Контроверзниот и
мегаломански проект
што го одбележа
децениското владеење
на ВМРО-ДПМНЕ и
на неговиот идеен
творец Никола
Груевски отвори
сомнежи дека е
пералница на пари и
дувло на криминал и
расипништво.

За многу кратко време организираа бригада од стотина до сто и педесет активисти,
најмногу млади архитекти и на 29 март на плоштадот Македонија излегоа за да го
окупираат просторот, за да покажат како ќе изгледа ако се изгради каков било објект.
Активистката Ивана Драгшиќ десет години подоцна се сеќава на полицискиот
извештај кој по инцидентот бил читан на комисиска расправа во Собранието. Во него
стои дека на стотината демонстранти, кои уредно го закажале протестот неколку дена
порано и организирани со редари, им дошле околу четири илјади контрапротестанти,
а помеѓу нив имало кордон од триесет и шест полицајци.
Од почеток полицијата знаела дека се подготвува напад на демонстрантите и дека ќе
бидат истуркани од плоштадот.
„Првата реакција на власта беше дека ние не само што немаме право во носење на
одлуки за тоа што се случува со нашиот јавен простор, во нашиот град, туку дека ние
воопшто немаме право да искажеме јавно мислење“, вели за нападот Ивана Драгшиќ.
Полицијата не ги одбрани, туку им викаше да се тргнат од плоштадот, оти се само
триесет и шестмина полицајци на четири илјади контрапротестанти и не се испратени
да ги заштитат.
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По протестот продолжи вербалниот напад и дискредитацијата на секој активист од
Прва архибригада. За еден од водачите на протестот, Никола Наумоски, велат дека
е против изградбата на црквата на плоштадот оти е братучед на опозиционерката
Радмила Шекеринска од СДСМ. Активистката Соња Исмаил е против узурпација на
јавниот простор оти е ќерка на Ѓунер Исмаил, поранешен министер за култура во
владата на Бранко Црвенковски. Сите заедно ги нарекуваат со погрдни и навредливи
имиња, „антихристи“, „наркомани“, „Шиптари“.
Многу од демонстрантите добија прекршочни пријави за нарушување на јавниот ред
и мир.
Архибригада не се откажува и понатаму е преокупирана со одбрана на јавниот простор,
несвесна дека цунамито „Скопје 2014“ допрва доаѓа за да го промени дотогашниот
центар на градот.
Активистите во одбрана на јавниот простор, но сега организирани како Плоштад
Слобода, две недели по насилно задушениот протест против узурпацијата на јавниот
простор, на 11 април 2009 година повторно се собираат во центарот на Скопје. Главната
порака е дека имаат право и продолжуваат да протестираат. Се собраа неколку илјади
луѓе.
Меѓутоа, по овој протест активистите се соочуваат со сè повеќе напади и дискредитации
диригирани од власта во медиумите што ги контролира и како што минува времето
сè помалку луѓе излегуваат јавно да го покажат несогласувањето со архитектонскоспоменичниот инженеринг на градот. Активистката Ивана Драгшиќ остана без работа
во ОБСЕ/ОДИХР, а шефот на мисијата Питер Ајкер ѝ вели дека тоа го направил на
барање на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска. И мајка ѝ ја
деградираат на работното место во Министерството за одбрана. Активистката Ирена
Цветковиќ не го доби доцентското место, кое ѝ следуваше, поради тоа што професори
во Сенатот, блиски до владејачката ВМРО-ДПМНЕ, гласаа против неа. Активистката
Соња Исмаил беше иселена од социјален стан, а на други активисти кои излегуваа на
протести им ги дупеа гумите на автомобилите, ги заокружуваа по весници и доживуваа
уште многу видливи и невидливи агресии кои им се случуваа и на улица.
Плоштад Слобода ги мобилизира граѓаните да учествуваат во јавните анкети кои се
организираат за време на промените на деталните урбанистички планови во Општина
Центар. Ги повикуваат граѓаните да пополнат анкетни листови, дури имаат и пополнет
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примерок ако сакаат само да го потпишат, за да имаат што повеќе депонирани
негативни мислења и со крајна цел да ја спречат процедурата за промена на планот.
Активистите имаа проблем да ја најдат месната заедница каде што е изложен планот
и да ги предадат негативните мислења; подоцна откако ја открија локацијата, месната
заедница работеше во невообичаено работно време.
Во исто време активистите од Плоштад Слобода се обидуваат да организираат
референдум во Општина Центар, на кој граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат верски
објект на плоштадот Македонија или не. Но општинската администрација ги стави
во институционален лавиринт, прво со дописи меѓу Општината и Министерството за
правда каде да се собираат потписите. Првиот проблем беше дека активистите не
ги собирале потписите на вистинското место, подоцна локацијата била погодена, но
граѓаните можеле да даваат поддршка само во работно време, па немаше доволно
време за да се соберат потребните потписи и иницијативата за референдум не успеа.

152

„Во исто време, пропагандната машина на режимот беше мобилизирана на најјако
против нас, меѓутоа уште во тоа време имавме медиуми кои ја покажуваа нашата
страна, АЛФА ТВ, А1 ТВ, весниците Утрински весник и Дневник, кои не нè прикажуваа
како нечии деца и девијантни појави, туку луѓе кои артикулираат поинакво мислење
од наметнатото од власта“, се потсетува Ивана Драгшиќ.
На почетокот на 2010 година, една по една власта ги заградува парцелите во центарот
на Скопје и Плоштад Слобода со иста енергија и сила организира протести и реакции.
Ги рушат оградите на градилиштата, но власта им возвраќа со сè поголема физичка
сила.
На тарабите со кои се огради просторот за фонтаната и за споменикот на Александар
Велики, активистите ги испишаа графитите: „Антикоманија филм ви прикажува!“,
„Прекинете преродби!“ и „Не го силувајте просторот!“
„Целта на собирот е да ги испратиме пораките до надлежните кои си поигруваат
со ликот на центарот, а и со нашиот живот. Сакаме да укажеме дека со самото
заградување на плоштадот почнува нарушувањето на јавниот простор“, вели Ивана
Драгшиќ од Плоштад Слобода.
Притисокот на власта доведува групата која протестира да се намали на стотина,
двесте луѓе кои можат да си дозволат во секој момент да се мобилизираат и да
одговорат на самоволието на власта. Затоа отпорот го трансформираат со анализи на

Протест на
„Плоштад Слобода“
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уништеното зеленило со „Скопје 2014“, снимаат неколку кратки филмови, работат на
развивање на локалните заедници и на активирање на луѓето.
Пошироко организираниот отпор против проектот „Скопје 2014“ од архитектите и
урбанистите се случи по јавната презентација на визуализацијата на изгледот на
центарот на градот, на 4 февруари 2010 година.
На презентацијата именувана, „Визуализација Скопје 2014“, министерката за култура
Елизабета Канческа-Милевска и градоначалникот на Општина Центар, Владимир
Тодоровиќ, објаснија дека анимацијата е направена со цел да се расчистат дилемите
за изгледот, локацијата и големината на најавените споменици и објекти, без да кажат
колку ќе чини изградбата и украсувањето во центарот на градот. Во анимацијата
се претставени зградите покрај кејот и околу плоштадот Македонија, надградбата
на Собранието со нови куполи, новите пешачки мостови, Триумфалната порта кај
зградата „Пелагонија“, обелискот во паркот „Жена борец“, споменикот на Александар
Велики и други скулптури и споменици, врби и водоскоци во коритото на реката
Вардар. Радикална промена на фасадите на веќе постојните згради.
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Претседателката на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, Даница Павловска,
вели дека низ краткиот филм тие веднаш ја препознаваат катастрофата за градот
и затоа струката реагира зошто не се консултирани за проектот. Тоа беа преточени
претстави за интервенции во просторот преку објекти, фасади, создавање на нов имиџ,
но во функција на инженеринг на нов идентитет, без консултација на професионалци.
Архитектите во официјалната изјава ја прашуваат власта дека им е нејасно дали
презентираната верзија за градење во центарот на градот е плод на сериозна студија
изработена од урбанисти, архитекти, скулптори, дизајнери и планери, или е увид во
план даден на јавна расправа, односно на мислење на граѓаните или, како што вели
министерката за култура Елизабета Канческа - Милевска, е увид во концепт кој
допрва треба да се развива.
Архитектите испраќаат апел до инвеститорите започнатите објекти да се стопираат во
првата фаза на градбата. Тие предлагаат според актуелниот Генерален урбанистички
план за Град Скопје да се направат исцрпни анализи, врз основа на што треба да се
распише државен или меѓународен конкурс за редефинирање на централното градско
подрачје. Архитектите на состанокот потсетуваат дека за Деталниот урбанистички
план за Мал ринг не е распишан конкурс. Од ААМ бараат да се преиспитаат измените
на ДУП-от на левиот брег на Вардар, каде што е пробиена границата на заштитената
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зона за регулација на реката со предвидените површини за градба, кои истовремено
ја узурпираат и јавната пешачка зона. Архитектите ѝ предлагаат на власта една
високостручна група да изработи предлог-програма за нов детален урбанистички
план за централното градско подрачје во согласност со ГУП-от и со современите
трендови, кои ќе се усвојат по широка јавна расправа и потоа да се распише
меѓународен конкурс за изработка на планот.
Архитектите, во крајните заклучоци на вонредното собрание, се оградуваат од проектот
„Скопје 2014“, таков каков што е, затоа што му недостига временски, географски,
политички, економски, културен и социјален контекст. „Тој е стручно неиздржан. Тој
не ја антипицира иднината. Ние, архитектите, заедно со граѓаните ставени сме во
недостојна позиција. И стручното и општото јавно мислење е исклучено од донесување
на извонредно важни решенија од проектот „Скопје 2014“. Нужно е да се огласат оние
кои мислат и делуваат поинаку.“
ААМ се залага за почитување на целосната творечка слобода и самостојност на
проектантите и се залага за осмислена одржливост на проектот „Скопје 2014“, кој има
широко значење за градот и државата.
Професорот Михаил Токарев на вонредното собрание вели дека архитектурата сега се
враќа назад, на почетокот на 19-от век, кога од страна на академиите ѝ биле диктирани
стилови за тоа какви ќе бидат државните објекти, училишта, управни згради. „На таков
начин се враќаме назад, дури и техничките згради, какви што се катните гаражи да
имаат стил, па дури и непостоечки, каков што е неоромантизмот.“
Асоцијацијата на архитекти ја преведува декларацијата и ја праќа во сродните
еснафски здруженија во земјите во регионот и од Белград, Загреб, Љубљана и Софија
добива поддршка со порака: „Сторете нешто додека е време.“
Но дома, ниту еден претставник на кое било ниво на власта не доаѓа на вонредното
собрание да го слушне мислењето на фелата, ниту тоа го прави подоцна во кој било
момент од изградбата на „Скопје 2014“. Игнорирањето на граѓаните, на стручната фела
и на медиумите кои се против наметнатиот проект ќе биде присутно во целиот период
на владеење на владата на премиерот Никола Груевски.
Настанува период на немоќ, а власта нема разбирање за јавните вербални и писмени
обраќања на архитектите и урбанистите, па дијалог не се воспоставува, туку настапува
период на медиумска блокада.
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Асоцијацијата на архитекти, преку гостување на домашни и странски авторитети,
јавно говори и укажува на налудничавоста на перформансот што се реализира. Целта
е граѓаните кои можеби веднаш не можат да ги осетат и согледаат последиците од
„Скопје 2014“ да разберат за апсурдната творба што се подига пред нивните очи.
Светски познатиот архитект Марио Бота, за време на гостувањето во Скопје
во октомври 2011 година, ги прозива македонските архитекти и урбанисти.
Им вели: „Како е можно еснафот да го дозволи градењето на „Скопје 2014“?“
Но граѓанскиот и еснафскиот отпорот против „Скопје 2014“ сепак успеа да
извојува една битка и да ја спречи „барокизацијата“ на Градскиот трговски
центар.
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Игнорирањето
на граѓаните,
на стручната
фела и на
медиумите кои
се против
наметнатиот
проект ќе
биде присутно
во целиот
период на
владеење на
владата на
премиерот
Никола
Груевски.

Една од иницијаторките на граѓанската инцијатива „Го сакам ГТЦ“, архитект
Даница Павловска, се сеќава дека на најавената атака на ГТЦ дел од
колегите изреагирале со изблик на незадоволство, гнев и бес. „Особено
што тој објект беше под заштита, верифициран и означен како градителско
културно наследство. И се сметаше дека со предвидениот проект,
финансиран од Владата, не само што ГТЦ ќе беше девастиран туку тотално
ќе беше уништен неговиот концепт и урбаниот дух којшто се негуваше.
Значи, нашиот граѓанин се препозна и се идентифицираше со трговскиот
центар и тој атак многу го допре, така што инцијативата „Го сакам ГТЦ“
доби во бројност и бевме многу изненадени од одговорот на граѓаните, на
тој изблик на урбана култура, без разлика на пол и возраст. На протестот
во јуни 2013 година, илјада и шестотини граѓани направија заштитничка
прегратка околу ГТЦ, фатени за раце. Со овој гест е испратена порака за значењето
и неопходноста од вистинска заштита на трговскиот центар и тоа беше момент на
силни емоции.“
За граѓаните на Скопје, ГТЦ е еден од симболите на градот и од тој протестен собир
испратено е барање до централната и локалната власт да престанат сите активности
за промена на изгледот и карактерот на објектот, зашто ГТЦ е живо наследство и
клучна пешачка артерија во градот.
Бараме Градскиот трговски центар да остане Градски!
Власта одговори со контрачекор со поништување на решението за заштита на ГТЦ
како културно наследство, со цел да се скрши духот на граѓаните. Но активистката
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Даница Павловска вели дека како професионалци сè повеќе ја негувале иницијативата
во континуитет преку различни собири, инсталации, говорења во одбрана на ГТЦ.
На 26 април 2015 година се одржа референдум на кој граѓаните на Општина Центар се
изјаснија по прашањето: „Дали сте да се задржи автентичниот изглед на фасадата на
Градскиот трговски центар?“ Гласаа 40,53 % од гласачите и цензусот на излезност од 50
% плус еден гласач не беше постигнат и референдумот не успеа. Но 95 % од граѓаните
кои гласаа беа ЗА зачувување на автентичниот изглед на ГТЦ. И референдумскиот ден
го следеа опструкции од власта. Се следеше кој оди да гласа, се исклучуваа лифтовите,
имаше проглас од ВМРО-ДПМНЕ да не се гласа, а претседателот на државата Ѓорге
Иванов и неговото семејство, кои живеат во Општина Центар не излегоа на гласање.
„Формално-правно референдумот не успеа, меѓутоа неговото ехо беше пресудно оваа
девастација да се запре кај ГТЦ. Иако имаа проект, имаа градежна дозвола, власта
тука застанаа заради тој отпор. Јас сакам да верувам дека е наша заслуга“, вели
активистката Даница Павловска-Циги.

АНТИКВИЗАЦИЈА
Антиквизација е политизирање на општеството со теми од антиката и од историјата.
Проектот „Скопје 2014“ е познат по намерата за национално додефинирање на
идентитетот на Македонецот. Идеолошкиот инженеринг не е насочен само кон градот
туку и кон нацијата и доградбата на Македонецот. И Македонците како нација се
доведуваат во врска со античките Македонци и Александар Велики.
Од осамостојувањето на Македонија, еден од сомнежите на грчките власти е дека
младата држава ќе се обиде да ја присвои нивната античка историја. Затоа во јуни 1992
година грчките новинари и го прашуваат претседателот Киро Глигоров за идентитетот
на Македонците. Им одговара дека Македонците се Словени, дојдени во шестиот век
на балканските простори и немаат никаква врска со Александровата цивилизација.
Но оваа позиција за идентитетот на Македонците, веднаш по доаѓањето на власт ја
менува премиерот Никола Груевски преименувајќи ги автопатот и скопскиот аеродром
со името на античкиот војсководец Александар Велики.
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Во пролетта 2009 година реагира претседателот на Македонската академија на
науките и уметностите Георги Старделов, кој вели дека за процесот на антиквизација
на македонското општество не биле консултирани од власта. Старделов вели дека
клучниот супстрат на македонскиот идентитет е словенскиот, затоа што неговиот
столб е македонскиот јазик, кој е од групата словенски јазици.
На истата средба присуствува првиот претседател на државата Киро Глигоров, кој
вели дека власта на Никола Груевски влегла во стапицата на грчката политика, која
отсекогаш сака пред меѓународната јавност да покаже дека нејзиниот северен сосед
ѝ ја краде историјата.
„Никаков антички период нема да нè спаси, ние треба да ја гледаме сегашнината,
сиромаштијата, и да направиме нешто на народот да му биде подобро. А не да
сонуваме за Александар Велики“, вели претседателот Киро Глигоров.
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Но две години подоцна, дваесетгодишнината од независноста на Македонија
премиерот Никола Груевски ја одбележа со свечено пуштање во употреба на
фонтаната и на споменикот со официјално име „Воин на коњ“, што го претставува
античкиот војсководец Александар Велики.
Грција веднаш реагира. Министерот за надворешни работи Делавекурас,
поставувањето на споменикот на Александар Велики го нарекува политика на
антиквизација и еден од потезите за узурпирање на грчката историја, креирање
национализам и конфликт.
„Оваа политика е во спротивност со духот на Привремената спогодба, таа е провокативна
и за осуда, ги подрива нашите билатерални односи и ги попречува преговорите под
покровителство на ОН. Таа е директно против принципите за добрососедски односи и
ќе има неизбежни реперкусии врз евроатланските перспективи на соседот.“
Реагираат и грчки парламентарци во Европскиот парламент. Марија Елена Копа од
партијата ПАСОК во писмо до Европската комисија пишува дека владата во Скопје ја
провоцира Грција и продолжува да ја присвојува грчката историја со политиката на
антиквизација.
„Во последните две години во извештаите за БЈРМ е изразена загриженост за
феноменот антиквизација, па се поставува прашањето дали Европската комисија и
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Советот имаат намера да го постават директно и на итен начин проблемот до властите
во земјата“, прашува грчката европарламентарка Марија Елена Копа.
Професорот археолог Никос Чаусидис вели дека да не се случеле во минатото
анахроните и апсурдни постапки на Грција, а посредно и на европските и светските
организации насочени против името, историјата и идентитетот на Македонија, во
нејзината престолнина никогаш немаше да се изгради толку грандиозен и исто толку
анахрон и апсурден споменик за нашето време, споменик на Александар Македонски.
„Овие напади и понижувања кај македонскиот народ создадоа гард. Тој гард ќе го
услови заокружувањето на еден специфичен општествено-политички амбиент. Овој
амбиент ќе профилира и ќе постави на власт политички фигури со соодветен профил.
Тие фигури во наведените напади и понижувања на Македонија ќе најдат мотив и
оправдување за инвестирање средства за изградба на ваков споменик — со цел да
го задоволат својот народ, а истовремено да го зацврстат своето владеење со него.“
Професорот архитект Мирослав Грчев споменикот на Александар Велики го нарекува
насилство во просторот, што го срами македонскиот народ пред целиот свет, зашто
го претставува како нација која не си ја знае сопствената историја. „Ако ние како
нација го славиме Александар Велики како најважен лик, тогаш сме во заблуда за
сопствената идентификација и самоспознавање“, вели Грчев.
За процесот на антиквизација на македонското општество, во 2012 година режисерот
Слободан Унковски вели дека античката историја на светот, за жал или за среќа, во
светски рамки изгледа дека одамна е веќе напишана. „Тврдењата на некои локални
историчари, пронаоѓачи, поборници и поддржувачи на античкото македонско потекло,
внимание за своите ставови ќе добијат само во рамките на нашата земја денес, кај
дел од нашата напатена дијаспора и во соседна Грција, заглавена во своите идеи за
минатото. Во светот, за жал, уште сега сме изложени на потсмев.“
Со Договорот од Преспа, постигнат во јуни 2018 година, македонската влада презеде
обврска да се огради од антиквизацијата што ја наметна претходната влада на Никола
Груевски и која создаваше непријателство со Грција. Македонија презеде обврска да
го преиспита статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктурата во земјата
и, доколку тие на кој било начин се однесуваат на античката историја на Грција и на
цивилизацијата што претставува интегрален дел од историското културно наследство
на Грција, ќе преземе соодветни корективни мерки за да може ефективно да се реши
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прашањето и да се обезбеди почитување на наведеното наследство. Се очекува на
спомениците на Александар Велики и неговиот татко Филип Втори да се постават
ознаки дека овие историски личности ѝ припаѓаат на хеленистичката цивилизација. .

СПОМЕНИЦИ
Твитер-порака: „Најдобра зафрканција во 2014 ќе биде „се чекаме кај споменикот“.“
Ноќта, во два часа по полноќ на 15 јуни 2011 година во Скопје пристигнаа деловите
од бронзената скулптура на Александар Велики. Но од Општина Центар велат дека
тоа е „Воин на коњ“. Работници од Бетон и од италијанската леарница Фердинандо
Маринели ги склопуваат многуте делови на споменикот во заградениот простор
на плоштадот Македонија и не дозволуваат да пријдат новинари и сниматели.
Споменикот е висок четиринаесет и пол метри, поставен на постамент висок десет
метри. Излеан е во Фиренца во леарницата Фердинандо Маринели за 5.300.000
евра. Околу споменикот се гради мермерна фонтана со осум лавови и осум војници
од фалангата на Александар Велики, за кои се платени 4.100.000 евра. Вкупно, за
изработка на фонтаната и споменикот се платени 9.400.000 евра.
Една недела траат подготовките за склопување на споменикот. Напладне на 22 јуни
2011 година, повеќето собрани граѓани со воодушевување го следат поставувањето
на споменикот, но помал дел од собраните мислат дека парите се трошат непотребно.
Чинот на поставување на триесет тони тешката скулптура е проследен со аплаузи,
овации и извици “Да живее Македонија!“ Дел од граѓаните кои му се радуваат на
споменикот носат маици на кои пишува „Александар – кралот на Македонија“.
Еуфоријата со која се поздравува поставувањето на споменикот на Александар
Велики се доживува како задоцнет романтичен национализам низ кој поминале сите
држави во зачетоците на своето осамостојување, но сто години порано, на почетокот
на дваесеттиот век.
Споменикот на Александар Велики предизвикува поделени реакции во македонското
општество. Додека за едни скапиот споменик со фонтана е пример за антиквизација
и ги намалува шансите на земјата за интеграција во ЕУ и НАТО, за други споменикот
на античкиот војсководец одамна требало да стои на скопскиот плоштад.
Поставување
на споменикот
„Воин на коњ“
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На поставувањето присуствува градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, и
авторката на скулптурата, Валентина Стевановска. Среќна е и горда што луѓето го
следат поставувањето на споменикот на кој работела три години.
Една недела порано, премиерот Никола Груевски прошета со семејството и го виде
споменикот, кога во делови го донесоа на плоштадот.
Зошто толку голем споменик на Александар Велики е поставен на централно место на
плоштадот Македонија во Скопје?
Споменикот е висок дваесет и пет метри и тежок триесет тони, со колосални димензии.
Позата на коњот е со високо кренати предни нозе и прикажува победа во битка.
И јавачот Александар Велики стои во триумфална поза, со кренат меч и порака до
војската да го следи, но и знак дека се победници во битката! Фигура на коњ со
подигнат меч в рака е јасен симбол за победник и освојувач.
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Психијатрите, анализирајќи го споменикот и начинот на владеење на премиерот
Никола Груевски, велат дека тој во Александар Велики сака да се персонифицира
себеси како водач, лидер, моќен, непобедлив и свртен со мечот, како и Букефал
на двете нозе, кон југ. На дваесетта годишнина од независноста на Македонија
премиерот им се обрати на граѓаните од плоштадот и откако заврши со обраќањето
свечено беше пуштена грандиозната фонтана со споменикот „Воин на коњ“, како што
официјално се нарекува.
Грчкото МНР поставувањето на споменикот го гледа како провокација на Скопје,
крадење на грчката историја и чекор назад во преговорите за името. На првата
средба по поставувањето на Александар Велики, грчкиот министер за надворешни
работи Ставрос Ламбридинис му порачал на македонскиот колега Антонио Милошоски
дека Македонија треба да ја гледа иднината наместо одново да пишува историја и
потребно е меѓу двете држави да се градат мостови, наместо ѕидови и споменици.
Комесарот за проширување на Европската Унија, Штефан Фуле, за поставувањето на
споменикот на Александар Велики во центарот на Скопје изјави дека ако некој има
отворено прашање со соседот, треба да се воздржи од дејства кои би можеле да се
оценат како провокации. Анонимни западни дипломати во земјата коментираат дека
се загрижени и дека по поставувањето на статуата нема надеж за брзо решавање на
спорот со името.
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Неполна година подоцна, при крајот на мај 2012 година, локалната власт во Општина
Центар го поставува споменикот на уште еден историски лик од античката цивилизација,
Филип Втори, на плоштадот Карпошово востание. Бронзената скулптура на Филип
Втори е висока околу петнаесет метри, поставена е на тринаесетметарски постамент
на просторот помеѓу црквата Свети Димитрија и зградата на Министерството за
транспорт и врски. Околу „Воинот“ се градат и три фонтани, а целиот проект тежи околу
пет милиони евра. Скулптурата, која официјално го носи името „Воин“, е изработена
во леарницата Гвастини од Виченца, Италија. Нејзина авторка е вајарката Валентина
Стевановска која, генерално, е најдобро платена скулпторка од проектот „Скопје 2014“,
а исплатени ѝ се хонорари од 2.940.000 евра.
Спомениците на Александар Велики и на неговиот татко Филип се меѓу поскапите
скулптури што се подигнаа преку Општина Центар во времето на премиерот Никола
Груевски. Неговата влада во период од неколку години префрли 58.023.986 евра
на сметката на Општината за преку неа да се спроведува проектот и им плати на
леарите и ги постави многубројните споменици во најтесното градско подрачје,
вкупно четириесет и шест. Но во овие процедури се забележани неправилности.
Според законот, Општината не може да подигне спомен-обележје на трошок на
буџетот на Република Македонија. Законот за меморијални споменици и споменобележја е прекршуван и во однос на постапките за подигнување на споменици кои
биле водени како постапки за подигање на спомен-обележја. Со тоа е избегната
долгата процедура на подигање споменици, која требало да се одвива во Собрание,
но наместо тоа надлежноста за поставување на спомениците противзаконски ја
преземаат општините и спроведуваат поедноставни процедури. Така, сите споменици,
меѓу кои и оние на Александар Велики и Филип Втори, не се меморијални споменици,
за кои треба Собранието да одлучува дали треба да се подигнат, туку се намерно
ставени во рангот на бисти и скулптури за кои надлежност имаат локалните власти.
На 6 јануари 2012 година, на плоштадот Пела во Скопје свечено беше пуштен во
употреба објектот Порта Македонија, на кој се прикажани мотиви од македонската
историја, култура и традиција, дело на скулпторката Валентина Стевановска, а
неговата изградба го чинеше буџетот 4,5 милиони евра. Премиерот Никола Груевски
упати јавна благодарност до неистомислениците и, како што рече: „...независно што
ќе се случува во иднина на ова место низ времето што доаѓа, овој проект веќе има
своја историја, која сигурно во иднина, многумина ќе ја проучуваат, прераскажуваат,
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фалат или критикуваат, препишуваат или документираат“. „Еден ден“, рече Груевски,
„сите нас ќе не нема, само делата ќе останат... Политички-партиското кревање магла и
прашина на овој проект еден ден ќе спласне, ќе ги снема, и погледот нема да биде со
ништо заматен. Делата ќе останат да блескаат со својот сјај, а критичарите и идните
генерации, неоптоварени од дневнополитичките и партиски манипулации, ќе можат да
го дадат своето конечно мислење.“
И го даваат, како што пророчки предвиде поранешниот премиер пред повеќе од седум
години, па така, според професорот археолог Никос Чаусидис: „Она што најмногу
го девалвира проектот „Скопје 2014“ не е одбирот на анахрони стилови за негово
реализирање ниту, пак, концептот на претворање на градот во музеј. Најмногу може да
му се забележи на нискиот квалитет на неговите објекти, како архитектонските, така
и скулпторските, кои во рамките на дадениот стил не го достигнуваат ниту основниот
академски стадиум на техничка и стилска чистота, а да не зборуваме за исчекор кон
некаква натстандардна творечка експресија“.
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„Она што генерално недостасува или сосема отсуствува во статуите од проектот „Скопје
2014“, е обидот на авторите да го прикажат внатрешниот дух на претставените ликови“,
забележува професорот Никос Чаусидис. „Нивната скулптура е сиромашна со емоции,
шарм, движење, игра и метафизичка димензија. Сведена е на проста констатација и
декларација, неоправдана величина, театрален хероизам и непоткрепена гордост. Но,
тоа се вообичаените манири на исполитизираната уметност во која секогаш и секаде,
во кое било време и кој било простор, квантитетот – големината и бројноста на делата
се поважни од квалитетот, нивниот уметнички дострел; почитувањето на рокот на
изведбата поважен од нејзината духовна длабочина.“
Трите врби во Вардар се, всушност, скулптура на авторката Искра Димитрова, со
наслов “Вера, надеж, љубов”, што победи на конкурсот на Министерство за култура во
2012 година. Ова уметничко дело предизвика полемики во јавноста поради високата
цена на чинење од 278.000 евра. Авторката Искра Димитрова се бранеше дека дрвјата
се уметничко дело, а не обични садници. Опозицијата ја критикуваше инсталацијата
со трите врби поради високата цена на чинење и ја нарече непродуктивен трошок во
време кога државата се задолжува со кредит од 250 милиони евра.
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ДАЛИ СПОМЕНИЦИТЕ СЕ НАТПЛАТЕНИ
И ДАЛИ ПРЕКУ НИВ СЕ ПЕРЕА ПАРИ?
Скулпторот Андреа Писани, сопственик на леарницата Арте
Скулпторот Андреа Бронзо, потврди дека функционери од власта го посетиле и него
Писани, сопственик и му понудиле да излее дел од спомениците од „Скопје 2014“, но
на леарницата Арте тој не прифатил. Изненаден е од сумата од 8.500.000 евра што
Бронзо, вели дека Општина Центар ѝ ја плаќа на леарницата Фердинандо Маринели
овие споменици, од Фиренца за изработката на четирите лава поставени на
според нивниот мостот во близина на зградата на Владата, спомениците на Гоце
формат, големина, во Делчев, Даме Груев, Никола Карев и релјефите на фонтаната на
неговата леарница плоштадот. Писани вели дека овие споменици, според нивниот
би ги изработил формат, големина, во неговата леарница би ги изработил за
за 2.700.000 евра 2.700.000 евра или речиси три пати поевтино од наплатената
или речиси три цена. Не знае како властите од Скопје ги платиле овие пари.
пати поевтино од „По ова леарницата Фердинандо Маринели во Фиренца може
наплатената цена. Не слободно да престане да работи“, вели Писани, коментирајќи ја
знае како властите неколкукратно повисоката заработувачка од реалната според
од Скопје ги платиле неговата проценка. Сите овие информации во 2014 година ѝ се
овие пари. предадени на тогашната претседателка на Антикорупциската
комисија, Мирјана Димовска, но таа не отвори предмет за да
истражи околу евентуалната злоупотреба на власта во договорите
за леење на спомениците во Италија.

ЗГРАДИ И ПРОМЕНА НА ФАСАДИ
Архитектурата во „Скопје 2014“ е претворена во сценографија. Концептот на
монументализам со квазиисторицизам, декориран со навредливо именуван барок,
како архитектура не соодветствува на модерните текови – таа е ретроградна.
Груевистичкиот мегапроект во период од десет години успеа да изгради лажна
инстант историја со инстант архитектура.
„Колку е агресивна реализацијата на проектот покажува и податокот дека Деталниот
урбанистички план за центарот на градот, Мал ринг, е менуван и дополнуван девет
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пати додека трае неговата реализација. Во изградбата се злоупотребени просечните
архитекти и луѓето од еснафот кои беа подготвени да потпишат, односно да направат
сè што ќе им се каже“, вели еден од најголемите противници на проектот, професорот
Мирослав Грчев. „Најголем дел од изградените објекти не се поставени на слободни
парцели, туку во комплекси и амбиенти кои, од урбанистички, архитектонски и
стилски аспект, се веќе одамна оформени и заокружени, па дури исполнети со
одредена историска и емоционална аура. Паѓа во очи силното инсистирање новите
градби по секоја цена да се изградат на многу фреквентни, но исклучително тесни и
несоодветни локации, макар и приклештени од постојните објекти и на само два-три
метри од нивните фасади“, заклучува професорот Никос Чаусидис.
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Зградите се градат во стил кој може да се определи како „современ еклектички
псевдокласичен анахронизам“, затоа што неминовно се работи за архитектура
конципирана и конструирана според современите структурни и технолошки решенија.
Архитектот Вангел Божиновски вели дека тој инсистирал да се прави македонски
барок, но не можел да ги разбере колегите кои останале на тоа да се копира. „Но
сега јас се прашувам зошто е тоа така“, вели Божиновски, „и се враќам назад пред да
се појави градителството во историски стилови; ние градевме во модерната и истата
ситуација ја имавме; ако овде се 90 % копии и тогаш процентот на неоригинални
проекти беше ист.“
Архитектите и урбанистите станаа свесни за големите промени кои го очекуваат
центарот на градот по презентацијата на визуализацијата на проектот во 2010 година
и промените на урбанистичкиот план, кој предвидува повеќе згради, наредени една
до друга на левата страна на Вардар. Скопјани дефинитивно го губат платото пред
објектот на Македонската опера и балет, кое по изградбата на сите планирани објекти
станува сокак. Дел од архитектите негодуваат дека просторот меѓу новоградбите и
постојните објекти е многу тесен и дека зградите се нафрлени една до друга. Тие
предупредуваат дека градежната линија на овој потег е опасно поместена кон
Вардар и дека објектите се градат врз самиот ѕид на кејот, нешто што претходно било
незамисливо.
„Во „Скопје 2014“ функционира логиката на урбаната мафија“, вели Никос Чаусидис,
„во која нема место ни за почит кон градителското наследство, за хармонична
композиција ниту, пак, за социолошка и идеолошка оправданост на објектите. Сите
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овие непостоечки или привидно присутни компоненти се земаат предвид само поради
најважната, па дури и единствената цел: зградата што ја градам да се протури пред
институциите и граѓанството и да ми донесе колку што е можно поголем профит и
моќ.“
Сите згради од проектот „Скопје 2014“ се извонредно скапи. Зградата на Археолошкиот
музеј е инвестиција вредна 42 милиони евра,а протекува на секој дожд. На најгорниот
кат на зградата, под цевките од најразлични инсталации се наоѓа депото на Архивот
на Македонија. Сите документи стари со векови, кои го чуваат идентитетот на нацијата
се под ризик и од пукање на цевки и од водата која навлегува со секој дожд, а
додатен ризик за зачувување на архивските материјали е близината на реката Вардар
и влагата што реката ја носи со себе. Археолошкиот музеј има богата класицистичка
фасада, но зад неа се простира внатрешен простор кој не е поширок од петнаесетина
метри, па огромните јонски столбови делуваат како кулиса која стои сама за себе,
зашто зад нив нема простор соодветен на нивната грандиозност.
До неа е зградата на Агенцијата за електронски комуникации, на која се потрошени
11,5 милиони евра, а ја изведува скопски Гранит. Зградата изгледа чудно, со седум ката
и поткровје во висина и со внатрешен простор од десетина метри во длабочина.
Следна во редот административни згради на левата страна на Вардар е зградата
на Јавното обвинителство на РМ, инвестиција од 14.734.000 евра. На свеченото
пуштање во употреба, премиерот Никола Груевски вели дека се решава проблемот
со недостигот на простор за овие институции и се надминува проблемот со плаќање
кирии за сместување во изнајмен простор. Објектот има цилиндрична форма, а за три
години го изгради скопски Бетон.
Министерството за надворешни работи е последната зграда во овој ред, изградена за
20 милиони евра, а изведувач е скопски Бетон. Свечено е отворена на 23 октомври 2012
година, на Денот на македонската борба. Објектот е висок 27 метри и има површина
од 13.500 квадратни метри. Новото седиште на МНР е украсено со 37 скулптури на
истакнати личности од светската дипломатија, кои е тешко да се препознаат поради
тоа што се поставени на покривот на зградата, и уште четириесетина скулптури на
фасадата на кои се претставени традиционални облеки од Македонија и Европа.
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Но зградите од „Скопје 2014“ не се заокружуваат со инвестициите на левата страна на
Вардар. Тие се шират во околината со градење на нови згради, но и преку менување
на фасадите во централното градско подрачје.
Градот Скопје ја почнува промената на фасадите во 2011 година. Се реконструира
само предната страна на зградите, а во најавата за проектот градските власти ја
уверуваа јавноста дека целта е станарите во центарот на Скопје да имаат енергетски
поефикасни згради.
Владата на Никола Груевски, за 16,5 милиони евра, почна во барок да ја менува и
фасадата на владината зграда. Изградена во 1970 година, зградата е авторско дело на
архитектот Петар Муличковски, кој не се согласува со промените кои се спроведуваат
врз основа на новото идејно решение на авторот Жарко Чаушевски.
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На архитектот Петар Муличковски, во 2012 година Владата му нуди соработката, но тој
ја одбива и вели: „Не се согласувам, зашто нема смисла промената во барок-стил. Таа
зграда е ремек-дело, оценета на конкурс од врвни стручњаци од Загреб, Љубљана
и Белград. Новата фасада на Владата е шминка и фризура, Владата на граѓаните
им нуди сликовница наместо техничко решение. Проектот наликува на камуфлажа
со која се сака нешто да се прекрие, што не држи и не е својствено. Современото
архитектонско и урбанистичко творештво сака да оди напред, не може да се врати
сега во времето на барокот во 18-от или 19-от век“, попусто ги соопштува своите
аргументи авторот Муличковски кога власта го игнорира. „Нема логика да се градат
згради во стилови од пред 300 години, тоа е глупост и е невозможно. Срамота е да се
враќаме назад кога во градежништвото и архитектурата целиот свет се движи напред,
применувајќи современи технички решенија.“ Професорот Петар Муличковски вели
дека тој на луѓето од Владата им понудил фасада со огледално стакло, но тоа не било
прифатено. Сакаат да ја прават во стил од пред 300 години, како да е тоа идеологија на
македонската кауза, но тоа не држи. Во светот не постои практика да се менува изглед
на така важен објект без да се консултира авторот. Службата за општи и заеднички
работи при Владата, што ја спроведува промената на фасадата и на ентериерот,
соопштува дека според законот зградата на Владата се третира како објект кој има
применета уметност, но Муличковски вели дека објектот ѝ припаѓа на државата и е
нејзина сопственост, а не на Владата оти таа е привремена и променлива.
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Архитект Даница Павловска, која заедно со Асоцијацијата на архитекти на Македонија
му помага на авторот Петар Муличковски во обидите да се зачува автентичниот изглед
на зградата на Владата, вели дека авторот бил ставен во понижувачка позиција.
Професорот неколку пати одел на состанок кај премиерот Груевски, кој не сакал да
го прими, па бил оставен на секретарката да ѝ објаснува колку е болно за него да
му се уништува авторското дело. Асоцијацијата на архитекти иницирала и судски
процес против Владата поради непочитување на авторството, но професорот Петар
Муличковски поради годините и заморот уште на почетокот се откажал од овој процес.

Архитектите велат
дека премиерот
Никола Груевски
со менувањето на
фасадите тргнал да
ги уништува трагите
од модерната која
се гради во Скопје
по земјотресот
во 1963 година.
Додаваат дека таква
деструктивност
ретко се среќава
и во историјата,
да ги уништиш
културолошките
вредности на времето
што претходело.

Архитектите велат дека премиерот Никола Груевски со менувањето
на фасадите тргнал да ги уништува трагите од модерната која се
гради во Скопје по земјотресот во 1963 година. Додаваат дека таква
деструктивност ретко се среќава и во историјата, да ги уништиш
културолошките вредности на времето што претходело. Владата со
гипс ја обложува и фасадата на зградата на АД МЕПСО, изградена
во 1989 година.
Во исто време, три новоизградени објекти се прогласени за културно
наследство — Музејот на македонската борба, Порта Македонија
и Спомен куќата на Мајка Тереза. И продолжува промената на
фасадите и на станбените згради и на државните административни
објекти во неокласицистички стил, вкупно дваесет и шест, па во
исто време се менуваат фасадите на Министерството за правда,
Министерството за транспорт и врски, на зградите на ЕВН и на
„Пелагонија“.

„Во историјата не е познато вакво кривотворење“, вели архитектот
Мирослав Грчев. Истите згради се злоупотребуваат и се покриваат
со слој од кичеста материја, а под нив останува современата
модерна архитектура од педесеттите, шеесеттите, седумдесеттите
и осумдесеттите години од минатиот век. „И постојат записи
од спроведените јавни набавки коишто се без преседан во историјата на
архитектурата, каде што пишува дека се бара проект за префасадирање на згради во
неокласицистичен стил, неоромантизам, готика. Во основата на оваа ужасна гротеска,
што се вика „Скопје 2014“, нема архитектонска идеја, туку лежи антимодернистичка
идеја која потекнува од ниската образованост на тогашната власт предводена од
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Никола Груевски. Во времето на Југославија, особено по земјотресот, Скопје беше
силиконската долина на светската архитектура и урбанизам, тука беше лабораторијата
каде што се правеа најхрабрите, најфутуристичките дела. Денеска „Скопје 2014“
е карикатура, срамен потез со кој една идеологија сака да прескокне цел еден
период, поистоветувајќи го архитектонскиот модернизам со домашен комунизам и
сакајќи по секоја цена да направи дисконтинуитет. Со тоа на постарите генерации
да им ги избрише сеќавањата со префасадирање, а на младите со стиропор да им ја
фалсификува историјата.“
Новоизградените административни згради од великата државна администрација
на Македонија, веднаш ги покажуваа своите слабости и инвестициите во нив не
запираат со изградбата. Објектите покрај Вардар повремено се поплавуваат, а
покривите им протекуваат речиси на секој дожд, ѕидовите пукаат. Забележани се низа
неправилности при нивната изведба, како и штедење на материјал. Повеќе од 90 % од
новоизградените барокни згради протекуваат.
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ДВАТА БРОДА НА ВАРДАР
Одлуката за поставување на бродови во Вардар беше донесена во времето на
ексградоначалникот Коце Трајановски. Две од локациите за бродовите доби фирмата
Фаланга, сопственост на Давор Андреески, а третата локација под концесија ја зеде
Стоjан Филиповски, сопственик на ресторанот Воденица. Тие, според договорот со
Град Скопје, требаше сами да ги изградат и да стопанисуваат со нив 10 години. Првата
галија, односно бродот Ројал Македонија, беше пуштена во употреба во јуни 2014
година. Бродот, кој работи и како хотел на Филиповски, почна со работа во 2016 година.
Студијата за намалување на ризикот од поплави во Скопје, направена од УНДП во
соработка со Град Скопје и Центарот за управување со кризи, покажа дека мостовите
и бродовите во Вардар за третина ја намалиле проточноста на реката. Во студијата
стои дека најновите архитектонски измени во речното корито ја намалиле неговата
пропусна способност за 25 – 35 проценти од првично проектираниот проток од 1.150
кубни метри во секунда, како и дека во Вардар не треба да се градат насипи, прегради
и други објекти.

Милка Смилевска | СКОПЈЕ 2014 – лажниот сјај од стиропор

„Регулираното речно корито на Вардар низ централното подрачје во текот на
изминатите неколку години е предмет на архитектонски промени. По 2010 година,
изградени се два нови пешачки моста, а еден мост со панорамско тркало е сè уште
во градба. Исто така, измените вклучуваат изградба на три статични брода во речното
корито, наменети за разонода. Со оглед на тоа, моменталната состојба на речното
корито на Вардар во Скопје е видливо изменета од проектните параметри, главно
поради големите количини нанос депониран во речното корито и инфраструктурата
што зазема дел од попречниот профил“, стои во студијата.

ПОДЕЛБА НА ГРАДОТ НА
МАКЕДОНСКИ И АЛБАНСКИ ДЕЛ
На почетокот на 2012 година во Скопје се гради плоштад посветен на Скендербег.
Противниците на ваквите етнички проекти велат дека во мултиетничка Македонија
и урбанистички се дели главниот град. Во центарот на Скопје веќе е изграден
монументален споменик на античкиот херој Александар Велики, а сега и Албанците
имаат градски простор каде што ќе го величаат нивниот национален идентитет. Двата
градбени проекти се финансирани од државниот буџет.
На почетокот на 2012 година владејачката партија ДУИ со свеченост го одбележува
почетокот на градбата на плоштадот Скендербег. На свеченоста домаќин е
градоначалникот на Чаир, Изет Меџити, а присуствуваат претседателот на владејачката
партија ДУИ, Али Ахмети и гостинот, градоначалникот на Тирана, Љуљзим Баша.
Интонирана е химната на Албанија и се вее албанското знаме, македонски симболи
нема. Не присуствуваат ни политичари Македонци.
Архитектите кои го проектираат плоштадот Скендербег велат дека од него сите ќе
имаат корист. Најавуваат изградба на подземна гаража и уредување на влезот во
Старата чаршија, што чини десет милиони евра. Исто толку пари Владата веќе вложи
во споменикот на Александар Велики.
Уште во 2007 година, градоначалникот на Чаир, Изет Меџити, на левата страна на
Вардар го постави споменикот на Скендербег. Во 2011 година, владата на Никола
Груевски го постави споменикот на Александар Велики на десната страна на градот.
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Македонците и Албанците изѕидаа паралелни симболи
за моноетничка идентификација во земја во која токму
мултиетничноста гарантира стабилност.
И во 2012 година, кога почнува со градба на плоштад на
местото каде што е поставен Скендербег, градоначалникот
на Чаир, Изет Меџити, негира дека плоштадот ќе биде
само на Албанците.
„Овој плоштад нема да дели, туку ги поврзува општините
Чаир и Центар. Го поврзува старото Скопје со модерното
Скопје и претставува мост за различните култури и
различните етнички заедници.“
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Но активистот од организацијата Плоштад Слобода,
Никола Наумоски, вели дека проблемот со новиот
плоштад Скендербег е што Македонците нема да го
чувствуваат како свој, како што мисли дека на Албанците
не им е близок плоштадот со античкиот Александар. Сега
двете заедници имаат посебни плоштади, наместо на
едно место Македонците и Албанците да градат блискост
и пријателства.
Двете владејачки партии во коалиција, ВМРО-ДПМНЕ и
ДУИ, се договорија и го поделија Скопје по должина на
реката Вардар и булеварот „Гоце Делчев“. Едната страна
веќе има свој плоштад, а и Албанците ќе имаат свој, друг
плоштад.
Професорот по архитектура на УКИМ, Мирослав Грчев,
вели дека спомениците од владиниот проект Скопје 2014
имаат тројна функција: трајно да ја слават власта која
ги изгради, да го сменат националниот идентитет на
Македонците, истакнувајќи го Александар Македонски
како митски модел на македонскиот натчовек и да
Плоштад Скендербег
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обезбедат не само симболична туку прецизна физичка линија на етничка поделба на
градот помеѓу Македонците и Албанците.
На стогодишнината од создавањето на државата Албанија, во средината на октомври
2012 година функционери на владејачката ДУИ пред трговскиот центар „Мавровка“ го
открија споменикот на Хасан Приштина. Градоначалникот на Чаир во таа пригода вели
дека со поставувањето на споменикот на албанскиот идеолог стануваат директни
архитекти на албанштината во Скопје.
Една година подоцна статуата на царот Душан предизвикува тензии во Скопје.
Поставен на „Мостот на цивилизацијата“, споменикот на српскиот цар се обиде со
токмак да го уништи функционерот на ДУИ, Беќир Асани. Од неговата партија бараат
да се отстрани споменикот на царот Душан зашто велат дека тој пред седум века
одиграл негативна улога во историјата на Албанците. Пратеничката Ермира Мехмети
вели дека Албанците најавуваат масовни протести и повикуваат на граѓанско рушење
на споменикот. „Мислам дека нашето појавување на „Мостот на цивилизацијата“ ги
смири страстите и допринесе да не дојде до дестабилизација на целата ситуација.“
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Реагира и пратеникот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван
Стоиљковиќ, кој вели дека и овој инцидент има заднина и вели дека претставува
можна подготовка за предвремени парламентарни избори.
„Се работи за организирана група која сака да предизвика последици за политичкиот
живот во Македонија. Тоа што учествувале членови на ДУИ е само отежнувачка
околност за нив, затоа што кога во иднина ќе соработуваме тоа ќе им стои како црно
петно.“
Во исто време градоначалникот на Општина Центар, Андреј Жерновски, формира
комисија за да ги реши дилемите во јавноста дали биле почитувани процедурите
кога бил поставен споменикот на царот Душан. Веќе утврдиле дека на „Мостот на
цивилизацијата“ има петнаесет споменици за кои не постои документација, меѓу
кои е и статуата на царот Душан. Градоначалникот Жерновски тогаш најавува дека
ќе отстрани сè што е незаконски поставено во општината и дека принципиелно ќе
работат за да ги отстранат, како што вели, кукавичките јајца кои власта сака да ги
полага во опозициската општина.
Во септември 2014 година, наспроти спомениците на Скендербег и Хасан Приштина
се поставени споменици на коњаници кои носат оружје. Голем број интелектуалци, и
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Македонци и Албанци, пак, повторуваат дека проектот уште повеќе го дели Скопје по
етничка и религиозна основа.
Политиката на етнички поделби на градот се потврди со инцидентот на тврдината Кале
уште на почетокот на 2011 година, која наместо да ја раскажува најубавата приказна
за Скопје, затоа што историјата таму е документирана, стана симбол на судир меѓу
Македонците и Албанците.
Инцидентот на тврдината се случи на 13 февруари 2011 година, кога се степаа
поддржувачите и противниците на изградбата на црквата музеј.
Два дена порано, поточно во петокот навечер на 11 февруари, поголема група,
предводена од градоначалникот на Чаир, Изет Меџити, со апарати за сечење железо
и алати урна дел од градбата бидејќи, според нив, богатото културно наследство се
става во прилог на православниот народ. „Ние уште еднаш покажуваме дека сме тука
и вечерва и вчера и кога ќе треба ќе бидеме тука, за да не дозволиме било каква
дискриминација“, изјави градоначалникот на Чаир, Изет Меџити.
Насилниот инцидент со масовно тепање на тврдината Кале поттикна меѓуетнички
тензии.
Едната група беше предводена од Артан Груби, претседател на невладината
организација „Разбуди се“, а втората група беше навивачката група „Комити“. Седум
лица се повредени, од кои еден полицаец. Инцидентот се случи кога дојде до тепачка
и фрлање камење меѓу двете групи што се собраа на Калето.
Полицијата не се снајде на терен, што се должеше или на некоординираност или
на нејзина политичка употреба. На телевизиските снимки се виде како заменикминистерот за внатрешни работи Џевад Бучи, кадар на ДУИ, ослободува демонстрант
кој бил приведен од униформиран полицаец. Бучи лично им ги симна лисиците на дел
од уапсените. Заменик-министерот за полиција изјавува дека таму бил за да ја смири
ситуацијата.
Премиерот Никола Груевски го осуди насилството и повика институциите да го
разрешат инцидентот.
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„Апелирам до сите дека не смеат ваквите настани да ги користат во партискополитички цели. Ние нема да дозволиме некој од вакви настани да си поигрува со
чувствата на граѓаните и да ги користи во некакви приватни интереси и ќе направиме
сè што е во наша моќ работите да ја добијат својата нормална динамика“, изјави
Груевски.
Меѓутоа, остана нејасно како коалиционите партнери во Владата не можеа да се
координираат околу изградбата на црква музеј на Калето и создадоа атмосфера на
меѓуетнички тензии и ширење на омраза, посебно на социјалните мрежи.
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По една година Основниот суд во Скопје пресуди условни казни против педесетина
луѓе обвинети за масовната тепачка на Калето. Во судското соопштение е наведено
дека на сите обвинети им е изречена условна казна затвор од три месеци, која нема
да се изврши доколку обвинетите за време од две години не сторат ново кривично
дело. Пресудата е донесена без одржување на главен претрес за сите обвинети лица,
со што на сите им е изречена иста казна за кривичните дела „учество во толпа што ќе
спречи службено лице во вршење на службено дејствие“ и „учество во тепачка“. Меѓу
осудените е и Артан Груби, во време на инцидентот вработен во холандската амбасада,
а во време на пресудата, една година подоцна, е шеф на кабинетот на претседателот
на ДУИ, Али Ахмети. Но дел од учесниците во инцидентот, вкупно четиринаесет граѓани,
бараа да им се суди за да се докаже дека се невини. Судот една година подоцна им
досуди повисоки казни, седум месеци условна казна доколку во наредните две години
не го повторат делото. Меѓу нив е и Артан Груби.

ШТО СО „СКОПЈЕ 2014“ ПО ПАДОТ НА РЕЖИМОТ
По промената на извршната и локалната власт во 2017 година е прогласен мораториум
на изградбата на проектот „Скопје 2014“.
Архитектот Дејан Ивановски, со колегите Филип Јовановски, Сања Аврамовска,
Валбона Фејза и Мирослав Пејовски, на Венециското биенале во 2018 година
претстави архитектонски експеримент чиј фокус е препознавање и ослободување на
заробениот јавен простор во централното градско подрачје во Скопје и создавање
нов просторен концепт на тоа место, кое со проектот „Скопје 2014“ беше уништено.
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„Целокупниот изграден фонд во периодот од 2010 до 2018 година во центарот на Скопје,
а особено меѓу Камениот мост и мостот Слобода е изграден, главно, на јавен простор“,
заклучуваат во презентацијата македонските архитекти. Просторот кој долго време
беше наменет за пешачка зона, која формира целина со објектите кои гравитираат
околу него, за жал, со измените на Деталниот урбанистички план е третиран и
обмислен на погрешен начин. На ова место се изградени пет нехумани габаритни
структури, и тоа: Археолошкиот музеј, заедно со Државниот архив и Уставниот суд,
Агенцијата за електронски комуникации, колонадата „Независна Македонија“, Јавното
обвинителство и Министерството за надворешни работи на Република Северна
Македонија.
Пешачката зона, како дефинирана урбанистичко-просторна целина, ја сочинуваат
деловите од градот изолирани од движењето на автомобилите и е наменета исклучиво
за пешачко движење и рекреација на луѓето. „Овој дел од градот“, велат архитектите,
„таков и треба да биде – слободен јавен простор кој им припаѓа на луѓето. Овој
архитектонски експеримент е еден процес на истражување кој преку систематска
програмско-просторна содржинска анализа на петте објекти изградени на кејот на
Вардар се обидува да го преиспита изградениот габарит, кој служи како волумен
за насилно вметнување на програмски пакети во овие непропорционални и наивни
габарити. Овој предлог за ново програмирање на делови од приземјето и катовите
на објектите претставува обид за нивно отворање, ослободување и нивна повторна
употреба преку нова програма која ќе биде во релација со контекстот во кој се наоѓаат
овие објекти.“ За дел од просторите кои архитектите ги истражуваат, велат дека се
затворени или некорисни за самите институции во кои се наоѓаат, како и недостапни
за граѓаните кои би можеле да бидат нивни идни корисници. „Целиот процес на
создавање на овој експеримент го сочинуваат следните четири клучни постапки на
делување, и тоа: ослободување на просторот и содржината која е нефункционална
во овие пет објекти, поврзување на ослободениот простор со локацијата на која се
наоѓаат преку вертикални и хоризонтални комуникации, прочистување на објектите
од секаков вид декорација, вклучувајќи ги и куполите, кои со новите промени ја губат
својата намена, и препрограмирање на ослободената содржина.“
Во објаснувањето на архитектонскиот експеримент, Дејан Ивановски потсетува дека
авторот на Градскиот трговски центар, Живко Поповски, велел дека треба да се зачува
дистанцата од четириесет метри од двете страни на Вардар за слободните зони околу
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реката да бидат за пешаците. „Грешката е што некои препознаа слободен простор
на кој можат да изградат нови објекти. И изградија згради кои се долги, а плитки,
и практично се како некаква сценографија, односно се покажа дека овој простор
не одговара за работа на скопската администрација. Идеите за „Скопје 2014“ се
црно-бели“, вели Ивановски, „или да се руши или да остане. Ние имаме друг предлог,
мислиме дека зградите не треба да се срушат, прво – треба да останат, а сè што
отстрануваме од зградите не ги тангира лифтовите кои ги поврзуваат објектите во
вертикала и скалите. Следно, препознаваме простори во четирите згради покрај
Вардар, што не се функционални, а такви има многу. Целта е да ги отвориме овие
простори со демонтирање на прозорците и тие да станат јавни, отворени за граѓаните.
Втората постапка што ја предлагаме е поврзување, зашто зградите не се поврзани
со локацијата и не се во контекст. Се предлага целата декорација на зградите да се
прочисти. Тоа значи куполите, тимпаноните, столбовите, декорациите; на мостовите да
се тргнат скулптурите и декорацијата.“ Архитектот Ивановски вели и дека „на зградата
на Археолошкиот музеј, бетонските столбови од 70 сантиметри, со мермерната
декорација се станати дупло пошироки и ние сметаме дека таа декорација не е
потребна, скапа е и не е македонска.“ Предлогот на групата архитекти е да се делува
конструктивно, празните простори да им се дадат на институциите од културата, да
ги користат граѓаните во слободното време, со еден збор да станат подемократски.
Целиот запоседнат простор покрај реката да стане јавен. Проценките на тимот се дека
со нивниот предлог би се ослободила третина од просторот на Археолошкиот музеј,
зградата на АЕК — повеќе од две петтини од просторот би се отворил за граѓаните;
кај објектите на Јавното обвинителство и МНР можностите за интервенции се помали
и, според проектот на архитектите, по 15 % од нивниот простор би можеле да станат
јавни.
Архитектите кои го изработија предлогот за ослободување на просторот велат дека
немаат цел да градат архивски или носталгичен однос кон минатото, туку предлогот се
обидува да воспостави критички однос како кон сегашноста така и кон претходните
слоеви на овој комплексен преплет на идејни и практични ставови, со цел врз нив да
се постави нов конструктивен поглед кон иднината.
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Архитектот Дејан Ивановски вели дека секако е најдобро да се срушат објектите на
левиот брег на Вардар, но тоа Македонија не може да го направи, ниту има капацитет
ниту има механизација, а би се рушело неколку години и таа прашина и градежен шут
повторно граѓаните ќе ги оптовари.
Генерално, проблем е што новата власт на СДСМ не покажа став кон проектот „Скопје
2014“, чии противници беа двигатели да се промени власта на ВМРО-ДПМНЕ, прво
во Општина Центар, а потоа и во целиот град и во земјата. Сугестија на некои од
архитектите е да се изгаснат светлата на зградите од проектот, за симболично да
се покаже несогласувањето со барокните згради. „Во исто време“, велат, „зградата
на Поштата тоне во мрак, како и други згради кои се архитектонско наследство од
скопската модерна. Еден од предлозите е да се симне фасадата од зградата на
Владата и да се изгради модерна нова фасада. Истиот предлог е и за повеќе од
дваесет и пет згради што се рефасадирани од претходната власт, некои од нив стари
повеќе од половина век. Идејата е да се прочистат од старите фасадни стилови и да
се решат проблемите со термиката и звукот.“
Професорот на Архитектонски факултет, Мирослав Грчев, смета дека штетата од
„Скопје 2014“ не е само архитектонска и дека самите професионалци од фелата сè
уште немаат разбирање дека сè треба да се врати во првобитната состојба и да се
сруши како дивоградба. А на рефасадираните згради да им се врати првобитниот
изглед. „Веќе поминаа две години на новата власт“, вели Грчев, „а не покажавме
храброст, доблест и знаење да го отстраниме архитектонскиот слој нанесен од ВМРОДПМНЕ во времето на нивната диктатура. Поради тоа сметам дека ние уште живееме
во заробена држава.“
Владата на СДСМ отстрани само еден споменик од проектот, на Андон Лазов-Ќосето
во февруари 2018 година.
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Владимир Милчин

ЗАРОБЕНА
КУЛТУРА
ВО ЗАРОБЕНА
ДРЖАВА

Што ја снајде културата на Република Македонија
во годините меѓу неуспехот во Букурешт државата
да добие покана за членство во НАТО и потпишувањето на Преспанскиот договор? Одговорот на ова
прашање не е можен без одговорот на прашањето
што ја снајде Република Македонија во годините
кога државата беше заробена од ВМРО-ДПМНЕ на
Никола Груевски и ДУИ на Али Ахмети.1
1 Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ – ДУИ владееше од
предвремените избори во 2008 година до предвремените
избори во 2016 година.
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Што е заробена држава? Тоа е системска политичка корупција во која приватните
интереси значително влијаат врз процесите на донесување одлуки во државата во
сопствена корист. Таквата корупција вклучува и нетранспарентни приходи на јавните
функционери, купување гласови, извршни одлуки, судски пресуди и незаконско
финансирање на политички партии. Заробена држава се случува кога основните
правила на играта се обликувани од партикуларните интереси, а не од вкупниот
национален интерес.
Што е култура? Култура се карактеристиките, знаењето и меморијата на една посебна
група луѓе (нација, на пример). Јазикот, религијата, социјалните обичаи и уметностите.
Оксфордскиот речник вели дека култура се уметностите и другите манифестации на
човековите интелектуални достигнувања гледани колективно.
Современите западни културолози препознаваат три културни модели. Кроскултурни
општества се оние во кои разликите се подразбираат и признаваат. Тие можат да
доведат до индивидуална промена, но не и до колективни трансформации. Во
кроскултурните општества една култура често се смета за „норма“ и сите други култури
се споредувани или противставени на доминантната култура. Интеркултурализмот
опишува заедници во кои има длабоко разбирање и почитување за сите култури.
Интеркултуралната комуникација е фокусирана на заемната размена на идеи и
културни норми и на развојот на продлабочени односи. Во интеркултурното општество
никој не останува непроменет зашто сите учат едни од други и растат заедно.
Мултикултурализмот е присутност или поддршка на присутноста на неколку различни
културни или етнички групи во едно општество. Луѓето живеат едни покрај други, но
групите не влегуваат во интеракција една со друга.
Од власта посакуваниот неуспех Република Македонија да стане членка на НАТО
во 2008 година го овозможи заробувањето на државата. Власта беше свесна дека
еден од предусловите за тоа беше да биде заробена културата. На културата ѝ беше
даден партиски налог да ги прекрои меморијата и идентитетот на Македонците.
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Културата беше заробена од режимот на ВМРО-ДПМНЕ речиси 10 години, а налогот
го спроведуваше Елизабета Канческа-Милевска, министерката за култура од 2008
до 2017 година. Духот на тоа време ќе остане запаметен како груевизам.

ГОДИНИТЕ ПРЕД БУКУРЕШТ
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Во мај 2001 година, Советот на Европа испрати група експерти заради запознавање
со културната политика на Македонија. Ним им беше даден на увид документ од
250 страници, подготвен од неколку службеници во Министерството за култура и
неколку надворешни соработници, а координатор на групата беше Нове Цветановски.
Експертите од Советот на Европа побараа да се сретнат и со неколку личности од
културата за да го слушнат нивното мислење за културната политика и за документот
подготвен од Министерството. Една од темите за кои се разговараше на тие средби
беше и идејата за приватизирање на домовите на култура. Експертите беа изненадени
кога слушнаа дека домовите на АСНОМ биле изградени со пари од граѓаните прибрани
со самопридонеси и дека во некои од тие домови се сместени и професионални
театри. Едно од прашањата беа и ризиците од предвидената децентрализација во
културата без претходно да се утврдат условите, односно можностите и обврските што
ќе треба да ги исполнат општините.2
Неколку години, три влади и четири министри за култура беа потребни за да стигнеме
до јавна дебата за Предлог-националната програма за култура. Две години пред
редовните парламентарни избори во 2006 година, на 4 декември 2003 година,
министерот за култура Благој Стефановски од СДСМ ја презентира Националната
програма за култура за периодот 2004 – 2008 година, заедно со Мрежата на национални
установи. Беше предвидено бројот на националните установи да се намали од 115
на педесетина така што во 14 градови ќе се формираат центри за култура3 во кои
ќе се спојат по неколку институции или дејности. Од вкупно 2.450 вработени во
националните институции, околу 600 требаше да бидат префрлени во локалната
самоуправа. Министерот призна дека предвидената „мека“ децентрализација во
културата ќе се случи пред да биде усвоен пакетот закони за локалната самоуправа,
2 Директни средби за стратегијата во културата, Вест, 14 мај 2001 година.
3 Национални установи, центри на културата. Моделот беше воведен за време на министерувањето
на Благој Стефановски од СДСМ, но беше мултиплициран за време на владеењето на ВМРОДПМНЕ. Тој модел беше воведен во Франција кога министерот за култура Андре Малро ја
децентрализира француската етатистичка централизирана култура.
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вклучително и Законот за финансирање на општините. Тој наброја неколку капитални
инвестиции: нов објект за театарот во Велес, нов објект за Турскиот театар во Скопје
и нова концертна сала во Скопје. Таканаречената реконструкција на стариот театар
во Скопје и изградбата на простор за театар во Прилеп во Домот на културата го
надминаа неговиот мандат.4 Новиот објект за Турскиот театар и денес е само карабина,
а просторот за театар во прилепскиот Дом на културата е заборавен. Концертната
сала на Филхармонијата,5 „реконструираниот стар театар“ во кој се
Културата доби всели МНТ6 и театарот во Велес,7 и покрај бројните функционални
налог да лиферува проблеми, беа отворени со многу помпа за време на владеењето на
аргументи за ВМРО-ДПМНЕ. „Реконструираниот стар театар“ со својот кич и лажната
новокомпонираниот позлата стана еден од „бисерите“ на проектот „Скопје 2014“.
македонски Децентрализацијата на културата најавена во 2003 година не предизнационализам, вика ни најмала рефлексија за трансформација на самото министерза наводните ство. Нов систем, нови права и нови одговорности. Министерството
антички корени требаше да биде предводник во надминувањето на стравот од промена македонизмот, ни. Но во Министерството беа далеку од сознанието дека не може да
за Македонија има децентрализација на културата без деконцентрација на моќта на
како колепка на министерот и Министерството. Во годините што следеа по изборите во
православното 2006 година, моќта на министрите за култура беше ограничена само од
христијанство, налозите на лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и ДУИ.
за „барокното“
Скопје кое За разлика од СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски имаше
наводно го разработен план како да ја злоупотреби културата. Културата доби
опожарил налог да лиферува аргументи за новокомпонираниот македонски
Пиколомини, за национализам, за наводните антички корени на македонизмот,
втората Преродба. за Македонија како колепка на православното христијанство, за
„барокното“ Скопје кое наводно го опожарил Пиколомини, за втората
4 Мека децентрализација во културата, Нова Македонија, 5 декември 2003 година; Министерството
за култура ја предложи новата мрежа на национални институции, Утрински весник, 5 декември
2003 година.
5 Нема оргули кои се неопходни за изведување на голем дел од класичниот репертоар; на
подиумот не може да се смести симфониски оркестар во полн состав.
6 Во новиот објект не можеше да се внесе декор зашто влезот немаше соодветни димензии.
7 Театарот во Велес беше свечено отворен на 24 декември 2014 година, но ни до денес не е
извршен технички прием на објектот. Обилните дождови редовно го поплавуваат театарот.
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Преродба. Рака под рака со офанзивата за рекомпонирање на
меморијата на Македонците, зад кулисите се одвиваше корумпирање
и криминализирање на културата. Интелектуалците и уметниците кои
беа подготвени да се стават во служба на власта беа поткупени со
директорски функции, титули и награди, а оние кои не беа подготвени
да го прифатат тоа беа маргинализирани. Различните културни
идентитети, македонскиот и албанскиот, беа заградени со високи
тараби, етничките и јазичните бариери се зацврстија.
На двете партии на власт, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ,8 им беше заедничка и
омразата спрема модернизмот, интернационализмот и антифашизмот9.
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Интелектуалците
и уметниците кои
беа подготвени
да се стават во
служба на власта
беа поткупени
со директорски
функции, титули
и награди, а
оние кои не беа
подготвени да го
прифатат тоа беа
маргинализирани.

„И некако во истото време10 медиумите ја соопштија пресудата за
пожарот во главната зграда на Македонски пошти – онаа истата
којашто еден наш уличен “филозоф„ на конзервативизмот (и припадник
на “груевистичката елита„) смета дека “во архитектонска смисла е
толку откачена што странците се чудат што уште не сме направиле
лого на градот со таа зграда„11, каде што, на времето, си најде место (а во пожарот
исчезна!) уште една фреска на Лазески12. Ама за оваа фреска немаше пресуда (дали
на радост на филозофот?). Ни збор. Како никому да не му беше гајле. Ни на судот, ни
на Владата, ни на Министерството за леб и игри, а за ДЛУМ муабет да не правиме.
Тие се вљубени во сопствениот кич, оној од стиропор прелиен со цемент и фалшиво
злато!“13

ПРВИТЕ ГЛАСОВИ НА ОТПОРОТ
Првите гласови на отпорот против злоупотребата и криминализацијата на културата
се јавија веќе при крајот на 2006 година. Доајенот на македонската карикатура и
на анимираниот филм, Дарко Марковиќ, се огласи на 29 декември 2006 година во
предновогодишната анкета на неделникот Актуел:
8 Коалицијата со ДПА траеше само две години. Во двете години ДПА имаше двајца министри за
култура.
9 Изложбата „Уметникот и диктатурата“ (Чифте амам, 2014 година) беше отворена само 24 часа.
10 2014 година
11 Бранислав Саркањац, Време, 8 мај 2010 година.
12 По фреската во Железничката станица која настрада во земјотресот во 1963 година.
13 Колумна на Златко Теодосиевски преобјавена во „Што е груевизам“.
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„Оптимизмот ќе се мачка на леб! Годината 2007 ја пречекувам со голем оптимизам,
затоа што редовно ги слушам и читам сите конференции за печат на актуелната влада.
Ги следам нивните колумни по весниците, нивните шоу-програми, музичко-забавните
емисии на телевизиите и сето тоа ми влева неверојатен оптимизам. Животот во 2007
година ќе стане многу поевтин, зашто не ќе мораме повеќе да купуваме весници
и да плаќаме ТВ-претплата, бидејќи оптимизмот ќе го научиме на памет. Ќе се
приближиме уште повеќе до НАТО и ЕУ, така што ќе можеме да ги видиме со голо око,
поточно со едно око, зашто сите ќе станеме еднооки зевзеци што јадат бурек14. [...] На
културен план очекувам исто така многу. Најавена е изградба на многу објекти, улици,
плоштади и споменици, со што културата дефинитивно ќе се спои со градежништвото
и ќе имаме една мафија, а не посебно градежна и посебно културна.“
„Античката слава е свесно одбрана, клучна алка во синџирот на Преродбата на духот.
Таа е толку погодна за манипулација со народот, кој бездруго нема и од неа да се
откаже откако му зедоа сè – од знаме до име? Во таа митска борба за одбрана на
преостанатото достоинство може да се подметне буквално сè што е потребно за
билдање на политичкиот рејтинг. Дури и Груевски може да помине како Александар
на 21-от век. Со силна работа и верба во Бога, разбира се. Кој ќе се осмели да
мрмори и на неговото скудно ораторство, при сите грчки сватови и предавници кои
го опкружуваат, а мора брзо да бидат победени? Згора на сè, и премиерот сè повеќе
наликува на човек кој поверувал во улогата што си ја доверил“, се огласи новинарот
Никола Младенов во октомври 2008 година.15
„Што е груевизам“ е зборник на текстови од 26 автори објавувани во годините по
самитот во Букурешт. Зборникот беше објавен во декември 2015 година од издавачката
куќа Темплум со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество –
Македонија. Уредникот Никола Гелевски и самиот е еден од првите интелектуалци кои
критички пишуваа за груевизацијата на македонската култура. Зборникот е навремен
и бескомпромисен незаборавник и претставува неодминлив изворник за оние кои не
го прифаќаат заборавот.

14 Алузија на анимираната серија Еднооки и емисијата Јади бурек.
15 Колумна во неделникот Фокус, преобјавена во зборникот „Што е груевизам“.
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МАКЕДОНСКАТА МОЛИТВА
Во декември 2008 година, на Првата програма на МТВ, во емисијата која претендираше
да биде Глас на народот16, беше премиерно емитувана „Македонска молитва“.
Авторот на скандалозното видео, Ниче Димоски Македон, беше наумил да ги убеди
Македонците, кои ги прекрсти во Македоноиди, дека тие се од Бога избраниот народ
од кој потекнува целата бела раса „одовде до Јапонија“. Нападот на божемниот јавен
сервис МТВ врз здравиот разум на претплатниците кој траеше 9 минути и 22 секунди
имаше претензија да биде и откровение за тоа дека православието ѝ претходело на
антиката. Од Бога, преку Александар, па преку Апостол Павле до Никола Груевски!
„Македонска молитва“ беше репризирана безброј пати на програмите на МТВ. Се
разбира, тоа не ќе беше можно без налог на семоќниот Никола Груевски.
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Република Македонија беше преорана во потрага по гробот на Александар Велики,
односно Александар од Македон, како што милуваа да го нарекуваат мнозина.
Антиквизацијата беше поттикната уште во годините на владеењето на претходниот
лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски, чиј партнер во власта беше Васил
Тупурковски, идејниот татко на антиквизацијата. Никола Груевски го надгради митот
за античкото потекло на Македонците. Со многу пари и со гласна поддршка од строго
контролираните, но добро „подмачкани“ медиуми и неколку дузини интелектуалци и
уметници, тој ја започна лоботомијата на Македонците.
Од деветнаесеттиот век до денес, на Исток и на Запад се шири лепилото на митовите
за „избраните, небесните, божјите“ народи и нации, древните, староседелците, оние
кои својата прастара крв ја зачувале чиста без оглед на преселбите и мешањето на
племињата и народите и без оглед на наездите и војните. „Огледалце, огледалце мое,
кажи ми на светот најстар народ кој е“, прашуваат митоманите кои со неподнослива
леснотија ги кројат задоцнетите романтичарски етногенези што праволиниски се
протегаат не само низ вековите туку и низ милениумите. Во бајката, Снежана паѓа во
кома откако ќе касне од отровното јаболко подметнато од лошата кралица – маќеа.
И се буди откако ќе ја бакне добриот принц на бел коњ. Во задоцнетата бајка што им
се трубеше на Македонците, тие се Снежана која паднала во комата на славјанството
откако каснала од отровното јаболко подметнато од Коминтерната, а бакнежот на
принцот Груевски ги разбудил како антички Македонци. Или барем како Хунзи.
16 Уредник и водител Слободан Томиќ

Споменик на Олимпија
со Александар III
Македонски и Филип
II Македонски во
заднината
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„Претседателот Иванов не е единствениот претендент на титулата идеолог на
паљурцизмот. Дузина филозофи, политиколози, историчари и новинари претендираат
да бидат тоа. Конвертити и камелеони, божемни либерали, жонглери со партиски
книшки, цецољупци, среброљуби, еврофоби и западомрсци го одржуваат мочуриштето
што се заканува да нè замелуши и потопи.“17

НЕЗАВРШЕНИОТ УРБАНИЦИД
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„И токму кога се доби впечаток дека развојот на најстрогиот центар на градот оди во
позитивна насока, а во согласност со новите општествени промени, во 1997 година
млад тим на урбанисти18 изработи нов ДУП за потесниот простор на градскиот центар
наречен Мал ринг, усвоен од Општина Центар. Тој им ги отвори вратите на градските
профитери и подоцна на популистичките политиканти, кои тргнаа во интензивно
пополнување на секое празно место. Изведено е поплочување на плоштадот
Македонија, извадена е старата покривка од коцки и исечена е историската алеја од
стари диви костени. Плоштадот се рашири несразмерно, создавајќи услови за „нови
идеи“. Контроверзните објекти „Лумикс“ (заради него беше отстранета култната „коцка“,
н.з.) и блокот „Тифани“, кој е сообраќајна и еколошка блокада, ќе останат како трајни
лузни и ограничувачки дефекти во просторот. Со ова започна герилската градба на
целиот централен простор, која потоа беше до несфатливи размери злоупотребена со
проектот „Скопје 2014“.“19
Во 2004 година беше донесен Законот за јавните набавки20. Членот 67 од тој закон ја
озаконува постапката за набавка со преговарање без претходно објавување јавен
оглас. Нејасните формулации во тој член подоцна ќе бидат користени за коруптивни
зделки при реализацијата на проектот „Скопје 2014“.
Смртоносниот удар беше зададен на 23 март 2012 година со Решението на скопската
Управа за заштита на културното наследство за престанок на заштитата на главната
пешачка зона во центарот на Скопје, именувана како „Централно градско подрачје
II“, составена од над 130 објекти,21 од кои само 4 објекти останаа под заштита.
17 Владимир Милчин, 9 декември 2010 година. Во „Што е груевизам“, стр. 58.
18 М. Грчев, В. Коробар и М. Пенчиќ
19 okno.mk, Душанка Шуловиќ, „Има ли Скопје центар?“, 21 мај 2019 година.
20 Службен весник на РМ бр. 19/2004 година, чл. 67 и 68.
21 https:// prizma.mk, Архитектите на модерно Скопје ја осудуваат
ретроградната поправка на градот.
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Решението го отвори патот за градежната офанзива со која модернистичките фасади
на деловните и станбените објекти во строгиот центар на Скопје беа преобразени во
неокласицистички. Единствената зграда чии станари не попуштија под притисокот на
власта е зградата на аголот на улиците „Македонија“ и „Димитрие Чуповски“, веднаш
до Куќата на Мајка Тереза.
На 3 мај 2012 година градските советници од ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ја изгласаа Одлуката
за промена на имињата на 293 улици во главниот град.22

СКОПЈЕ ОКУПИРАНО ОД „СКОПЈЕ 2014“
На пешачката улица „Македонија“ и во април 2019 година може да се видат уличните
витрини со туристичката мапа на која преовладуваат „бисерите“ на владиниот проект
„Скопје 2014“. На мапата има и 44 фотографии на објекти препорачани на домашните
и странските посетители на главниот град. Меѓу нив е и штотуку изградениот Хотел
Мериот, сопственост на шефот на тајната полиција, братучедот на Никола Груевски.
„Воинот на коњ“ (Александар Македонски) се надвиснал над плоштадот Македонија; од
другиот брег на Вардар, токму на влезот во Старата чаршија, од плоштадот Карпошово
востание таткото Филип II го поздравува сина си Александар, а мајката Олимпија го
држи бебето/детето Александар сместена во фонтана; во Музејот на македонската
борба се поместени музеј на македонската борба за државност и самостојност, музеј
на ВМРО и музеј на жртвите од комунистичкиот режим; следуваат Националниот
театар23; зградата на МЕПСО24 со новата псевдокласицистичка фасада; Владата на РМ
во ново бело руво и заградена со железна ограда; белата коцка на Градската куќа и
белиот цилиндер на ЈП Водовод го засенуваат реновираното Кале; Кривичниот суд;
затскриената модернистичка Македонска филхармонија25; незавршената Народна
банка на РМ; Факултетот за драмски уметности26; Министерството за надворешни
работи; Јавното обвинителство; Агенцијата за електронски комуникации; Археолошкиот
музеј на Македонија, во кој се сместени Уставниот суд и Државниот архив; Порта
22 www.mkd.mk
23 Македонски народен театар, понегде именуван како Стар театар.
24 Македонски електропреносен систем оператор а.д.
25 Колонадата Независна Македонија ја затскрива од погледите на шетачите.
26 ФДУ сè уште не е вселен во несоодветната зграда во која треба да биде состанар со установа
од јавната администрација.
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Македонија со џиновските основачи на ВМРО седнати во мамутски фотелји, под кои
е заборавениот Крсте П. Мисирков; Споменикот на паднатите херои за Македонија
со единствениот Прометеј со гаќи; Собранието на РМ со куполите; гротескно
еклектичниот Спомен дом на Мајка Тереза; незавршената Црква Свети Константин
и Елена, Министерството за финансии; ЕЛЕМ27, Арената Филип Втори и Жичарницата.
Сè на сè, 26 објекти. Македонската опера и балет, Музејот на холокаустот, Старата
железничка станица и Зоолошката градина се поштедени од „преродбеничките“
зафати. Камениот мост, Скопското кале, џамијата Мустафа-паша, Куршумли ан,
црквата Свети Спас, Старата скопска чаршија, Националната галерија на Македонија
(Даут-пашин амам), црквата Свети Пантелејмон, Скупи, непристапниот и запуштен
Аквадукт и Марков манастир се дел од автентичното културното наследство во Скопје
и Скопско. Кањонот Матка остана непипнат до падот на груевизмот, а Тумба Маџари
беше веќе заборавена.
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На мапата го нема т.н. Белведерче, омиленото место за фотографирање на
младоженците пред да биде приклештено меѓу набабрениот незавршен Офицерски
дом и една незавршена зграда. Во оваа топографија на претрупаност, дилетантизам и
фушерај ги нема ни преправената Стоковна куќа ни бетонската грамада (скулптурална
композиција?!), која требаше да биде светилиште на Мајка Тереза.

ШТО КАЖУВААТ БРОЈКИТЕ ЗА „СКОПЈЕ 2014“?
Проектот на БИРН (Балканска мрежа за истражувачко новинарство), ПРИЗМА, направи
база на податоци за објектите на „Скопје 2014“ финансирани од јавни пари. Наодите
на истражувачкиот тим, објавени на интернет на 5 јануари 201728 година, кажуваат
дека во рамки на „Скопје 2014“ до 2017 година биле изградени 137 објекти: 28 згради, 6
катни гаражи, повеќе од 6 фасади, 34 споменици, 5 плоштади, 1 панорамско тркало, 2
подземни гаражи, 4 моста, 39 скулптури, 1 порта, 2 фонтани и 9 објекти надвор од овие
категории. Неколку од овие објекти останаа недовршени.
Од јануари 2008 до јануари 2017 година биле потрошени повеќе од 684 милиони
евра. Најскапа зграда е Археолошкиот музеј во кој се сместени и Уставниот суд и
Државниот архив – 43 милиони; најскапа катна гаража е онаа што го носи името на
27 Електрани на Македонија а.д.
28 http://skopje2014.prizma.birn.eu.com/

Владимир Милчин | ЗАРОБЕНА КУЛТУРА ВО ЗАРОБЕНА ДРЖАВА

Тодор Александров – 17,4 милиони; најскапа фасада е новата фасада на Владата –
17,7 милиони; најскап споменик е Воинот на коњ – 8,3 милиони; најскап плоштад е
Плоштадот Скендербег – 14,2 милиони; за незавршеното Панорамско тркало се
потрошени 19,7 милиони; најскапа подземна гаража е онаа под МОБ – 9,7 милиони;
најскапа скулптура е Колонадата на кејот – 1,4 милиони; Порта Македонија чини
6,3 милиони; фонтаната на плоштадот Македонија – 2,6 милиони; од преостанатите,
најскапа е телекомуникациската кула на Водно – 18,5 милиони, а најевтин е
рингишпилот – 160 илјади евра.
Проектот Скопје 2014 го финансирале: Владата на РМ преку нејзината Служба за
општи и заеднички работи со 22,9 отсто, Министерството за култура со 18,8 отсто, Град
Скопје со 11,6 отсто, Општина Центар со 8,8 отсто итн.

ОДБРАНА НА НЕОДБРАНЛИВОТО
Еден од апологетите на груевизмот, сликарот Ацо Станковски, се огласи со панегирик
за власта и со одбрана на „Скопје 2014“ во името на народот: „И самата власт е еден
тип естетика... а народот кој гласа и дистрибуира политичка моќ со овој чин е сосема
задоволен од дизајнот на проектот, кој со својот класичен епски реализам е повеќе
од соодветен на очекувањата и естетскиот вкус на тој ист народ.“29 Му одговори
Златко Теодосиевски, еден од најжестоките критичари на груевизмот и на неговите
апологети: „Овде повеќе мислам на насилното прекинување на културниот континуитет,
на радикалните менувања на постојната култура и нејзина замена со некоја друга...
денес (и во иднина, веројатно) кратко нарекувана „груевизам“. [...] Се разбира, не
мислам дека Македонија е единствен ваков пример во светот, односно дека во светот
дисконтинуитетите се само инциденти. Напротив. Но, таму историските и културните
дисконтинуитети повторно, во извесна смисла, се континуитет или надградба на
постојното. Филозофијата на мечот, или на уривањето, ако сакате, не е својствена за
големите цивилизации. (Во оваа насока, фрапантно ми се наметнуваат сличностите на
„груевизмот“ и неговиот клучен проект наречен “Скопје 2014„ со актуелните уривачки
апетити на т.н. Исламска држава! [...] Целата “културна револуција„, целиот “нов
вредносен систем„, целото тоа “ново општество„ се сведе на стиропор, на мермер што
личи на мермер, ама не е мермер, на лажно злато и лоша бронза.“30
29 Утрински весник, 8 јануари 2013 година
30 Филозофија на мечот, во „Што е груевизам“.
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„Груевски направи целосна идеологизација на јавниот простор. Ги смени учебниците
по историја. Го измени фокусот и хероите на кои Македонија треба да им оддава почит.
Отвори идеологизиран музеј и очекува радост од сите поради тоа. Затоа прво нешто
што треба да го направи новата влада е девмроизација на македонското општество.
[...] Во еден ваков траурен, заплеткан транзициски амбиент Груевски реши да го прави
проектот “Скопје 2014„. Проектот има сосема провинцијална, дури патогена основа:
историскиот барок се заменува со трансисториската дихотомија барок/класицизам, а
авторството на трансисторискиот барок им се припишува на Александар и хеленизмот
и воедно се дава препорака да се гради во двата модела од бинарната опозиција: и
класика и барок.“31

ГОДОЈАВЛЕНИЕ
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„Во неделата изутрина, на втората Коцева плажа забележувам бели лежалки. Сè уште
влажни од дождот, светкаат зад редот палми. Зад нив, старо-новиот “позлатен„ МНТ
и Музејот на ВМРО го затскриваат Музејот на холокаустот. Налево и малку повисоко,
на мостот, се зеленее задникот на еден од двата асирско-јапонски лава. Надесно,
под Камениот мост, високиот постамент го очекува својот споменик, за да не самува
Карпош од другата страна на мостот. Понатаму, хотелот Стоунбриџ и една трикатна
зграда, а уште понатаму, Комерцијална банка, потисната од монструозното здание на
Археолошкиот музеј, во кој е сместен и Уставниот суд. Скапо платена мегаломанија и
претрупаност над која надвиснало железното скеле за кое беше пролеана крв!32 Сето
заедно, навреда за окото, навреда за умот. “Абурџубур„, би рекле старите прилепчани,
помислив. Но, во истиот миг се сепнав. “А на каде гледаат белине пластични лигештули?„
Пот ме облеа кога ми светна дека гледаат право кон оној бетонски столб со чинија на
врвот, насаден пред Ристиќевата палата. И наеднаш, пред очите ми затрепери сликата
на Џејмс Енсор, фантазмагоријата “Исус влегува во Брисел„. Потта што ме облеа не
може ни да се спореди со потта на “стросаните„ груевци, кои ги замислувам како
оптегнати во лигештулите возбудено го очекуваат доаѓањето на долгоочекуваниот
Годо. Да. “Форумот на лигештулите„, кој го потисна некогашниот плоштад Македонија,
е вистинското место за Годојавлението. На тој ден, Гоце и Даме ќе ги натераат своите
коњи да се спуштат на колена. Двата асирско-јапонски лава ќе се свртат со муцките
31 Роберт Алаѓозовски, февруари 2010 година, неделник Сега. Преобјавено во „Што е груевизам“.
32 Незавршената црква на Скопското кале
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кон столбот пред Ристиќевата палата. Ченто ќе ја спушти раката и ќе ја крене шапката
за да го поздрави Годо. Светите Кирил, Методиј, Климент и Наум ќе се завртат за 180
степени, ќе преминат на оваа страна од мостот и гологлави ќе клекнат меѓу Гоце и
Даме. Гемиџиите ќе се откажат од бомбите и пиштолите, а Карпош ќе се симне од
коњот. На тој ден, Триумфалната порта ќе ја совлада својата тежина, ќе се одлепи
од плочникот и, небаре летачки килим, ќе полета и ќе остане да лебди доволно
високо за да може да помине Долгоочекуваниот. Тропањето, крцкањето и чкрипењето
предизвикано од неочекуваните движења на бетонот, мермерот и бронзата ќе бидат
заглушени од биењето на камбаните на сите скопски цркви, а најмилозвучно ќе
ѕуни онаа што ќе се јави од железното скеле на Калето. Камбаните ќе ги заглушат
лелеците и пискотниците на комуњарите, соросоидите, архибригадирите, гемовците
и илјадниците други незадоволници, скептици и саботери кои ќе се потат натискани
во Националната арена Филип II. Блажени да се премудрите планери кои ѝ направија
само два излеза, за да можат и двата за миг да бидат заѕидани од годољубивата
градежна оператива. Блажени да се планерите кои ја закитија фасадата на Музејот на
ВМРО со толку прозорци, четириаглести и јајцеобразни, за да можат на Годојавление
низ нив да мавтаат стотиците годољубиви восочни фигури. Тие ќе ја исполнат со
историја празнината на сегашноста. Солзите радосници произведени од топењето
на восокот ќе ја облеат земјата македонска и така ќе ја овековечат нашата иднина
годољубива. Но, каде е народот? Има ли доволно марамчиња за да ги избрише своите
солзи? Или се брише со знаменцата што му ги поделиле за мавтање? Во десната
она “шеснаесеткракото„, во левата “вентилаторот„. Народот, проретчен, го построиле
од двете страни на улицата што поминува под лебдечката Триумфална порта. Со
знаменцата ги брише пресушените солзи и потта што го облева. Проклети да се
планерите што не ја направиле Триумфалната порта доволно голема за да го засени
сонцето што пече. Тишината што се надвиснала како темен облак врз “Форумот на
лигештулите„ ја пробиваат копитата на поткованиот коњ што се задава од Собранието
надградено со куполи. Се слуша детски шепот: “Букефал, Букефал!„. А потоа шепотот
на друго дете: “А како ќе се качи на столбот?„ Тишината се заканува со пукање. Над
главите на народот прелетува Долгоочекуваниот на крилест коњ и слетува право на
столбот! Избликот на општонародната радост е спречен од извикот на првото дете: “Па
тоа е Пегаз! Нашиот Букефал немал крилја! Пегаз е грчки коњ!„ Разгаќените груевци
забораваат дека на Коцевите плажи е забрането капењето, се фрлаат во Вардар и,
откако ќе го препливаат, нетуширани, го ловат народот по сокаците и го испраќаат на
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курс по ревидирана историја. Столбот се урива под непланираната тежина на крилјата
и го затрупува јавачот кому не му се знае името. Годо ли беше, Цанко ли беше, Гујо
ли беше? Во штамата што следи уште посилно одекнуваат копитата на заборавеното
коњче кое продолжува да ја влече количката на собирачот на пластичен отпад.“33

ПОТЕМКИНОВОТО СЕЛО34 НА ШИРОК СОКАК
Во строгиот центар на Битола зјае празен објект од стиропор и пластифициран лим.
Кино без филмови. Лушпа без содржина која требало да го замени објектот во кој
во 1923 година браќата Манаки прикажувале филмови. Изградбата на објектот со
површина од 400 квадратни метри започнала во 2013 година и сè уште не е завршена.
Лушпата чинела 900.000 евра.
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„Локалните власти користеле стиропор во изградба на киното „Манаки“ во Битола,
покажаа сронетите орнаменти на фасадата. Објектот чини 900 илјади евра, а киното
внатре уште не е опремено. Општина Битола со денови молчи и не одговара на
прашањата зошто при изградбата на фасадата од киното “Манаки„ на Широк сокак,
искористиле стиропор. Пред две недели работниците ги тргнаа преградите од пред
киното и битолчани забележаа дека белите делови од градбата кои наликуваа како
да се од цврст градежен материјал, се направени од стиропор. Дел од нив под дејство
на атмосферските влијанија се изронија.“35

ДА СЕ ОТСТРАНИ ИЛИ ДА СЕ ПРЕНАМЕНИ?
Дилемата дали е поскапо да се отстрани нешто или да се пренамени (трансформира)
наскоро ќе се заостри. На неколку фасади и споменици од „Скопје 2014“ веќе се
видливи траги на распаѓање. На претрупаниот плоштад Македонија зјаат три
незавршени објекти, лево од Триумфалната порта е соголената и крастосана зграда
33 Колумна на Владимир Милчин, објавена во Шпиц на 4 мај 2011 година, преобјавена во „Што е
груевизам“.
34 Метафора за обид да се создаде лажен впечаток. Кнезот Потемкин наредил низ пустите степи
во јужна Русија да се импровизираат кулиси на непостоечки села, со селани, пастири и стада, за
да може царицата Катарина II да види дека Русија напредува и цути под неговото министерување.
35 www.slobodnaevropa.mk, Кино Манаки уште неотворено, а фасадата од стиропор се рони, 3
април 2017 година.
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на некогашното Г.П. Пелагонија, а десно е солитерот на ЕСМ бандажиран со посивени
платна. Строгиот центар на Скопје како да го нападнала лепра.
Колку би чинело ослободувањето на Скопје од грдиот сурат наречен „Скопје 2014“?
Колку би чинело враќањето на старите фасади? Проценки нема. Нема проценки ни за
тоа колку ќе чини завршувањето на незавршеното и, уште поважно, одржувањето на
фушерајот на новите згради, фасади и споменици.
Во случаите на две јавни институции, чија дејност е длабоко врзана со културата,
можна е корекција на деструктивната интервенција на власта. Одлуката Факултетот
за драмски уметности од комплексот монтажни бараки во Карпош да се пресели
во несоодветно проектираната и опремена зграда може да се објасни само со
интересите на капиталот кој фрлил око на атрактивното земјиште. Не е тајна дека
налогот ФДУ да се пресели во нов објект во 2011 година на тогаш актуелниот и на
претходниот декан им го соопштил лично премиерот Груевски. Факултет за драмски
уметности да биде сместен во иста зграда со државна администрација, тоа е
преседан во светски размери. На Државниот архив на Република Македонија му беше
одземена наменската зграда, со одлука на Владата на РМ бр. 41-874/1 од 21.2.2012
година, и Архивот беше префрлен во зградата на Археолошкиот музеј на Македонија.
Просториите на Државниот архив на Република Македонија му беа доделени на
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
Одлуката Државниот архив на РМ да биде преселен во новоизградениот Археолошки
музеј имаше катастрофални последици: просториите во музејот во неколку наврати
беа поплавени и дел од архивската граѓа беше оштетен. Случајот на ФДУ е малку
познат во јавноста, но штетата од преселбата на Државниот архив не остана тајна.
Вработените ја алармираа јавноста: „Државниот архив на Република Македонија е
најважната институција во Република Македонија во која се чуваат огромен број
на документи поврзани со историјата на нашата држава. Пред неколку години овој
Архив, од непознати причини, беше иселен од наменската зграда градена по сите
светски стандарди за архивско чување, обработка, средување и користење во
зградата на Археолошкиот музеј на Македонија во непосредна близина на Вардар. На
тој начин, огромната документација која го отсликува нашето историско постоење се
најде во непримерни услови за чување. Новите простории се идеални за уништување
на таа, нам многу значајна историска граѓа. За да престане нејзиното пропаѓање,
ве замолуваме да ја потпишете оваа петиција и гласно да побараме враќање на

197

Државниот архив на РМ во наменската зграда. Заради нашите предци, нас и нашите
идни поколенија.“36
Ни петицијата од вработените ни нивното писмо до премиерот Заев не вродија со
плод. Државниот архив остана потстанар во Археолошкиот музеј.

АМНЕСТИЈА НА СКОПЈЕ 2014?
Една и пол година ѝ требаше на владата на СДСМ да ги отстрани споменикот на
ликвидаторот Ќосето, металниот дел од оградата на владината зграда и панорамското
тркало. СДСМ како да кренал раце од справувањето со наследството од „Скопје 2014“,
но како да бара згоден момент за да го соопшти тоа.
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„Си има закон и по законот секој мора да постапи. Или може да донесе нов закон за
амнестија на “Скопје 2014„. И тоа е до некаде ОК, тогаш си поднесувате одговорност
и ве запишуваат во историјата како таков“37, вели Мартин Пановски, претседател на
Асоцијацијата на архитекти на Македонија и член на работната група за справување
со „Скопје 2014“ во оставка. Тој додава дека елаборатите за отстранување на повеќе
објекти се готови, но ништо не се прави со нив, па заклучува дека од поодамна се
движиме кон амнестија на проектот „Скопје 2014“. Откако Владата одлучи да распише
конкурс за пренамена на споменикот „Мајка Тереза“, објект за кој работната група
немала дилеми дека треба да се урне, Пановски поднесе оставка зашто не сака да
биде алиби за довршување на проектот „Скопје 2014“. Според Пановски, објектот „Мајка
Тереза“ е дивоградба изградена на улица и треба или да се урне или да се легализира,
но тоа е одлука што треба да ја донесе Владата, а не да ги „вежба“ архитектите.
Скулптуралната композиција „Мајка Тереза“, висока 32 метри, требаше да биде донација
од контроверзниот индиски бизнисмен Субрата Рој, кој заедно со премиерот Груевски
го најави проектот. Поради неговото апсење во Индија за проневера на данок, проектот
го презеде владата на Груевски. Реализацијата започна во 2015 година и требаше да
чини 5,5 милиони евра.38
36 Ako.mk, 20 февруари 2018 година, Петиција до Заев од вработени во Државен архив и ИНИ
за враќање на Архивот во матичната зграда. Петицијата од вработените на www.Change.org, во
февруари 2018 година ја потпишаа 1070 граѓани.
37 Prizma.mk, 19 февруари 2019 година
38 Skopjeinfo.mk, 28 февруари 2019 година
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Работната група со која претседава професорот на Архитектонскиот факултет
Мирослав Грчев утврдила дека повеќето споменици во центарот на Скопје треба да
се отстранат затоа што се поставени со одлуки на Општина Центар, наместо со одлуки
на Собранието. Според Законот, Собранието носи одлуки за споменици од државно
значење, додека општините можат да подигнат спомен-обележја за личности или
настани што се од локално значење. Непрецизното дефинирање на значењето на
личностите, димензиите и други аспекти ѝ овозможило на Општина Центар да гради
спомен-обележја високи и до 20 метри, кои чинат и над осум милиони евра, со кои
личности од државната или од светската историја се прогласуваат за лица од локално
значење. Пановски жали што работната група сè уште не се зафатила со, според него,
посериозниот дел од проектот, а тоа се објектите и фасадите, особено на Владата,
ЕЛЕМ и други. „Имаат проблем во Заводот за заштита на спомениците, треба да ги
заштитат тие згради зашто се од големо значење. Како ќе ги заштитат? И тие не знаат.
Со сегашниот изглед или како што биле претходно? Ако е второто, тогаш веднаш ќе
мора да се почне со враќање на старата фасада“, вели Пановски и додава дека „тој
стиропор може со раце да се извади, ако се сака“.39 „Мислењето на работната група е
ставено во елаборатот од 2017 година со сите аргументи. Овој објект кој се наоѓа среде
улица го прекршува и Законот за градба и Законот за патишта и Законот за просторно
и урбанистичко планирање… Всушност, не постои закон кој овој објект, дивоградба, не
го прекршува и затоа неговата изградба претставува кривично дело. Аргументот дека е
поскапо да се урне отколку да се пренамени е лажен, бидејќи колку што ми е познато
не е направен елаборат колку би чинело негово уривање. Не знам како некој можел да
ѝ пласира таква информација на Владата и со тоа ја местел да донесе таква апсолутно
погрешна одлука. Тврдам дека уривањето не е поскапо“40, вели Грчев.
Пановски укажа и на опструкциите на стручните служби во Министерството, во кои
доминираат луѓе вработени во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Работната група, формирана
во летото 2017 година, не го добила на увид проектот за зградата во која се сместени
Археолошкиот музеј и Уставниот суд, а проектот се наоѓа во компјутерите во
Министерството за култура!
Одлуката да не се вратат оригиналните фасади на зградата на Владата, Стоковната
куќа и другите објекти во центарот на Скопје би била спорна и поради тоа што би
39 Prizma.mk, 19 февруари 2019 година
40 Skopjeinfo.mk, 28 февруари 2019
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го легализирала и кршењето на авторските права на проектантите кои не дале
согласност за интервенциите врз нивните објекти41.

МАЛАТА ВАЛКАНА ВОЈНА ЗА КАЛЕТО
Не еднаш Скопското кале беше преорувано во потрагата по докази дека таму се
наоѓал византискиот град Јустинијана Прима. Но, обидот да се изгради црква на
Калето на местото на кое наводно имало средновековна црква, предизвика жестока
реакција. Како во легендите: Она што дење го градеа православните, ноќе
го уриваа муслиманите. Драмата достигна кулминација кога заменик- И денес на
министерот за внатрешни работи (кадар на ДУИ) ги спречи полицајците Калето стои
да ги приведат рушителите.
незавршениот
И денес на Калето стои незавршениот безличен објект од челик и бетон
и нè опоменува дека манипулацијата со културното наследство за
омеѓување етнички и верски територии може да запали пожар кој тешко
се гаси.
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„Чепкајќи по утробата на Скопското кале, не археолозите, туку
политикантите како да си го најдоа она што го бараа. А не дека не беа
предупредувани. Беа, и тоа како. Уште кога започнуваа со една од многуте
“археолошки„ кампањи со кои македонската археологија ја сведоа
на срамна панаѓурска дисциплина, најнапред “комшиите„ на Калето
предупредија дека таму работите не се на арно и нема да бидат како
што си замислуваат со пари добро набабрените археолози. Така и се
случи. Работите биднаа како што биднаа, а за среќа, завршија само со
неколку капки крв. Велам засега, бидејќи сите показатели говорат дека
смислувањето и изведбата на “Операцијата Кале„ е типично злосторничко
здружување со многу елементи на велепредавство! Не треба да се биде
многу искрен, а ни многу писмен, за да не се прочита еден типичен ракопис на
полициско-разузнавачкото подземје, асистирано од хорот медиумски мегафони, а и
од јавните и не толку јавните подбуцнувачи.“42
41 Петар Муличковски, Славко Брезовски и Трајко Димитров
42 Ѓунер Исмаил, 9 март 2011 година, преобјавено во „Што е груевизам“.
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„Режимот на Груевски воспостави висока мобилизација и националистичка практика
внатре во етничкиот кампус, го интензивира конфликтот кон надвор, во спорот
со Грција, а внатрешниот меѓуетнички конфликт го доведе до состојба на исукани
ножеви, при што видовме колку лесно пламна во инцидентот на Кале.“43
„„Мислителите„, “градителите„ и слични гадинки кои со полни усти, ама и џебови, за миг
ги реализираат идеите на ЛАЖНИОТ ПРОРОК и неговите сослужители и запенавени
кај криминалците самите да се урнат од негрижа, престорени во мегафони, во
ноќните часови, по сто пати репризирано, држат полуписмени предавања за барок,
за историја, за светот и векот! Оти “интелектуалците„, рековме нели, влечкаат кочии и
молчат потонати во славата дека се најважните коњи во државата, па со пропаганда
се занимаваат недолечените и недоодслужените вагабонти.“44

КУПУВАЊЕТО ГЛАСНА ИЛИ БАРЕМ
МОЛЧАЛИВА ПОДДРШКА ОД УМЕТНИЦИТЕ
Наградата „11 Октомври“, прв пат доделена во 1959 година, сè до 2007 година беше
единствената државна награда во Република Македонија за едногодишни и
долгогодишни остварувања во повеќе области, вклучително и во уметноста. Во
2007 година режимот на Груевски воведе уште една, своја,45 државна награда, „23
Октомври“, со која се оддава „највисоко признание за долгогодишни остварувања во
областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и
промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство
на Македонија“. Во 2009 година беше воведена и трета државна награда, наградата
„Св. Климент Охридски“, „највисоко признание за долгогодишни остварувања во
областите: воспитание, образование, култура, уметност, здравство, спорт, заштита и
унапредување на човековата околина и во социјалната дејност“, која се доделува
на 8 декември, денот на Св. Климент Охридски. Трите државни награди ги доделува
Собранието, односно парламентарното мнозинство кое ги именува одборите што
одлучуваат за добитниците.
43 Роберт Алаѓозовски во неделникот Сега, април 2011 година. Преобјавено во „Што е груевизам“.
44 Ѓунер Исмаил, 9 декември 2012 година, преобјавено во „Што е груевизам“.
45 23 октомври, денот на основањето на ВМРО, претходно беше прогласен за државен празник Ден
на македонската револуционерна борба.
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Актерот Петре Темелковски е единствениот уметник
кој е добитник на сите три државни награди. Тој стана
трикратен лауреат во периодот од 2008 до 2011 година.
И ДУИ, бившиот партнер на ВМРО-ДПМНЕ, а сегашен
партнер на СДСМ, си побара награда. На 22 мај 2018
година, со измени и дополнувања на Законот за култура,
Собранието на РМ востанови нова, четврта државна
награда која ја опфаќа и уметноста. Наградата го носи
името „22 Ноември“, Денот на албанската азбука.
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Владата на Груевски почна да ја доделува и почесната
титула Амбасадор на културата на РМ. До 2011 година
беа доделени 9 такви титули, главно на уметници од
Македонија кои живеат и работат во странство. Владата
отвори културно-информативни центри во Њујорк,
Истанбул и Софија, чија мисија беше да ги афирмираат
македонската култура и јазик. За активностите на
центрите јавноста знае малку, така што останува
нејасно колку е оправдано нивното постоење и
финансирање. Но, без оглед на отвореното прашање за
нивната оправданост, на 30 април 2019 година владата
на Заев одлучи да отвори и културно-информативен
центар во Тирана.
Во 2011 година, Собранието на РМ го донесе Законот за
национален уметник на Република Македонија. Титулата
национален уметник ја доделуваше претседателот на
Републиката на предлог на министерот за култура.
Шесте носители на титулата национален уметник
добиваат месечен додаток од 1.000 евра во денарска
противвредност и право да им се објави монографија

Единицата за брзо
распоредување во одбрана на
Министерството за култура за
време на протест на „Шарената
револуција“

Владимир Милчин | ЗАРОБЕНА КУЛТУРА ВО ЗАРОБЕНА ДРЖАВА

203

на сметка на државниот буџет. Оваа титула запрепастувачки потсетува на титулата
народен уметник на СССР што ја воведе Сталин во 1936 година46. ВМРО-ДПМНЕ,
партија која се дефинира себеси за десничарска и антикомунистичка, посегна
по сталинистичка мерка за купување на лојалноста на уметниците. Во летото 2017
година, новото парламентарно мнозинство предводено од СДСМ го укина Законот за
национален уметник на предлог на Владата.
На истата седница, одржана на 27 јули, Владата го усвои и Предлогот за измени и
дополнувања на Законот за култура „за да биде заштитен Буџетот на РМ од штетните
менаџерски договори на раководни лица во културни институции и одлучи да се
изврши вонредна ревизија за првите 6 месеци од 2017 година. Се покажа дека штетите
се бројат во милијарди денари“.47 Радио Слободна Европа извести дека менаџерите
во културните установи не одговарале за злоупотребите на службената должност,
ненаменското трошење пари, штетните договори за хонорари, недонесувањето
програми, недоставувањето извештаи итн.48
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„Само во еден ден 77 актери, режисери и драматурзи добија решенија за вработување.
Пред два месеца започнавме процедура за вработување на околу 120 актери,
режисери и драматурзи во сите театри низ Република Македонија, како и вработувања
во Македонската опера и балет, во Македонската филхармонија и во Танец“, изјави
премиерот Груевски на 29 декември 2014 година.49 Министерството за култура соопшти
дека од 2006 година „се остварени над 600 вработувања на уметнички кадар, а
месечните примања се зголемени за 60 проценти“.50
Несомнено, кога се на власт, партиите кај нас имаат амбиции со државни пари да
бидат мецени на творците од кои очекуваат гласна или барем молчалива поддршка
за своите политики. Наградите и титулите не се единствените алатки со кои се купува
лојалноста на интелектуалците и уметниците. Римскиот изум, синекурата, положба
за која се прима добра плата, а ништо не се работи, ја покажа својата ефикасност.
Повеќепартискиот систем отвори широко поле за синекури за партиските послушници.
46 Таа година почнала Големата чистка во која се ликвидирани и уметници чии дела не ги
почитувале каноните на соцреализмот.
47 https://tocka.com.mk
48 www.slobodnaevropa.mk, Многу привилегии, малку одговорност за државните менаџери, 15
ноември 2017 година.
49 https:// daily.mk
50 https:// www.slobodnaevropa.mk, 25 декември 2014 година
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Погубноста на овие политики е видлива на секој чекор. Еден од недоволно познатите
случаи е затворањето на лекторатот за македонски јазик на Масариковиот универзитет
во Брно. Во летниот семестар 2017 година завршил мандатот на лекторката по
македонски јазик и од есента 2017 година требало да биде назначен нов лектор.
Надлежните од Институтот за славистика во Брно испратиле официјален допис до
Деканатот на Филолошкиот факултет во Скопје уште во февруари 2017 година. Во
март писмото било проследено до надлежните во Семинарот за македонски јазик при
Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Но, првата реакција од македонска
страна стигнала во Брно дури на почетокот од декември 2017 година (девет месеци
по добивањето на писмото). „Најочигледната загуба е прекинот на работата на
лекторатот првпат од 90-тите години, а потоа и укинувањето на програмата за
македонски јазик и книжевност на Масариковиот универзитет во Брно во 2019 година.
Со тоа сме прекинале една традиција која почнала во 60-тите години. За да го вратиме
статусот на студиска програма по македонистика и лекторат рамноправен со другите
на Институтот, сега би требало одново да отпочнеме процедура за отворање таква
програма најрано од академската 2019/2020 година и да ги убедиме надлежните при
Институтот дека вреди да се потроши многу време и ресурси за одново отворање
на лекторатот. [...] Би било излишно да се зборува за огромната штета нанесена на
промоцијата на нашата култура и јазик во оваа средина бидејќи активниот лектор
би можел да функционира и како еден вид неофицијален амбасадор и промотор во
студентската сфера како една од највиталните сфери на секое општество. Изгубени
контакти, пропуштени можности за соработка, нереализирани проекти – списокот
продолжува. Меѓутоа, во конкретнава ситуација како најголема долгорочна загуба
го гледам нарушувањето на угледот на македонистиката и на нашата земја, во која
надлежните веќе не гледаат сериозен партнер за соработка. Поправањето на оваа
штета ќе бара многу посветеност и работа“, вели Диме Митревски, докторанд на
Филозофскиот факултет при Масариковиот универзитет во Брно.51

ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ НА РЕВНОСНАТА МИНИСТЕРКА
Во декември 2017 година, на членовите на Советот на министерот за култура
Алаѓозовски им беа доставени табели со податоци за работењето на 25 национални
установи од областа на драмската и сценско-уметничката дејност во 2016 година: осум
51 www.fakulteti.mk, Смрт на лекторатот по македонски јазик во Брно, 21 декември 2018 година.
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драмски театри, Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, Ансамблот
за народни игри и песни „Танец“ и Фестивалот „Охридско лето“, како и националните
установи центри за културата во кои се интегрирани уште пет професионални драмски
театри. Пристигнатите податоци покажаа драстичен расчекор меѓу вкупниот број
гледачи и збирот од продадените билети и гратис билетите. МНТ известил дека имал
116.365 посетители, но продал 32.476 билети и доделил 13.295 гратис билети. Вкупно
45.711 билети. Каде се и кои се преостанатите 70.645 посетители? Албанскиот театар
известил дека имал 7.413 посетители, продал 83 билети, а доделил 7.330 гратис билети.
Збирот е точен, но малиот број продадени билети е загрижувачки. Турскиот театар
известил дека имал вкупно 8.302 посетители, продал 124 билети, а за гратис билетите
само известил дека не се евидентирани зашто не се наплаќаат. Тетовскиот театар
известил дека имал 2.080 посетители, не продал ниту еден билет, односно доделил
2.080 гратис билети. Кај театрите во Велес и Прилеп, доделените гратис билети
изнесуваат повеќе од 50 отсто од вкупниот број посетители. Драстичен случај на
потценување на отчетноста е извештајот од Фестивалот „Охридско лето“ кој наведува
дека продал 3.679 билети и доделил 3.062 гратис билети, но вкупниот број посетители
го заокружил на 20.000. И Македонската филхармонија има проблем со отчетноста.
Известила дека имала 20.8 посетители! Зар е можно овие бројки да не им паднале в
очи на одговорните во Министерството за култура? Зошто не била побарана барем
исправка од „Охридско лето“ и зошто не била побарана одговорност од директорите
на националните установи кои очигледно потфрлиле во исполнувањето на својата
мисија? Затоа што во Министерството никој не чита извештаи? Или затоа што
директорите биле клиенти и послушници на партиите од владејачката коалиција
предводена од ВМРО-ДПМНЕ?
Податоците за приходите од изнајмување простор укажуваат на неразбирање на
мисијата на националните установи центри на културата. Тие повеќе заработиле од
изнајмувањето простор отколку од дејноста заради која постојат. На пример, НУЦК
„Трајко Прокопиев“ во Куманово, во чии рамки функционираат македонски и албански
драмски ансамбл, имал приход од продадени билети 995.950 денари, а приходот од
изнајмување простор изнесувал 7.031.645 денари. Во Струмица, театарот, кој и физички
е дел од НУЦК „Антон Панов“, имал приход од билети 968.500 денари, а приходот од
изнајмување простор изнесувал 1.354.460 денари. И кај театарот во Штип приходот од
билетите бил помал од приходот за изнајмување простор: 369.300 денари наспроти
855.596 денари.
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Според кои критериуми институциите од областа на културата добиле статус
на национална установа? Какви права и обврски произлегуваат од тој статус?
Дали статусот подразбира комплетно или делумно финансирање од буџетот на
Министерството за култура? Има ли Министерството и други обврски кон националните
установи? Какви обврски имаат националните установи кон Министерството? Дали
локалната власт има обврска да учествува во финансирањето? Дали таа обврска се
разликува во случаите кога во центрите се интегрирани драмски театри? Зошто и
театарот во Велес е дел од НУЦК иако во Велес нема центар на културата? Прашањата
чекаат одговор, но бројот на хибридните национални установи, театрите сместени во
НУЦК, продолжува да расте.
На 22 октомври 2007 година, кога министер за култура беше Арифхикмет Џемаили од
ДПА, свечено беше отворена Националната институција52 Тетовски театар, сместена
во НУЦК Дом на културата „Иљо Антески – Смок“. На веб-страницата на Тетовскиот
театар и во април 2019 година може да се прочита дека се вработени 15 актери и 15
административни и сценски работници. Во својата изјава по премиерата на првата
претстава на македонски јазик на 24 ноември 2015 година, министерката КанческаМилевска соопшти дека во театарот има вкупно 49 вработени, од кои 29 се актери. Но,
не соопшти дека во организационата единица на македонски јазик се вработени само
двајца актери53. За тоа дека Тетовскиот театар изведува и претстави на македонски
јазик, на веб-страницата нема ни збор. Според податоците од Министерството за
култура, во 2016 година Тетовскиот театар одиграл само 14 претстави. Тоа е неславен
рекорд во историјата на театарот во Македонија.
Во јануари 2011 година, со одлука на Владата беше формирана НУ Народен театар
Охрид, која е сместена во НУЦК Дом на култура „Григор Прличев“.
Во ноември 2011 година беше формирана НУ Театар „Комедија“, која во март 2012 година
го доби објектот познат како Театар „Центар“. Прва директорка на новиот театар беше
актерката Јелена Жугиќ, гласен поддржувач на ВМРО-ДПМНЕ.
52 Така пишува на веб-страницата на Општина Тетово, иако Законот за култура ја познава само
категоријата национална установа.
53 Слободан Трендов и Ѓорѓи Нешкоски
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На 2 ноември 2018 година, на предлог на новоименуваниот министер за култура Асаф
Адеми54, владата на Заев донесе одлука за основање на НУ Гостиварски театар кој
ќе има седиште во НУЦК „АСНОМ“. Веќе на 2 ноември 2018 година, во НУ Гостиварски
театар имало 27 вработувања.
На 22 јануари 2017 година, по објавувањето на Националната програма за култура,
претседателот на Комисијата за култура на СДСМ, Роберт Алаѓозовски, ја обвини
министерката Канческа-Милевска дека незаконски делела пари. Министерството
за култура ги објавило само добитниците, но не и сумите. Тој вети ревизија на
распределбата.55 Според СДСМ, Програмата со потпис на министерката претставува
нејзина лична одмазда кон сите уметници, автори, интелектуалци, институции и
организации кои ја критикуваа работата на Министерството за култура или учествуваа
во граѓанските протести.
Аргументот на министерката беше дека буџетот за култура е зголемен за 15,43
проценти, односно дека програмските средства се зголемени за 893.367 денари.

208

„Финансирањето на културните дејности опаѓа, од 53 % во 2006 година на 18 % во 2011
година. Преку 72 % се трошат на градежна оператива. Затоа една од најважните мерки
на СДСМ е реформа на системот на финансирање на културата“, одговори идниот
министер за култура Роберт Алаѓозовски.56

ГРАНДИОЗНИОТ ПРОЕКТ „1000 КНИГИ“
Во периодот 2009 – 2016 година, владата на Груевски беше најголемиот издавач
во Република Македонија. Владини партнери во проектот „1000 книги“57 беа
Министерството за образование и наука и Министерството за култура. Дел од проектот
е и „Читалната 1000 книги“ во ГТЦ во Скопје.
54 На 2 јуни 1918 година ја презеде функцијата од претходникот Роберт Алаѓозовски, кој беше
министер за култура од 1 јуни 2017 година до 4 јуни 2018 година. Една од првите мерки на
министерот Адеми беше на 3 септември да побара забрана за прикажување на играниот филм
„Ругање со Христос“ без да го гледа филмот. Мандатот на Асаф Адеми беше пократок. Си поднесе
оставка на 6 мај 2019 година.
55 МКД/МК, 21 јануари 2017 година
56 Слободен печат, 21 јануари 2017 година
57 https://SkopjeInfo.mk, 1000 преведени книги од сите области – проектот се надградува
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На www.1000knigi.mon.gov.mk може да се најдат податоци за сите 18 области и едиции
на проектот „1000 книги“, од кои 6 се од областа на културата: Култура и уметност
(36 тома); Историја, филозофија, антропологија и археологија (19 тома); Ѕвезди на
светската книжевност (45 тома); 130 тома македонска книжевност; Нобеловци (104
тома) и Македонска литература на англиски јазик (120 тома).
Останува да лебди прашањето дали во едицијата „Sвезди на светската книжевност“
за 4 години се преведени и отпечатени на македонски јазик 45 тома, како што пишува
на www.1000knigi.mon.gov.mk, или 560 наслови, како што од завршната промоција
известува порталот a1on.mk на 30 март 2016 година, парафразирајќи ја министерката
за култура: „Завршена едицијата “Ѕвезди на светската книжевност„ – објавени сите
560 наслови!“ Како и да е, на насловните страници на 45-те тома, чиј издавач е „Магор“,
централен простор зафаќа токму логото на Министерството за култура, што е преседан
во издаваштвото кај нас и не само кај нас.
„Проектот “Sвезди на светската книжевност„ е една од најзначајните цивилизациски
придобивки што ќе го збогати македонскиот духовен простор и ќе овозможи
пристап до колосалните дострели во развојот и креирањето на пишаниот збор. [...]
Во колекцијата на овој монументален избор вградени се најзначајните проблесоци
на човековата мисла – капиталните дела што потекнуваат од најдалечните духовноуметнички изворишта до најистакнатите книжевни остварувања во поново време.
[...] Со приопштувањето на овој најсодржаен библиофилски зафат, за македонската
јавност стануваат достапни врвните остварувања од светската книжевна ризница“,
може да се прочита во пофалбата на оние кои го замислиле и реализирале проектот.58
Но, на љубопитниот читател не може да не му паднат в очи некои податоци кои фрлаат
поинаква светлина. Пред сè, тиражите. Препевот на монументалниот ренесансен
еп „Бесниот Орландо“ од Лодовико Ариосто е објавен на македонски во само 50
примероци. Дали на издавачот „Арс Ламина – публикации“ му снемало хартија или
оценил дека толку се заинтересираните библиотеки и читатели? Прераскажаниот
еп „Парсифал“ од Волфрам фон Ешенбах има тираж од 100 примероци. На изборот
„Јапонски Но-драми“ и на „Освојувањето на Измаил“ од М. Шишкин (истиот издавач) не
е ни означено колкав е тиражот. Тираж од 200 примероци има зборникот „Манифести
на Западната книжевна авангарда“ и тоа не зачудува. Но зачудува тоа што и прозната
58 Стручна редакција на едицијата „Ѕвезди на светската книжевност“: Митко Маџунков, Луан
Старова, Ташко Ширилов, Ефтим Клетников, Драги Михајловски, Венко Андоновски и Ратко Дуев.
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верзија на монументалниот индиски еп „Рамајана“ е објавена во 200 примероци.
Тоа се тиражи кои одвај ги задоволуваат потребите на библиотеките во Македонија.
Големите епови како „Рамајана“, „Махабхарата“, „Ослободениот Ерусалим“ и други ќе
чекаат да бидат препеани на македонски јазик, како што „Илијада“ и „Одисеја“ беа
препеани од проф. Михаил Петрушевски.
Многу мегаломанија и многу нестручност се потребни 1.000 книги да се преведат и
објават за само четири години. На свечената промоција на последните преведени
дела која се одржа во МАНУ, министерката Канческа-Милевска изјави дека биле
ангажирани над 500 преведувачи! Останува мистерија каде ги регрутираа, врз основа
на кој минат труд ги идентификуваа како преведувачи со доволно солидно познавање
на странскиот, но и на македонскиот јазик. Но неоспорно е дека квалитетот на
преводите е под неопходното ниво. Тоа може да се види и во преводите на стручните
книги кои Владата ги објави за да служат како учебници на факултетите за уметности.

210

„Во светлото на оваа политика на самоизолација, на потребата не од
на промоција на златниот македонски дух, ја гледам ујдурмата на
Владата со сто и триесетте тома македонска книжевност преведени
на англиски јазик. Наместо да го прифати мачниот либерален модел
на културно мешање, на проценка на другите култури што тие сметаат
дека би било интересно да преведат од македонските автори на
нивните јазици и култури, македонската влада си ја зеде улогата таа
да му избере на светот добар македонски роман, таа да му го преведе
на нивниот сопствен јазик и таа да му го пласира на светските саеми.
Тоа е толку спротивно на современите трендови на меѓународната
културна соработка, што однапред е осудено на дебакл. Ние ќе си
го тркаламе како скарабеј нашето сопствено културно гомно и ќе
очекуваме светот да ни се восхити и да се заинтересира. А бидејќи
тоа нема да се случи, решивме да си го тркаламе пред себеси и
барем ние да си се радуваме колку ни е убаво, вака накитено на
туѓ јазик, од наши туѓинци, т.е. преведувачи. Нема поголем пораз за
македонската културна демократија од ситуацијата во која наспроти
слабите и збунети издавачи државата ја презеде улогата да закупи

мешање, ами

Проектот
„Скопје 2014“
и проектот
„1000 книги“
се близнаци.
Тие се рожби
на безумието
кое претендира,
владеејќи со
сегашноста,
да го прекрои
минатото, за
да може да
завладее и со
иднината.
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најголем саемски простор за да ги промовира делата кои се нејзини ем наши. Или
да промовира дела пред нас кои се наменети за други култури, а направени од нас.
Каква прекрасна симбиоза на пазарот и државата, на индивидуалните и колективните
стремежи!“59 напиша Роберт Алаѓозовски во април 2011 година во неделникот Сега.
Проектот „Скопје 2014“ и проектот „1000 книги“ се близнаци. Тие се рожби на безумието
кое претендира, владеејќи со сегашноста, да го прекрои минатото, за да може да
завладее и со иднината.

ВАРТОЛОМЕЈСКИ НОЌИ:
ДВА ПАТИ НА ДНОТО
На 21 декември 2012 година, стотина актери, режисери, музичари, балерини и балетани,
играорки и играорци излегоа на скопските улици да протестираат против опозицијата
која во Собранието бараше кратење на буџетот за 2013 година, предложен од владата
на Груевски.60 На фотографиите можат да се видат директори на националните
установи од областа на културата како носат транспарент на кој пишува: УМетност.61
„Ние уметниците не заслужуваме да работиме во монтажни бараки“, рече актерот
Дејан Лилиќ, директор на МНТ, застанат пред новиот објект на МНТ. „Уметноста е
молитва за Македонија и огледало на нејзината душа“, заврши патетично актерот
кој го одигра Хамлет пред да стане директор на позлатениот МНТ. Се разбира, во
согласност со волјата на министерката и премиерот. Како и другите директори кои го
носеа транспарентот. Само два дена подоцна стана јасно дека тие се само статисти
во увертирата на насилството во режија на власта. Ноќта меѓу 23 и 24 декември 2012
година во Собранието падна крв. Тоа беше првата Вартоломејска ноќ во независна
Македонија. „Сценариото, според кое власта ќе го стави предлог-буџетот за 2013 година
на пленарна седница на Собранието иако не е завршена комисиската расправа, не
59 Преобјавено во „Што е груевизам“.
60 https://a1on.mk, Започна мирниот протест на уметниците од Македонија, 21 декември 2012
година.
61 https://mkd.mk, Глумци, музичари и уметници на протест: не заслужуваме да работиме во
монтажни бараки

211

го негира никој.“62 Најпрвин од собраниската сала беа отстранети новинарите за да
се скрие од јавноста насилството врз пратениците од опозицијата.63 Но, снимките
направени со мобилните телефони на пратениците сепак стигнаа до јавноста и ја
ужаснаа.
Втората Вартоломејска ноќ се случи на 27 април 2017 година. Власта на заминување се
обиде да изврши државен удар. Таа ноќ, во собраниските клупи, Елизабета КанческаМилевска, министерката за култура во техничката влада, а воедно и пратеничка,
се гушкаше со маж маскиран со т.н. фантомка.64 Во крвавата драма еден оперски
пејач65, еден актер66, еден режисер67 и една пијанистка68 од граѓанската иницијатива
„За заедничка Македонија“ ги одиграа улогите на агитатори за насилно спречување
на изборот на нов претседател на Собранието. Крајната цел беше да се оневозможи
смената на власта по вонредните избори. Уметниците кои ја предводеа иницијативата
„За заедничка Македонија“ не беа осамени во потпалувањето на огнот. Меѓу лидерите
на „Граѓанското движење за одбрана на Македонија (ГДОМ)“ имаше двајца актери69, а
„Македонски манифест“ го претставуваа еден поет70, еден режисер71 и еден диригент72
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кои, за волја на вистината, не влегоа во Собранието.

62 https://slobodnaevropa.mk, Буџетска драма – СДСМ дежура, власта сака да ги заобиколи
комисиите, 23 декември 2012 година.
63 https://slobodnaevropa.mk, Буџетот усвоен со сила, 24 декември 2012 година.
64 htpps://sdk.mk, Културњаците како платена војска на министерката Бети за напад на
Собранието, 2 мај 2017 година.
65 Игор Дурловски, професор на ФМУ и управник на Македонската опера и балет
66 Владо Јовановски, актер во МНТ, водител на документарната телевизиска серија „Истражи ја
Македонија“
67 Борис Дамовски, филмски режисер
68 Елена Мисиркова-Лоза, пијанистка, амбасадор на македонската култура во Австрија
69 Тони Михајловски, уметнички директор на МНТ од ноември 2015 година, и Петре Темелковски, 11
години директор на МТФ „Војдан Чернодрински“ и единствен добитник на трите државни награди
70 Ефтим Клетников
71 Александар Русјаков
72 Запро Запров
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МИЛОСТ И НЕМИЛОСТ
Во годините на
владеењето на
Никола Груевски,
културното
наследство остана
незаштитено,
запуштено и
изложено на
безмилосна
комерцијализација.

Во годините на владеењето на Никола Груевски, културното наследство
остана незаштитено, запуштено и изложено на безмилосна
комерцијализација.73 Предимензионирани хотели и ресторани се
надвиснаа над бисерите на средновековната сакрална архитектура.
Фреските се ронат и распаѓаат под раскапаните покриви на црквите.74
Над опожарените манастирски конаци, никнуваа(т) предимензионирани
резиденции за владиците.75
Политичарите од партиите кои владеат во Македонија преку ноќ станаа
верници, православни и муслимани. Свештениците ги благословуваат
политичарите, а политичарите се прават глуви и слепи и за уништувањето
на автентичниот изглед на верските објекти и за говорот на омраза кој
се слуша во црквите и џамиите.

Во најновиот нацрт-извештај УНЕСКО препорачува Охридскиот регион од културно
и природно наследство да се стави на листата на загрозено светско наследство
бидејќи властите не успеале да ги исполнат приоритетните препораки во зададената
двегодишна рамка. УНЕСКО бара од државата да воспостави целосен мораториум
на какви било урбани трансформации на брегот на езерото сè додека не се
финализираат и усвојат ефективни законски решенија за заштита и механизми за
нивно спроведување. Од властите се бара да направат проценка на нелегалните
градби и да се утврди нивното влијание врз заштитеното подрачје, како и уривање
на сите објекти што претставуваат опасност за подрачјето, истовремено и строго
спроведување на законите и правилниците за спречување нови дивоградби.76
Алчноста и варварството на новокомпонираните богаташи, рака под рака со
корумпираните партиски номенклатури, ги голтаат автентичните вредности во
урбаните и руралните населени места. Масовното иселување ги препушта на забот
73 Над манастирот Св. Пантелејмон Нерези се надвисна т.н.
Македонско село кое денес зјае празно.
74 Свети Ѓорѓи Победоносецот во Курбиново
75 Конаците во Свети Јован Бигорски, септември 2009 година.
76 okno.mk, 20 мај 2019 година, УНЕСКО со препорака Охрид да се стави на листата на загрозено
светско наследство
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на времето бисерите на традиционалната архитектура, кои пропаѓаат пред нашите
очи. Исклучоците можат да се набројат со една рака. Иако препораките и барањата
на УНЕСКО се однесуваат на Охридскиот регион, тие се валидни за целата територија
на државата.
Единствената радосна вест е најавата на битолската локална власт дека се обезбедени
пари за обнова на опустошениот Офицерски дом на Широк сокак.

СОСЕМА НА КРАЈОТ...
Првите двајца министри за култура во коалициските влади на Никола Груевски не
издржаа повеќе од една година. И првиот и вториот беа од Демократската партија на
Албанците. По нив дојде ревносната министерка која управуваше со културата речиси
десет години.
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Ни првите двајца министри за култура во коалициската влада на Зоран Заев не
издржаа повеќе од една година. Роберт Алаѓозовски77 му го отстапи местото на Асаф
Адеми.78 Културата уште еднаш беше жртва на коалициски преговори. По една година
Асаф Адеми си поднесе оставка. На тоа му претходеше експлозија на незадоволство
од Националната програма за култура за 2019 година, по што уследи доцнење во
реализацијата на програмите во сферата на културата.
„Во недостиг од визија за значењето на културата, премиерот го занемари токму
секторот култура, правејќи го предмет за коалициски договори. Притоа сета
европска културна политика учи дека културата секогаш мора да стои над партиската
калкулација. Културата е универзална и космополитска област, во која се надминува
и политичкиот и етничкиот критериум. Во културата важи само принципот на
извонредниот уметнички квалитет. Тоа обврзува и при изборот на министерот за
култура. Тој мора да биде личност со голем културен, креативен или интелектуален
авторитет. Во најдобриот случај, тој треба да има вистинска визија за културата.“79

77 Министер за култура од јуни 2017 година до мај 2018 година, кадар на СДСМ. Потоа именуван за
Национален координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка.
78 Министер за култура од јуни 2018 до мај 2019 година, кадар на албанската партија Беса.
79 m.dw.com, 11 февруари 2019 година, Културата и македонскиот идентитет – Кица Колбе.
Ниту се руши, ниту
се гради на плоштад
„Македонија“
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Билјана Бејкова

ОД ГРАЃАНСКИ
НЕПОКОР
ДО ШАРЕНА
РЕВОЛУЦИЈА

„Денес над Македонија не се раѓа сонцето на

слободата. Денес сонцето ни заоѓа. Станува
мрачно и мрак нè обвива. Тешка пропагандна
магла земјата ни ја покрива. Заспаноста на
нашиот разум произведе илјадници политички
монструми. Тие ја користат нашата рамнодушност за да ѝ ја цицаат крвта на нашата тешко

Билјана Бејкова | ОД ГРАЃАНСКИ НЕПОКОР ДО ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА

стекната држава. Го користат нашиот страв и нашата малодушност за да ги газат
нашите права и слободи.
Почитувани граѓанки и граѓани, вие што сакате да живеете во европска, а не во некаква си неолитска, библиска или античка Македонија, придружете ни се во борбата
против окупаторите на нашата свест и совест!“
(Манифест на „Граѓаните за европска Македонија“)

Јануари 2009 година. Темни облаци над Македонија. Само неколку месеци по Самитот
на НАТО стана сосема јасно дека автократските тенденции на Никола Груевски, кои
јасно се наѕираа далеку пред Букурешт, земаат сè поголем замав. Владеењето на
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ незапирливо галопира во режим, во кој сплотените партискокриминални центри на моќ, засилени од пропагандната „гебелсовска“ медиумска
машинерија, безмилосно ги газат демократијата, вистината, правдата, владеењето на
правото, слободата на изразување и другите граѓански слободи и права.

ГРАЃАНИ ЗА ЕВРОПСКА МАКЕДОНИЈА
Таа зима, шестмина интелектуалци и активисти (Владимир Милчин, Роберто Беличанец,
Никола Гелевски, Бранко Героски, Мерсел Биљали и Жарко Трајаноски) се решителни
во намерата јасно и прецизно, на отворена сцена, да го сецираат режимот, но и да
го поттикнат и охрабрат граѓанскиот отпор. Нивната одлучност на 1 февруари 2009
година ги изнедри „Граѓаните за европска Македонија“ (ГЕМ) и првиот „Манифест
за европска Македонија“. Тие јавно и гласно обзнанија дека не сакаат изолирана и
провинцијализирана Македонија со која владее самоволието на партиските деспоти.
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Едновремено, ГЕМ-овци ги повикаа сите граѓани да им се придружат во борбата за
обнова на достоинството на граѓанинот, но и во борбата против „божемните демократи“
кои спроведуваат букефализација и „корумпираат медиуми, судии, академици, ректори“
и „зад чие родољубие се крие себељубие, славољубие, среброљубие и властољубие“.
Така, во предвечерјето на пролетта 2009 година, карванот на шестемина гласни
интелектуалци и активисти го започна својот „просветителски“ дебатен поход низ
Македонија. На владејачката ВМРО-ДПМНЕ не ѝ требаше долго да ја сфати „опасноста“
од јавното граѓанско дебатирање за нејзините недемократски политики и методи на
владеење. Веќе на 19 февруари, група приврзаници на оваа партија со насилство
ја оневозможија дебатата на ГЕМ во Домот на културата во Струга. Овој силеџиски
инцидент не ги обесхрабри ГЕМ-овци, но јасно и недвосмислено ја покажа намерата
на власта, на секаков начин и по секоја цена, да ја замолчи граѓанската критика и
да го оневозможи граѓанскиот активизам за демократија и почитување на основните
слободи и права.
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ПРВА АРХИБРИГАДА И ПЛОШТАД СЛОБОДА
Додека ГЕМ-овци храбро продолжија да крстосуваат низ населените места во
државата и јавно да го пренесуваат гласот за автократското владеење на Никола
Груевски, власта само еден месец подоцна, на 28 март, повторно ја покажа својата
насилничка природа. Тој ден, на повик на еден пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, неколку
стотици верници, членови и приврзаници на оваа партија се собраа и брутално со
клоци, тупаници и клетви ги нападнаа стотината студенти на Архитектонскиот факултет,
организирани во неформалната иницијатива „Прва архибригада“. На плоштадот
во Скопје студентите мирно и со транспаренти протестираа против изградбата на
верски објект во центарот на престолнината. На овој протест му претходеше идејата
на ВМРО-ДПМНЕ на централниот скопски плоштад да се изгради православна црква,
како и последователното барање на Исламската верска заедница на истата локација
да се изгради џамија. Полицијата не го спречи насилството, а власта не го осуди.
Но студентите не само што не беа исплашени туку беа дополнително решителни да
опстојат во своите барања и да ги мобилизираат граѓаните. Така се роди младинската
инцијатива „Плоштад Слобода“, на која ѝ се придружија бројни граѓански организации
и активисти, и која ги иницираше и предводеше низата мирни граѓански протести низ
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улиците на Скопје. Младите архитекти повикуваа: „Скопјанки и скопјани, го шириме
гласот. Гласот на градот и гласот на слободата. Тоа се двете клучни работи кои
сакаме да ги допреме... Нашиот град и нашата држава се исправени пред нов терор
на едноумието (сеедно дали се нарекувало вера, нација или партија). Слободата и
демократијата можеме да ги задржиме и негуваме само ако му се спротивставиме на
теророт на униформирањето, на теророт на оние што се закануваат и тепаат во име
на своите вистини“1, а стотиците граѓани, таа пролет, упорно и мирно демонстрираа со
музика и свирчиња против изградбата на каков било верски објект на плоштадот и
бараа почитување на правото на различно мислење.
Но, граѓанскиот ангажман не се исцрпи само со протестите. Плоштад Слобода и ГЕМ
собраа 1.059 потписи и побараа општински референдум за изјаснување на граѓаните,
дали се „за“ или „против“ градењето верски објект на плоштадот. Општинската власт на
ВМРО-ДПМНЕ го опструираше барањето за референдум, но партиите од владејачката
коалиција набргу се откажаа од намерата на скопскиот плоштад да никне црква или
џамија.
За многумина, случувањата во првата половина на 2009 година претставуваат почеток
на вистинската политичка артикулација на граѓанскиот отпор против режимот на Никола
Груевски. За Владимир Милчин, појавата на ГЕМ и на Прва архибригада, независно
едни од други, има исклучително значење: „ГЕМ-овци беа луѓе во години, познати на
јавноста по своите ангажирани политички ставови, студентите од Архибригадата беа
млади луѓе кои првпат се соочија со темната страна на политиката. Тој дијапазон во
возраста и искуството имаше симболичко значење. Две генерации без каква и да е
поврзаност се огласија речиси во ист ден.“
Иако власта, под притисок на граѓанските активисти и граѓаните, во 2009 година
се откажа од изградбата на верски објект на плоштадот во Скопје (реши да гради
црква во близина на Домот на АРМ), во почетокот на 2010 година таа го возврати
ударот со мастодонтскиот проект „Скопје 2014“, чија цел беше преку лажен барок и
неокласицизам целосно да го смени постземојтресниот модерен лик на градот. Како
што се засилуваше изградбата на „барокните“ и „античките“ објекти, споменици и
скулптури, така се засилуваше автократското владеење на Никола Груевски. Во 2010
година, стечајните работници продолжија со борба за решавање на нивниот статус
1 Блог „Квадратура на кругот“. Достапно на: http://kvadraturanakrugot.crnaovca.mk/2009/04/10/
protest-ploshtad-sloboda/
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и штрајкуваа со глад, а власта го отвори „ловот на вештерки“, односно на нејзини
неистомисленици и критичари. Процесот на лустрација започна и полицијата упадна
во најгледаната национална телевизија А1. Во овој период власта
го осмисли и феноменот на создавање паралелни квазиневладини
„ГЕМ-овци
организации и институти како, на пример, „Димитрија Чупоски“, а
беа луѓе
подоцна и „Павел Шатев“, како и бројни фантомски организации кои
во години.
имаа за цел да бидат пандан на вистинските/ реалните граѓански
Архибригадата
организации, да ги „поклопуваат“ нивните активности, да внесуваат
беа млади.
шум во јавниот простор и да ги бранат и застапуваат политиките на
Дијапазонот
владејачката коалиција. Голем дел од овие организации и институти
на возраста
постојано добиваа финансии од буџетот, а некои се јавуваа дури и
и искуството
како донатори на споменици во рамки на проектот „Скопје 2014“ (на
имаше
пример, Здружението за духовно обединување на Сетинци, Попадинци
симболичко
и Крушоради).
значење. Две
На 5 јуни 2011 година, Никола Груевски доби нов четиригодишен генерации,
мандат. Тоа за слободoумните граѓани значеше само едно – режимот неповрзани,
ќе се шири, а просторот за слободно дејствување и изразување се огласија
драматично ќе се стеснува. Не требаше да се чека долго за потврда во речиси ист
на ваквите стравувања. Таа пристигна веќе следниот ден по изборите. ден.“
Безмилосниот галоп на ВМРО-ДПМНЕ ја донесе првата жртва - Мартин
Нешкоски.

СТОП ЗА ПОЛИЦИСКАТА БРУТАЛНОСТ
На 6 јуни 2011 година, во раните утрински часови по завршувањето на предвремените
парламентарни избори, во текот на прославата на победничката коалиција „За подобра
Македонија“, на плоштадот Македонија во Скопје животот го загуби 22-годишниот
Мартин Нешкоски, симпатизер на ВМРО-ДПМНЕ. На трагичниот настан му претходела
расправија и брканица на момчето со член од обезбедувањето на настанот, припадник
на МВР. Според неколку сведоци, Нешкоски починал од силни удари здобиени по
главата и телото од припадникот на специјалната полициска единица „Тигри“, Игор
Спасов. Во првите 24 часа од настанот власта се обиде да го скрие убиството. Во
билтенот на МВР беше објавена информација дека е најдено тело на мртво момче
без траги на насилство, а во медиумите имаше конфузни информации за овој случај.
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Со извештај први се јавија Макфакс и Нетпрес кои информираа дека момче
починало на плоштадот во Скопје откако било претепано од припадник на МВР. Овие
две вести ќе го дадат тонот на известувањето во наредните денови. Провладините
медиуми упорно ќе се обидуваат да го минимизираат случајот преку дефокусирање,
релативизирање, дозирање на фактите, како и преку дискредитација на граѓаните
кои бараа одговорност од владата.
Информациите за бруталното убиство на Нешкоски и обидот на власта да го скрие ова
злосторство ги вознемирија граѓаните и ги изреволтираа младите луѓе. Тие веднаш
по проширувањето на веста за убиството спонтано почнаа да се собираат и да
протестираат. Секојдневно. Со денови. Сè помасовно и сè порешително. Граѓанскиот
револт излеан на улица стана движење против полициската бруталност. Граѓаните
секој ден во 18 часот бараа правда за Мартин. Бараа оставки од тогашната министерка
за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, и од тогашниот портпарол на МВР, Иво
Котевски, целосно решавање на убиството, кривично гонење на сите кои помогнале
во обидот да се скрие убиството, како и целосно почитување и заштита на човековите
права и слободи.
Барањата на демонстрантите не беа исполнети. Судскиот процес против Игор Спасов
започна во ноември 2011, а заврши во јануари 2012 година со осудителна пресуда и
казна затвор од 14 години.
Случајот Нешкоски потврди дека провладините медиуми, кои беа вплеткани во
политички и бизнис-мрежи со партиите на власт, беа само груб инструмент за
политичка борба. Тие континуирано ги бранеа позициите на власта, постојано
нагласуваа дека случајот е затворен и расчистен, спорадично известуваа за барањата
на демонстрантите, а во подоцнежните фази некои од нив преминаа кон директно
етикетирање на организаторите и на дел од учесниците, нарекувајќи ги „припадници
на опозициската СДСМ и на фондацијата Сорос“, кои по секоја цена се обидуваат
политички да ги злоупотребат протестите. Своевидна кулминација на настаните беше
организирањето на т.н. „контрапротест“ против божемната партизација на случајот,
кој се одржа на петнаесеттиот ден од протестите. Овој контрапротест, како и оној
против Прва архибригада, се изум на ВМРО-ДПМНЕ и претставуваат предвесници на
низата идни контрапротести на власта и на нејзините поддржувачи против граѓаните
и нивните заложби за слобода и демократија.
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И во самото движење дел од организаторите постојано јавно порачуваа дека на
протестите не се добредојдени членови и симпатизери на опозициската СДСМ, како
ни активисти од граѓанските организации финансиски поддржани од Фондацијата
Отворено општество – Македонија. „Оправдувањето беше дека нивното присуство ќе
го обои и исполитизира протестот, а и ќе им послужи на медиумите на режимот како
доказ за да го етикетираат и заокружуваат целиот протест и активистите во него.
И тогаш, а и денес, сметам дека таа стратегија беше смислена од тогашната власт
и дека постоела спрега меѓу некои индивидуи од таа група луѓе и некои структури
на ВМРО-ДПМНЕ, или да бидам уште попрецизен, на „МВРО-ВМРО“. Истите работи се
случуваа подоцна и во „Заедно за мир„, во АМАН, во студентските пленуми, протестите
во 2015-та и 2016-та“, смета Петрит Сарачини, еден од претставниците на движењето.
Според него, ова движење успеа да ја разоткрие бруталноста на режимот, но и да биде
процес во кој граѓаните учеа како да ги артикулираат своите барања низ протестни
движења.
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Новите медиуми и социјалните мрежи (Фејсбук и Твитер) се покажаа како особено
значаен и ефикасен алтернативен медиумски простор за информирање на јавноста,
но и за координирање на протестите во Скопје и во неколкуте други градови низ
Македонија. Според анализата на НВО Инфоцентар2, за само една недела групата за
поддршка на протестите против полициската бруталност на Фејсбук собра над 21.000
членови и поддржувачи, на Твитер беа објавени околу 6.000 пораки под таг-ознаките
#protestiram и #martin, додека видеоматеријалите од протестите објавени на Јутјуб
беа прегледани над 40.000 пати.
На овој начин, новите медиуми и социјалните мрежи станаа сојузници на граѓанскиот
отпор. Наспроти повеќето традиционални медиуми кои беа директен инструмент во
рацете на оние против кои овие протести и движења беа насочени, новите медиуми
и социјалните мрежи беа „слободната зона“ врз која власта немаше и не можеше да
воспостави контрола и цензура.
Паралелно со сè поизразеното граѓанско незадоволство, притисоците и заканите на
власта спрема критичарите и сите оние кои размислуваа поинаку и не се согласуваа
со нејзиниот начин на владеење стануваа сè пожестоки и сè почести. Посебно на
2 Медиумско огледало – Медиумски манипулации и пропаганда, НВО Инфоцентар, декември 2011
година, стр. 11. Достапно на: http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2014/10/Mediumskimanipulacii-2011.pdf
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удар беа Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ), претставниците
на граѓанското општество, новинарите и медиумите. Во 2011 година, меѓу другото,
власта конечно успеа да ја затвори телевизија А1, го лустрираше Владимир Милчин
(тогашниот директор на ФООМ), го урна деловниот комплекс Космос на бизнисменот
Фијат Цаноски, а се обиде да го преземе и граѓанскиот марш „Заедно за мир“.

АМАН
Ваквиот тренд продолжи и во 2012 година. Власта сè повеќе креираше политики кои
не само што не беа во интерес на граѓаните туку водеа кон нивно осиромашување и
загрозување на основните слободи и права. Пропагандата и манипулациите го заменија
професионалното, непристрасно новинарство во речиси сите традиционални медиуми,
вклучително и во јавниот радиодифузен сервис – Македонската радиотелевизија, а
нападите кон критичките новинари и граѓанските активисти стануваа сè почести и
погласни. Тие постојано беа етикетирани како „соросоиди“, „предавници“, „платеници,
„странски шпиони“ и др.
На пример, во првата половина на 2012 година големо внимание во јавноста
предизвика обраќањето во Европскиот парламент (ЕП) на Лидија Димова, тогашната
извршна директорка на граѓанската организација Македонски центар за европско
образование (МЦЕО), за дизајнот на новата ИПА-програма за периодот 2014 – 2020
година. Провладините медиуми воопшто не го објавија обраќањето на Димова во
ЕП и не објавија нејзина изјава или коментар, но затоа жестоко, манипулативно и
пропагандистички ја нападнаа и ја критикуваа дека побарала „ЕУ да ги укине
ИПА-фондовите за Македонија“ и коментираа дека „соросоидот Димова плукна по
Македонија“.
Како што власта го затегаше обрачот така растеше граѓанското незадоволство и
револт. Топлото долго лето ги разбуди жешките социјални пориви на граѓаните. Под
мотото „Аман“, група граѓани, незадоволни од поскапувањата на цените на парното,
струјата и горивата, започнаа серија протести пред канцелариите на Регулаторната
комисија за енергетика. Секој вторник на плоштадот Пела граѓаните гласно и
решително порачуваа: „Револтирани и гневни од новите одлуки на Регулаторната
комисија за енергетика, ние група на граѓани, самоиницијативно преку социјалните
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мрежи се собравме и одлучивме да започнеме со процесот на самоизборување за
нашите права. Време е да кажеме – Доста е, Аман. Ова што се прави врз грбот на
граѓаните не е веќе ни во граници на нормалата. Во период на економска криза,
беспарица, Регулаторната комисија и Владата на Република Македонија се осмелија
да удрат по она од што најголемиот број на граѓани патат, а тоа е нивниот празен џеб“3.
Протестите и активностите на АМАН траеја со месеци и се проширија низ други
градови во државата. Иницијаторите на ова социјално движење беа инклузивни во
својот пристап и постојано ги повикуваа сите незадоволни граѓани да им се придружат
и да бараат од надлежните институции да се врати старата цена на парното греење,
да се врати укинатата евтина струја, да се намалат цените на нафтените деривати
соодветно на животниот стандард и др. Ова движење, иако беше социјално, освен од
граѓаните и граѓанските активисти, не доби поддршка од ниту еден синдикат.
Граѓаните беа упорни, протестите стануваа помасовни, но власта упорно ги игнорираше
нивните барања и водеше засилена „специјална војна“ против самото движење. Покрај
обидите однатре да ја заслабне и уништи иницијативата, владејачката гарнитура со
помош на пропагандната машинерија водеше жестока хајка против иницијаторите
на АМАН. Наеднаш, тие од обични незадоволни граѓани станаа „платеници на Сорос“,
„предавници“, „провокатори“, „непријатели“. Зачестија директните физички закани врз
нив и нивните семејства. Власта не избираше средства да ги заплаши и замолчи.
По еден таков напад, активистот Васко Лазаревски, во име на АМАН за медиумите
изјави: „Влегуваме во опасна зона на закани, само за да ја запрете иницијативата за
собирање 10.000 потписи со кои бараме промена на Законот за енергетика. Нашите
барања се граѓански, а не политички и затоа ќе продолжиме со иницијативата сè
до остварување на барањата. Ги повикуваме граѓаните да не се плашат и да ни се
придружат со своите потписи“4.
Наспроти сите закани и напади, движењето АМАН успеа да собере над 13.000 потписи
за измени на Законот за енергетика. Сепак, ни овие илјадници граѓански потписи не
беа доволно убедливи за владејачкото мнозинство кое, наспроти граѓанската волја,
во Собранието, во февруари 2013 година, го отфрли предлогот на АМАН.
Дека власта нема да отстапи ниту милиметар од својата зацртана намера Македонија
да ја претвори во целосно „заробена“ држава, покажа и „црниот понеделник“. Вечерта,
Протест на „АМАН“

3 Точка, 13.8.2012 г., „Граѓанската АМАН секој вторник со протест против поскапувањата“.
4 Плусинфо, 30.10.2012 г., „Активист на АМАН добивал закани по живот“.
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во пресрет на 24 декември 2012 година, тогашната опозиција пред Собранието
организира протести против донесувањето на буџетот за 2013 година, кои продолжија
следното утро. Додека од едната страна на Парламентот се наоѓаа поддржувачите на
опозицијата, од спротивната страна беше организиран провладин контрапротест на
„Фронтот за народот“. Пред зградата на Собранието беше тензично, но неспоредливо
помалку во споредба со случувањата во законодавниот дом. Обезбедувањето
на Собранието, под команда на владејачкото мнозинство, физички ги нападна
опозициските парламентарци, но и новинарите кои се затекоа во собраниската сала.

СЛОБОДА ЗА КЕЖО
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„Црниот понеделник“, всушност, беше предвесник на случувањата во 2013 година,
која започна со протести на опозицијата под мотото „Отпор“, со згаснување на некои
од критичките медиуми или со менување на нивните сопственици, со принудување
на редакциите „преку ноќ“ да укинуваат емисии и кадровски да се „засилуваат“ со
новинари од провладините медиуми; со тужби и барања за големи отштети за клевета
и навреда од страна на државните функционери за сопствениците, уредниците и
новинарите на критичките медиуми, како и со закани за некои новинари и редакции
кои мораа јавно да се извинуваат или, пак, да повлечат определени содржини што
веќе ги објавиле.
Провладините медиуми објавуваа дискриминирачки листи на наводни „новинари
хомосексуалци“, пласираа текстови во кои новинарите ги третираа како платеници,
обвинуваа дека работат за СДСМ и одеа дотаму што за лошата состојба со слободата
на медиумите, детектирана и од меѓународната организација Репортери без
граници, ја обвинуваа исклучиво „Соросовата фондација и новинарите што таа ги
финансира“. Во овој период воопшто не беа реткост насловите од типот: „Соросовите
пари константно го контаминираат медиумскиот простор“ (Сител, 5.2.2013 г.), како ни
конструкциите: „...Сликата за слободата на медиумите во Македонија во најновиот
извештај на Репортери без граници ја креираат луѓе блиски до Владимир Милчин и
Фондацијата Отворено општество – Сорос, имајќи во предвид дека според праксата и
во другите земји, организацијата ги создава извештаите врз основа и на бизнис-цели,
а токму Џорџ Сорос е еден од финансиерите. За поврзаноста на одредена група на
новинари со политичките цели на опозицијата и ставањето во нивна функција говори
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и фактот што група на новинари, јавно застана зад политичката кампања на СДСМ
појавувајќи се на протестите кои оваа партија ги организира.“ (Курир, 6.2.2013 г.).
Нова потврда за констатацијата на Репортери без граници за драматичниот пад на
слободата на медиумите и слободата на изразување во Македонија стигна на 28 мај
2013 година. Министерството за внатрешни работи спроведе полициска акција, под
кодно име „Ликвидација“, во врска со судскиот случај за двојно убиство во село Ореше,
Велешко. Приведени беа осум лица, осомничени дека се вмешани во незаконски
активности, меѓу кои и новинарот на дневниот весник Нова Македонија, Томислав
Кежаровски. Тој беше приведен поради авторски текст објавен во 2008 година, во кој
наводно го открил идентитетот на заштитениот сведок во случајот Ореше.
Целосната институционална доминација во известувањето на јавноста за апсењето
на Кежаровски почна да се менува дури неколку дена по полициската операција,
и тоа благодарение на неговите колеги новинари кои преку социјалните мрежи се
подготвуваа за протести. Преку протестите под слоганот „Слобода за Кежо“, јавноста за
првпат беше информирана за прекршувањата на правата на новинарот Кежаровски и
за последиците од овој случај за јавниот говор и слободата на изразување во земјата.
Благодарение на протестите и активностите на новинарите случајот доби меѓународна
димензија; клучните светски медиумски организации, вклучително и ОБСЕ, бараа итно
ослободување на Кежаровски.
Барањата на медиумската заедница и на организациите за заштита на човековите
права не само што беа игнорирани туку судот спроведе експресна судска постапка
во која на 21 октомври 2013 година Кежаровски беше осуден на четири и пол години
затвор. Два дена подоцна, на 23 октомври, беше организиран граѓански протест пред
Музејот на македонската револуционерна борба, на кој присуствуваа новинари и
граѓански активисти. Полицијата не им дозволи на демонстрантите да ѝ се доближат
на зградата на музејот и дојде во директен судир со нив. За овој протестен собир
беа ангажирани над 100 полициски службеници, како од регуларната така и од
специјалната полиција. Ваквата демонстрација на сила имаше само една цел –
заплашување на новинарите и активистите. На крајот од протестот, во знак на револт
демонстрантите палеа свеќи пред кордонот полиција.
Провладините медиуми, како, на пример, порталот Курир, на секаков начин се
обидуваа да ги дискредитираат протестите и нивните учесници: „Наместо новинари,
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пред Музејот на ВМРО денес дојдоа пензионери, насилници и лица кои се појавуваат
на секој протест организиран во земјава. Тие се обидоа да испровоцираат конфликт
со полицијата во обид да срушат полициски кордон. Се фрлија врз штитовите на
полицајците, кон специјалците фрлаа со камења. Истовремено упатуваа навреди,
плукаа и пцуеја. Во првите “борбени„ редови застанаа непознати лица за да покажат
мускули. Полицијата остана мирна, реагираше европски и покрај провокациите и
нападите од насобраните насилници кои протестираа“ (Курир, 23.10.2013 г.).
За случајот Кежаровски критичките медиуми и новинари се обидоа да ја алармираат
домашната и меѓународната јавност за сериозните загрозувања на слободата на
изразување и слободата на медиумите во државата, додека провладините медиуми,
откако случајот Кежаровски стана едно од врвните општествени прашања, беа или
пасивни кон него или се обидуваа да ги ублажат последиците од неговата медиумска
присутност. Притисокот на домашните и меѓународните организации и асоцијации,
како и притисокот на јавноста да се преиспита овој случај, се покажаа како клучни
и резултираа со ослободување на Кежаровски од притвор во ноември 2013 година.
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ПАРКОБРАНИ И ГО САКАМ ГТЦ
Во 2013 година се случија и други приведувања. Ноќта на 12 септември во паркот
кај поранешниот хотел Бристол во центарот на Скопје, неколку стотици полициски
службеници приведоа и држеа во петчасовен притвор 11 активисти на граѓанската
иницијатива „Паркобрани“.
Паркобраните, во пролетта 2013 година се појавија како глас на граѓаните кои сакаа
да го спречат уништувањето на зелените површини за сметка на квазибарокните
објекти на „Скопје 2014“. Со неколкумесечна опсада на малиот парк спроти Бристол,
тие се обидуваа да го спречат неговото претворање во градежно земјиште. За време
на граѓанскиот „камп“, паркобраните организираа бројни едукативни, забавни и
рекреативни активности со единствена цел да ја поттикнат свеста на граѓаните за
потребата од зачувување на зеленилото во главниот град.
Власта, откако ја увиде упорноста и решеноста на граѓаните да не попуштат во нивните
барања за заштита на малиот парк, примени сила и во ноќна полициска акција го
отстрани кампот и уапси дел од активистите. Како одговор на ваквото насилничко
однесување на властите, паркобраните повикаа на протести и истакнаа дека нема да
се откажат од нивната борба.
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Како што се интензивираше реализацијата на „Скопје
„Како што се 2014“ така се згуснуваше и граѓанскиот револт против
интензивираше овој проект кој неповратно го уништуваше идентитетот
реализацијата на на градот. Во пролетта 2013 година, Асоцијацијата на
„Скопје 2014“ така архитекти на Македонија го поттикна создавањето
се згуснуваше на граѓанската иницијатива „Го сакам ГТЦ“, која ја
граѓанскиот револт поддржаа Плоштад Слобода, Центарот за современи
против овој проект уметности (ЦСУ), Прва архибригада, Архитектонскиот
кој неповратно го факултет во Скопје, како и други бројни граѓански
уништи идентитетот на активисти и архитекти. Според Никола Писарев од ЦСУ,
градот.“ првата поголема пресвртница и видлива активност на
иницијативата, која навести дека граѓаните на Скопје
нема лесно да го прифатат преобликувањето на Градскиот трговски центар во барок,
е всушност првото гушкање на ГТЦ, како форма на мирен протест кој се одржа на 14
јуни 2013 година и на кој учествуваа околу 3.000 граѓани. Овој протест претставува прв
поголем протест против политиките на „Скопје 2014“.
Битката за ГТЦ продолжи во наредните четири години. На 26 април 2015 година, Општина
Центар организираше референдум кој, иако формално не го постигна цензусот, сепак
јасно го отслика ставот на граѓаните. Над 95 отсто од оние што излегоа да гласаат
се изјаснија против менувањето на изгледот на ГТЦ. Во 2017 година, Уставниот суд
донесе одлука која значеше запирање на „барокизацијата“ на ГТЦ, но и запирање на
изградбата на уште неколку објекти во рамките на „Скопје 2014“.

МОЕ ТЕЛО – МОЈ ИЗБОР
Владата на Никола Груевски, покрај бројните политики за зголемување на наталитетот
на населението, особено кај Македонците, во пролетта 2013 година, посегна и по
правото на абортус. Министерството за здравство поднесе предлог за донесување
нов закон за прекин на бременоста, и тоа по скратена постапка. Со овој закон, власта,
преку воведување рестриктивни механизми, сакаше да им го ограничи правото
на абортус на жените во државата. Овој законски акт дојде по неколкугодишните
„анонимни“ анти-абортус кампањи, кои постепено ги подготвуваа теренот и јавноста
за рестрикција на правото за прекин на бременоста.
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Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, со поддршка од
над седумдесет граѓански организации и мрежи, организираше серија граѓански
протести под слоганот „Мое тело – мој избор“. Граѓаните бараа Владата да го повлече
овој законски акт затоа што, според нив, предлог-законот е противречен на женските
права кои се веќе заштитени со Уставот, но и на меѓународните документи за човекови
права кои Македонија ги има ратификувано.
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Оваа владина политика за ограничување на прекинот на бременоста, всушност, се
појави како „присилна мерка“ за зголемување на наталитетот. Мерките беа проследени
со контроверзна и агресивна кампања. Во рамки на кампањата под слоганот „Избери
живот, имаш право на избор“ беше објавен еден од најконтроверзните спотови
во Македонија. Во него креаторите создадоа атмосфера на среќно исчекување
да се роди дете, сè до моментот кога на „несудениот татко“ цинично му честитаат
дека абортусот е успешен и дека убил здраво бебе. Оваа неочекувана и морбидна
пресвртница имаше за цел да предизвика морници кај гледачите и таа асоцијација
да биде нераскинливо и силно поврзана со абортусот и неговото значење. Во таа
смисла, кампањата и нејзината порака затвори секаква дебата, квалификувајќи го
абортусот како убиство. Конкретниот спот предизвика бурни реакции во јавноста и
бројни барања на граѓанските организации за негово целосно повлекување.
Владата опстои на својот законски предлог, а Собранието го усвои. Рестриктивните
административни процедури за прекинот на бременоста останаа на сила сè до 2019
година.
Граѓанските организации продолжија да ги мониторираат политиките на власта,
аргументирано да критикуваат и активно да предупредуваат дека автократот Никола
Груевски насилно втемелува длабоко корумпиран, криминализиран и дискриминирачки
режим наместо да обезбеди правда, владеење на правото, непартиско функционирање
на институциите, почитување на граѓанските и политичките слободи и права.
Иако навидум цврст и непробоен, режимот на Груевски во 2014 година ги покажа
првите сериозни пукнатини. Почнаа да го потресуваат коруптивни скандали, а
опозицијата не ги призна резултатите од предвремените парламентарни избори и
излезе на улица. На улица сè почесто и сè помасовно излегуваа и обичните граѓани.
Причините беа бројни и различни. Гевгеличани протестираа поради арсенот во водата
за пиење, а тетовци поради загадениот воздух. Реканците преку протести ги штитеа
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реката Радика и националниот парк Маврово, а граѓанските активисти од Скопје пред
Јавното обвинителство протестираа откако маскирани силеџии го демолираа ЛГБТИ
Центарот за поддршка и претепаа активисти кои ја прославуваа неговата годишнина.

СТУДЕНТСКИ ПРОТЕСТИ
Граѓанското незадоволство, иако сè уште атомизирано, реактивно и фокусирано
на различни прашања и проблеми, постепено ги добиваше контурите на граѓански
отпор и борба против автократското владеење на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Но, сепак,
нешто недостигаше. Нешто што ќе ги направи граѓаните решителни да одат до крај
во борбата за слобода.

„Граѓаните во
студентите
ја најдоа
храброста
која им
недостигаше,
а активистите
препознаа
дека
студентските
протести се
можна точка
на пресврт и
омасовување
на отпорот.“

И тогаш се случи „чудо“. На 17 ноември 2014 година, неочекувано, на
улиците на главниот град се слеа река од 3.000 студенти. Младите за
првпат самоиницијативно излегоа на марш против лошиот образовен
систем и новиот закон за високо образование, предложен од тогашната
влада. Масовното излегување на студентите беше рамно на чудо,
затоа што за време на владеењето на Никола Груевски автономијата
на универзитетите беше целосно поткопана, а поголемиот дел од
студентите се однесуваа незаинтересирано, аполитички и апатично кон
општествените случувања. Тие, на пример, во 2009 година воопшто не
ги поддржаа своите колеги, студентите по архитектура, организирани во
Прва архибригада.

Првиот марш на студентите водеше кон нови протести. Голем дел од
граѓаните во студентите ја најдоа храброста која им недостигаше, а
граѓанските активисти препознаа дека токму студентските протести се
можната точка за пресврт и омасовување на граѓанскиот отпор. За разлика
од протестите против полициската бруталност, кои не беа инклузивни,
студентите покажаа поголема отвореност и побараа поддршка од сите
граѓани кои се незадоволни од режимот и кои бараат промена. Студентските протести
што следуваа, иако се случуваа во зимски услови, беа најмасовни граѓански протести
дотогаш – над 10.000 учесници. Полека, но сигурно се будеше и градеше критичната
маса за промена.
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Протестите резултираа со формирање автономни зони на универзитетите во
Скопје и во Битола во февруари 2015 година, а потоа следуваа масовни протести
на средношколците и нивен бојкот на наставата. Студентите и средношколците,
со поддршка на Професорскиот пленум, наставниците, родителите и на граѓаните
воопшто, а незадоволни од работата на актуелната влада, бараа темелни реформи во
образовниот систем кои ќе им обезбедат квалитетно образование на младите. Пред
завршувањето на школската година, средношколците се вратија во училишните клупи,
но во почетокот на новата учебна година, тие, со поддршка на Студентскиот пленум,
повторно излегоа на улица и ги обновија своите барања за квалитетно образование.
Студентското движење немаше лидер. Беше организирано хоризонтално, пленумски.
Тоа од една страна овозможуваше рамноправно учество на сите негови членови, но
од друга страна бараше многу енергија и време таа голема и сложена хоризонтална
структура да биде функционална, одржлива на подолг рок и имуна на бројните
внатрешни и надворешни влијанија и превирања.
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Имајќи го предвид ова, релативно брзото замирање на Студентскиот пленум на
некој начин беше и очекувано. За некои од директните учесници, причините за
замирањето, покрај „исцрпеноста“ и „прегореноста“, се постигнувањето на основната
цел на Пленумот (спречување на донесувањето на предложениот закон за високо
образование), „неможноста да се постигне заедничка политичка визија“, како и
продлабочувањето на внатрешните несогласувања кои во еден момент доведоа и до
отцепување на поголема група пленумци.
„...На крајот на краиштата, не сум ни сосема сигурна дека Студентскиот пленум не
требаше да замре, во таа форма во која се роди. Можеби неговата политичка моќ
се состоеше во неговото “блицкриг„-постоење и делување и верувам дека во очите
на јавноста се заокружи како една успешна приказна…“, смета тогашната активна
пленумка Анастасија Петревска.
Ивана Туфегџиќ, исто така тогашна пленумка, не се согласува дека Студентскиот
пленум замре брзо: „Движењето опстана, иако со многу помала група од почетокот на
движењето, и беше дел од процесот на креирање на Законот за високо образование,
помина и низ предизвиците како што се студентските избори, протестите по аболициите,
а по донесувањето на Законот за високо образование, испрати соопштение дека
движењето практично згаснува...“
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Кога станува збор за тоа на какви влијанија беше изложен Студентскиот пленум,
Љуми Бекири, тогашен пленумец, вели: „Секој се обидуваше да влијае на свој начин
врз студентското движење... Одреден дел од тие млади секако дека се обидуваа да
наметнат свои агенди како, на пример, членови на политички партии, членови на
левичарски здруженија, блиски до одредени професори итн. Мислам дека, сепак,
тоа не влијаеше врз целата борба против тогашните реформи, но одредени луѓе се
послужија со Студентскиот пленум за лични цели...“.
Петревска, пак, нагласува дека во Студентскиот пленум „имаше дефинитивно влијание
од некои граѓански и младински организации како, на пример, МОФ (Младински
образовен форум)“, како и дека „влијанието од тогашната опозиција беше многу
перфидно“. За неа, влијанието на левицата, за разлика од влијанието на тогашната
опозиција, не претставува надворешно влијание: „...Не го изедначувам со влијанието
на опозицијата, чиј интерес за пленумот беше исклучиво за собирање политички
поени. Постоеше природно преклопување на левичарството со идејата за Пленумот,
сферата на неговото влијание и градењето на Племунот како движење. Голем дел од
пленумците беа левичари...“
Туфегџиќ, за разлика од Бекири и Петревска, пак, истакнува: „Не би можела, дури и
од оваа перспектива денес, да зборувам за некакво влијание. Имаше, внатрешно, во
Пленумот поделби, различни ставови и различни пристапи кон тоа која цел би ја имал
Пленумот, да остане студентско движење или да се претвори во граѓанско движење.
Меѓутоа, во тој период политичките околности се менуваа брзо и тоа влијаеше и врз
одлуките во движењето, но и врз дебатите внатре“.
Студентскиот пленум и неговите протести не добија поддршка од универзитетите,
но го поттикнаа создавањето на Професорскиот пленум. Професорите пленумци
истакнуваа дека нивната основна цел е да им дадат поддршка на студентите.
Професорката Румена Бужаровска појаснува: „Пленумот се формираше како посебно
тело кое ќе му биде поддршка на Студентскиот, но никако не и конкуренција. Тој не
беше формиран со цел да влијае врз Студентскиот пленум.“
Како одговор на Професорскиот пленум набрзо беше формиран и контрапрофесорски
пленум со над 200 потписници. За Бекири, улогата на Професорскиот пленум
можеше да биде охрабрувачка, но истовременото формирање на контрапленумот
беше демотивирачко за студентите. Дополнителна контроверзија за улогата на
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Професорскиот пленум предизвикаа и неколку професори пленумци кои се однесуваа
менторски спрема студентите и се обидуваа да им наметнат определени одлуки.
„...Од дистанца ги гледав тенденциите студентскиот протест да биде „канализиран' и
дисциплиниран. Дел од професорите, блиски до претседателот Иванов, успешно ја
спроведоа задачата, менторирајќи ги студентите, односно настапувајќи во нивно име.
Инфилтрациите и демагогијата ги препознавав оддалеку зашто го имав искуството
од јуни 1968 година кога бев студент на белградскиот универзитет...“, констатира
Владимир Милчин.
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По апсењето на студентите и по насилниот упад на полицијата во библиотеката
„Браќа Миладиновци“ на 5 мај 2015 година, Студентскиот пленум ги напушти работните
групи со Министерството за образование и најави бојкот на секоја нивна евентуална
одлука. Силна беше реакцијата на Студентскиот пленум и за време на изборите
за Студентскиот парламент при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 2016
година, кога приврзаниците на власта направија серија изборни нерегуларности,
меѓу кои и кражба на избирачките кутии. Студентите, кои се обидоа да укажат на
нерегуларностите и кои се обидоа да ја спречат изборната кражба, беа мета на
интервенција на „специјалците“ од Министерството за внатрешни работи.

АЈДЕ!
Зреењето на граѓанскиот отпор и неговата сè појасна политичка артикулација, кон
крајот на 2014 година го најави и Платформата за граѓански политики АЈДЕ!. На 23
декември, на улицата пред Собранието, 123 граѓански активисти направија перформанс
со кој ги обзнанија Платформата и нејзиниот проглас: „Политиката ни припаѓа нам, на
граѓаните, и затоа се здружуваме како слободоумни поединци со различни погледи и
идеи. Отворени сме за сите кои се препознаваат во вредностите за кои се залагаме...
Нашата цел е да ги зајакнеме и здружиме расцепканите демократски сили во земјата.
Немаме намера да го монополизираме просторот за акција. Повикуваме на широка
мобилизација за да ги разбудиме надежта и храброста кај луѓето. Не можат да нè
замолчат сите! Не можат да нè оковаат сите!“
АЈДЕ! ја основаа стотина граѓански активисти индивидуалци од цела Македонија.
Платформата беше препознатлива по своите атрактивни акции кои имаа елементи
на перформанс и уличен театар. „Граѓанската платформа АЈДЕ! постигна нешто што
Промоција на
Платформата за
граѓански политики „АЈДЕ“
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никој претходно не успеа да го постигне – граѓанско обединување за системски,
повеќеслојни прашања кои беа главните проблеми на нашето општество. АЈДЕ! беше
платформа за граѓанска мобилизација, дејствување и дом за секој граѓанин/ка кој/а
сакаше да го промени општеството на подобро... Како таква, АЈДЕ! беше совршениот
вовед во крајот на режимот“, смета активистот Павле Богоевски, кој по паѓањето на
режимот стана пратеник.
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Слично размислување има и активистката Ангела Илиевска: „Во АЈДЕ!
имаше индивидуалци. Во АЈДЕ! видов вистинска желба за промена и, она
што во тој момент за мене беше важно, видов дека нема потчинување и
промоција на некоја партија. Во АЈДЕ! имаше промоција на граѓанинот
и на сето она што нему му припаѓа...“. И за Љуми Бекири, независноста
и автентичноста на АЈДЕ! се од клучно значење: „АЈДЕ! претставуваше
збир на повеќе граѓански активисти кои го поттикнуваа активизмот во
општеството и беа препознатливи во јавноста по својата автентичност
и независност. Еден од најважните сегменти на оваа платформа е тоа
што таа беше целосно независна од какви било влијанија. АЈДЕ! јасно
го артикулираше своето политичко мислење за состојбите во земјата –
мислење кое честопати се разликуваше од политичките партии, а сепак
им беше толку блиско на многу граѓани“.

„АЈДЕ! беше
платформа за
граѓанска
мобилизација,
дејствување и
дом за секој
граѓанин/ка
кој/а сакаше
да го промени
општеството
на подобро.“

Оваа платформа креираше, организираше и спроведуваше бројни акции, перформанси
и протести. Активистите на АЈДЕ! беа секогаш видливи, лесно препознатливи поради
својата автентичност, оригиналност и прецизност во креирањето и ширењето на
пораките. Во текот на 2015 и 2016 година, АЈДЕ! постојано ѝ задаваше главоболки
на власта. Протестираше и бараше ослободување на заробениот јавен сервис –
Македонската радиотелевизија. Организираше серија протести и бараше оставки и
казни за сите виновници за смртта на деветгодишната Тамара Димовска, затоа што
надлежните државни институции не ѝ обезбедија навремено лекување во странство.
АЈДЕ! бараше слобода за новинарот Кежаровски, а собра и 7.000 потписи против законот
кој неуставно удри по џебот на хонорарците и прекаријатот. Протестираше против
обидите со закон да се забранат „бомбите“ на опозицијата и да се воведе цензура.
Отворено го поддржуваше формирањето на Специјалното јавно обвинителство, а на
обвинителката Катица Јанева ѝ порача дека ја чека голема работа во справувањето
со криминалот и корупцијата на режимот.
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АЈДЕ! ги мобилизираше граѓаните и имаше своја значајна улога и во Кампот на
слобода, пред зградата на Владата. „АЈДЕ! успеа да здружи сериозен број активни,
посветени и силни индивидуи во заедничка артикулирана политичка, а непартиска
акција. АЈДЕ! беше креативен набој на енергија која пенетрираше во јавниот простор
преку социјалните мрежи и во традиционалните медиуми. АЈДЕ! одигра значајна улога
во обезбедувањето линк или мост меѓу непартиските и партиските протестни сили за
време на “Граѓаните за Македонија„ и Кампот на слободата“, смета Марјан Забрчанец,
тогашен граѓански активист.
Благодарение на АЈДЕ!, во почетокот на март 2016 година беа организирани серија
масовни протести пред Уставниот суд против можноста судот да донесе одлука која
ќе му овозможи на претседателот на државата да помилува лица за изборни измами.
Речиси секојдневно граѓаните извикуваа „Нема правда, нема мир“ и бараа оставки
од уставните судии кои претставуваа продолжена рака на режимот. Последниот
и најмасовен протест против одлуката на Уставниот суд се одржа на 15 март и тој,
всушност, беше и последната активност на платформата АЈДЕ!.
„Протестот беше уредно најавен, но просторот беше нелегално запоседнат од
партијата ГРОМ на Стевче Јакимовски. Министер за внатрешни работи веќе беше
Оливер Спасовски, генералниот секретар на СДСМ, но полицијата не го расчисти
узурпираниот простор и покрај неколкукратните ветувања. Во теснецот меѓу МНТ и
металните тараби околу Музејот на холокаустот, колоната предводена од активистите
на АЈДЕ! се соочи со водени топови и блиндирани возила на МВР. Пристапот до
Уставниот суд беше затворен. Тоа беше удар врз кредибилитетот на АЈДЕ! и причина
за внатрешен раскол. Вкусот на горчина трае до денес“, се сеќава Милчин.
Слично размислува и Илиевска: „АЈДЕ! практично престана да функционира по
протестот пред Уставен суд. Беше предвиден протест во наша организација и требаше
да останеме сè до утринските часови кога Уставниот суд требаше да донесе одлука
дали претседателот има право да помилува осудени за изборен криминал. Протестот
беше масовен, а ние како демонстранти бевме запрени пред МНТ и не ни беше
овозможен приод кон Уставниот суд. Во меѓувреме на местото до утринските часови
се поставија шатори и контрапротестанти предводени од Стевчо Јакимовски. Сево
ова се случи во време кога технички министер за внатрешни работи беше Оливер
Спасовски.“
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Замирањето на АЈДЕ! за голем дел од нејзините членови не е ниту случајно ниту
безначајно. „АЈДЕ! беше задушена поради потенцијалот кој го носеше.“ Според
Спировска: „Не смееше да постои токму заради причината за нејзиното постоење.
АЈДЕ!“ е неопходна денес за да нè потсети дека политиката им припаѓа на граѓаните,
за да нè охрабри да продолжиме да се бориме за социјална правда и демократија.
АЈДЕ! згасна тивко, а требаше да биде гласот на правдата“, убедена е активистката
Симона Спировска.
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Граѓанскиот активист Владимир Вангелов смета дека замирањето на АЈДЕ! им
одговараше „на оние кои сакаа да имаат движење кое лесно ќе се контролира и
ќе функционира по инструкции од „Бихаќка“, а не самостојно“, додека Љуми Бекири
констатира дека АЈДЕ! престана да постои токму поради јасноста и прецизноста
на нејзините независни и бескомпромисни политички пораки: „Такво нешто не им
одговара на политичките елити, доколку тоа не можат да го стават под контрола и
да одработува за нивните цели. Во овој случај, секако, имаа помош и од луѓе внатре
во АЈДЕ!. Граѓанскиот глас и крик за послободно општество не ѝ одговара на ниедна
власт, колку и да е таа толерантна и отворена, особено не на Балканот“. Во оваа насока
размислува и активистот Сашо Велагиќ. Според него, доколку АЈДЕ! продолжеше да
постои „ќе беше самостојно и автентично движење и ќе имаше многу поголема моќ“.
Затоа Илиевска констатира: „АЈДЕ! никогаш нема да ѝ одговара на ниедна политичка
партија. Тоа, впрочем, беше и нашата цел, да ја вратиме политиката во рацете на
граѓаните“.
Забрчанец има свое видување и, според него: „...АЈДЕ! во клучен момент донесе одлука
да престане да се шири и не посегна по нова апсорпција на членови индивидуи, што
може да е една од причините, зашто не опстана во својата иницијална форма и зашто
не продолжи да расте. Сепак, не може да се каже дека АЈДЕ! замре бидејќи дел од
целите на таа неформална платформа се артикулираа и низ „Граѓаните за Македонија„
и низ Шарената револуција. Членовите на АЈДЕ! треба да се горди на политичката
артикулација која ја постигнаа“.

ПЕТТИ МАЈ 2015 ГОДИНА
Протест по
објавувањето на
„бомбата“ за убиството
на Мартин Нешкоски

Уште на самиот почеток на 2015 година беше јасно дека на режимот полека, но сигурно,
му се одброени деновите. Студентите протестираа, АЈДЕ! исто така. Сè побројни и
помасовни стануваа протестите за оставка на министерот за здравство, Никола
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Тодоров, и на сите одговорни за смртта на малата Тамара Димовска. Гневот и револтот
на граѓаните растеше, незадоволството од состојбите во здравството се зголеми и кај
лекарите. Граѓаните организираа низа активности и протести против таканаречениот
закон за хонорарците, кој по само неколку месеци од донесувањето беше укинат
од страна на Собранието. Во меѓувреме, граѓаните продолжија да протестираат и
против неуставното плаќање сметки за исклучено парно греење. Крајот на зимата
и почетокот на пролетта ги обележаа протестите против одлуката на Апелациониот
суд новинарот Томислав Кежаровски, сепак, да биде осуден на две години затворска
казна, како и протестите пред Македонската радиотелевизија (МРТ) и барањата таа
наместо да биде пропаганден мегафон на власта да почне да го почитува законот и да
се однесува како професионален и непристрасен јавен сервис на граѓаните.
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Општествено-политичката ситуација во државата особено се вжешти со случајот
„Пуч“, во кој лидерот на опозициската СДСМ, Зоран Заев, заедно со уште шест лица,
беше обвинет за употреба на незаконски средства за следење и шпионирање, како
и за упатување сериозни закани кон високи државни функционери. Сите осомничени,
освен Заев, беа притворени. Дополнително, Јавното обвинителство издаде соопштение
во кое предупреди дека објавувањето материјали коишто може да станат предмет на
натамошната кривична постапка е забрането и казниво со закон. Ова предизвика
лавина реакции на медиумите, на новинарите и активистите, кои во предупредувањето
од Јавното обвинителство гледаа директен обид за цензура.
Бранувањата на политичката сцена се засилија со објавувањето на таканаречените
„бомби“ на најголемата опозициска партија, СДСМ. На голем број новинари и граѓански
активисти им беа врачени „папки“ со нивни прислушувани разговори. Исто така, СДСМ
поднесе и низа кривични пријави против премиерот, но и против други министри и
функционери. Материјалите на опозицијата ги објавуваа само критичките медиуми,
додека јавниот радиодифузен сервис и провладините медиуми малку или речиси
воопшто не известуваа за содржината на објавените разговори.
Содржината на „бомбите“ го засили граѓанското незадоволство. На 5 мај, непосредно
по објавувањето на телефонските разговори поврзани со убиството на Мартин
Нешкоски, со кои се обелоденија обидите на МВР и на Владата да ги скријат и
неговото убиство и неговиот убиец, граѓаните масовно се собраа пред зградата на
Владата и својот револт го изразија, меѓу другото, и со фрлање јајца врз нејзината
фасада. Во вечерните часови се случија инциденти меѓу граѓаните и полициските
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сили, за кои очевидците тврдеа дека се испровоцирани од страна на вметнати лица.
Полицијата го разби протестот со прекумерна употреба на сила и со серија апсења
и приведувања на демонстранти, главно студенти. Случувањата на 5 мај предизвикаа
огромен медиумски интерес во светот и бројна меѓународна граѓанска поддршка за
граѓаните на Република Македонија во нивната борба за слобода и демократија.
За многумина, 5 мај претставува вовед во финалето на борбата против режимот,
суштински катализатор на граѓанскиот револт и вистинска политичка артикулација на
граѓанскиот отпор. „Мислам дека главниот и најсуштествен двигател на граѓанскиот
отпор и неговата артикулација се случи со објавувањето на прислушуваните разговори,
„бомбите“. Протестот којшто се случи на 5 мај 2015 година, за мене, претставува почеток
на вистинскиот граѓански отпор. Ова не само поради неговата масовност туку поради
манифестацијата на револт...“, истакнува активистката Уранија Пировска.
Протестите на 5 мај и нивниот епилог ја зголемија решеноста на граѓаните да
продолжат јавно да го искажуваат своето незадоволство и да бараат оставка на
Владата. Тие секојдневно се собираа на раскрсницата во непосредна близина на
Владата, затоа што полицијата им го ограничи правото на движење и изразување
протест пред зградата на извршната власт. Но тоа не ги спречи граѓаните секојдневно,
под мотото „Секој ден во 6“, и во наредните десетина дена масовно да протестираат и
да маршираат низ улиците на главниот град и пред најважните државни институции.

ГРАЃАНИ ЗА МАКЕДОНИЈА И КАМПОТ НА СЛОБОДАТА
Непосредно по протестите на 5 мај, на 9 мај се случија и контроверзните престрелки
во кумановската населба „Диво насеље“ меѓу полицијата и поголема група вооружени
лица. Вистинските причини за овој вооружен инцидент сè уште не се познати, но
важно е да се нагласи дека граѓаните останаа трезвени и достоинствени, односно не
дозволија овој вооружен судир да предизвика нарушување на меѓуетничките односи.
Секојдневното протестирање на граѓаните своја кулминација доживеа на 17 мај, кога
пред зградата на владата беше одржан натпартиски митинг на повеќе од 60.000
граѓани, здружени во неформалната коалиција „Граѓаните за Македонија“, составена
од 80 граѓански здруженија, од индивидуалци и од речиси сите опозициски партии.
Овој голем граѓански митинг заврши со поставување шатори пред зградата на
владата и формирање на таканаречениот Камп на слободата.
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Граѓанската иницијатива АЈДЕ! имаше свој шатор, кој беше собиралиште и
преноќевалиште не само на нејзините членови туку и на сите оние граѓани кои
сакаа да им се придружат на неформалните разговори, на протестните маршеви или
да присуствуваат на културните настани и политичките дебати кои секојдневно се
организираа во кампот.
Како одговор на граѓанскиот протест, владејачката ВМРО-ДПМНЕ, на 18 мај
организираше партиски протест пред Собранието на РМ и постави таканаречен
контракамп во Паркот на жената со официјално име: Камп на чуварите на
демократијата.
И во периодот по 17 мај продолжија граѓанските протести за оставка на Владата,
а со медијаторство на Европската Унија и САД започнаа политичките разговори за
решавање на политичката криза и за обезбедување услови за фер и демократски
избори, кои завршија со потпишување на Договорот од Пржино, на 2 јуни, и на
неговиот анекс, на 15 јули.
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Во средината на јули, Кампот на слободата беше официјално затворен, а набргу потоа
СДСМ еднострано објави дека ја раскинува коалицијата со граѓанските организации
и активисти и дека се повлекува од „Граѓаните за Македонија“. „Тоа не беше спорно
зашто СДСМ се врати во Собранието и влезе во т.н. Пржинска влада. Спорно беше тоа
што партнерите од граѓанското општество не беа присутни на пресот на Заев, иако
таков беше договорот. Тоа одекна лошо, прозвучи како СДСМ просто да ги откачил
дотогашните партнери“, констатира Владимир Милчин.
Кон крајот на 2015 година, „Граѓани за Македонија“ реализираа граѓанска акција
против апатијата, стравот, сиромаштијата и лошите политики на власта, насловена
како „Заслужуваме подобро!“. Во кампањата учествуваа 200 граѓански активисти од
70-тина граѓански организации, во 30-тина поголеми населени места во државата.

ПРОТЕСТИРАМ
Слоганот „протестирам“ или, поточно, хаштагот „протестирам“ за првпат беше
употребен за време на протестите против полициската бруталност во 2011 година.
Тогаш активистите, повикувајќи на протести преку социјалните мрежи, ги користеа
хаштагот „протестирам“ и хаштагот „мартин“. Како што се развиваше и засилуваше
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граѓанскиот отпор така слоганот/хаштагот „протестирам“ сè почесто се користеше,
а непосредно по протестите на 5 мај се појави граѓанско движење под истото име.
Додека Марјан Забрчанец на „Протестирам“ гледа како на протестен слоган преку кој
се водеа протестите против полициската бруталност, а подоцна низ годините различни
групи го користеа за различни протестни барања, активистот Јордан Шишовски има
сосема друго мислење. Според него: „Протестирам беше граѓанско движење кое
се оформи веднаш по настаните од 5 мај 2015 година како последица од шокот од
прекумерната употреба на сила од страна на полицијата, како и очајот од политичкиот
ќорсокак. Иако “Протестирам„ беше формиран како движење во тие неколку дена од
страна на повеќемина активисти, сепак, тоа практично беше природно продолжение
на многу движења кои беа формирани во текот на годините“.
И Павле Богоевски смета дека „Протестирам“ беше движење на граѓански активисти
(не организации или политички партии) во кое „координацијата беше пленумска,
односно се бараше консензус од сите присутни активисти на координативните
состаноци, кои секогаш беа на јавно место и отворени за секој кој сака да се
приклучи.“
Контроверзноста околу „Протестирам“ дополнително се засили благодарение на
конфликтот, односно недоразбирањата кои се појавија меѓу претставниците на
„Протестирам“ и „Граѓаните за Македонија“.
„Причината за конфликтот беше тврдоглавиот отпор на мал број активисти за каква
било соработка со опозицијата, односно со политичките партии кои беа во опозиција.
„Граѓаните за Македонија„ беше движење составено од десетици формални НВО
кои соработуваа со опозицијата. Активистите, кои се противеа на соработка со
опозицијата, на овие организации гледаа како на дел од проблемот, не од решението.
Оваа разлика не можевме да ја надминеме... Дополнително, контрадикторен е фактот
дека токму најгласните застапници на ставот дека граѓанските активисти не треба
да соработуваат со политички партии се истите кои оформија политичка партија
набрзо по движењето “Протестирам„ и беа една од првите партии кои учествуваа во
граѓанската Шарена револуција“, смета Богоевски.
За Забрчанец, пак, причините за конфликтот се: „Неуспешните обиди за
монополизација на слоганот од страна на членови на Солидарност, Ленка и Левица
и нивната неподготвеност за инклузивност и за соработка со политичките партии за
остварување на конечната цел“.
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Од друга страна, Шишовски нагласува дека „Протестирам“ беше движење составено,
главно, од активисти кои сакаа да дејствуваат независно од востановените политички
елити и дека целта беше да се мобилизираат граѓаните кои беа против тогашната
власт, но заради недовербата кон тогашната опозиција не се охрабруваа да им се
придружат на протестите: „По 17 мај дел од граѓанските активисти воведоа агресивна
кампања, на терен и на социјалните медиуми, со притисок “Протестирам„ да се
придружи на кампот на „Граѓаните за Македонија„ и СДСМ. Ова создаде немир и кавги,
кои доведоа до резигнација, губење на вербата во можноста за независно граѓанско
движење и до замирање на движењето “Протестирам„“.
За Миша Поповиќ: „..Главната разлика меѓу “Протестирам„ и “Граѓаните за Македонија„
беше опфатот на промената која се очекуваше или се залагаше. Но разликата не
мора да значи конфликт... Конфликтот се роди околу иницијативата отпорот да
биде на едно место – во Кампот на слободата. Различните очекувања и методи за
граѓански активизам се дебатираа токму низ таа призма – дека движењата не може
да егзистираат на различни места и дека со тоа се ослабува ефектот на отпорот.“
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БЕГАЛЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ
Во 2015 година се случи и големиот прилив на бегалци од подрачјата загрозени од
нападите на ИСИС. Граѓанските активисти и обичните граѓани масовно се здружија и
постојано им помагаа на бегалците, кои на патот низ Македонија кон Европската Унија
се соочуваа со бројни проблеми и насилство. Десетици бегалци дури ги изгубија и
своите животи.
Граѓаните ја принудија власта да направи законски измени со кои на бегалците им
дозволи легално да минуваат низ државата, а го кренаа гласот против насилството
врз мигрантите и нечовечките услови во Прифатниот центар за баратели на азил
и во Центарот за мигранти. Активистот Суад Мисини штрајкуваше со глад во знак
на протест против односот на власта и на државата кон бегалците. На плоштадот
во Скопје беше организиран граѓански протест за поддршка на бегалците, а на 14
ноември, традиционалниот марш на толеранцијата им беше, исто така, посветен на
бегалците. И Маршот на толеранцијата на Хелсиншкиот комитет за човекови права
им беше посветен на бегалците и се реализираше под мотото „Бегалци без граници“.

Бегалци при
премин на грчкомакедонската граница
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Втората половина на 2015 година ја обележаа и серија закани и физички напади врз
новинари, граѓански активисти и опозиционери. Во Скопје се протестираше против
изградбата на панорамското тркало под мотото „Скопје не е Дизниленд“, а непозната
група креативни активисти реализираа неколку герила-акции, исто така, како критика
за проектот „Скопје 2014“. Благодарение на „герилците“, дрвјата во Скопје добија очи,
во Вардар пливаа ајкули, а палмите ги населија мајмуни.
Големата загаденост на воздухот во Тетово, Битола, Скопје поттикна бројни граѓански
иницијативи, протести, блокади и барања до властите да преземат соодветни мерки
за намалување на загадувањето и за заштита на животната средина.
ЛГБТ-заедницата, поддржана од активисти и граѓани, во текот на 2015 година
организираше протести пред зградата на Јавното обвинителство поради молкот на
институциите за насилството и дискриминацијата врз членовите на ЛГБТ-заедницата
во Македонија. Од отворањето во 2012 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка дури
петпати беше мета на хулигански напади, а ниту еден од случаите не беше решен.
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И ромската заедница во државата во неколку наврати во 2015 година го изрази
своето незадоволство од нееднаквиот третман во општеството и од постојаната
дискриминација од страна на власта.

ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА
Крешендото на граѓанскиот револт, отпор и непокор својот врв го доживеа со
Шарената револуција. На 12 април 2016 година, тогашниот претседател на државата,
Ѓорѓе Иванов, колективно помилува 56 политичари и други лица осомничени за
кривични дела за кои беа, а за некои дури сè уште и не беа, поведени постапки пред
државните институции и Специјалното јавно обвинителство (СЈО). На 13 април неколку
илјади гневни граѓани излегоа на улица, го пробија полицискиот кордон и својот
револт од одлуката на Иванов го изразија врз неговата „народна канцеларија“ во
центарот на Скопје. Прво фрлаа јајца, а потоа влегоа во канцеларијата, ја демолираа
и запалија дел од инвентарот. Овој пламен и симболично го означи почетокот на
финалната граѓанска битка против режимот.
Десетици илјади граѓани секојдневно излегуваа на протести кои се раширија на
територијата на цела држава. Во Скопје протестите почнуваа секој ден во 18 часот
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пред канцеларијата на СЈО, бидејќи и на ваков начин граѓаните сакаа да ја искажат
својата поддршка за работата на Специјалното обвинителство.
Првото фрлање боја се случи на 15 април врз Порта Македонија на плоштадот во
Скопје. Од тој ден „бојосувањето“ стана оружје на ненасилниот граѓански отпор. Во
знак на револт и несогласување со помилувањата и владеењето на Груевски, се фрлаа
бои врз објектите изградени во рамки на проектот „Скопје 2014“, но и врз зградите на
законодавната, извршната и локалната власт. Благодарение на боите, граѓанскиот
отпор доби неформално име Шарена револуција.
Протестите беа проследени со десетици покани за информативни разговори,
приведувања, прекршочни казни, кривични пријави и куќни притвори за
протестирачите. Домашен притвор им беше определен на неколку членови на
партијата Левица, како и на еден студент, додека прекршочни пријави „заработија“
првите луѓе на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија,
но и низа други активисти, борци за човекови права и граѓани. Демонстрантите на
Шарената револуција беа соочени со речиси постојано ограничување на нивното
движење за време на протестите, со повремено полициско насилство, а бројни беа и
случаите кога беше регистрирано присуство на вметнати полициски сниматели. Исто
така, учесниците на протестите информираа и за бројни вербални и физички закани
со кои се соочуваа, за притисоци и деградации на работните места (особено оние кои
работеа во државните и јавните институции).
Паралелно со протестите на Шарената револуција, низ државата беа организирани
и неколку таканаречени контрапротести на поддржувачите на Граѓанското движење
за одбрана на Македонија (ГДОМ), кои ѝ изразуваа поддршка на актуелната власт и
бараа одржување избори на 5 јуни. На протестот во Скопје, претставникот на ГДОМ,
Александар Пандов, јавно побара времена забрана за граѓанските организации и за
определени партии. По оваа изјава на Пандов следуваа и изјавите на Никола Груевски,
во кои тој граѓанските организации ги нарече „секташи“ и платеници, а на Шарената
револуција индиректно ѝ се закани со тоа дека „народот врие и дека тој нема да може
да го запре“. На овие изјави се приклучи и претседателот Иванов, кој во своето јавно
обраќање, меѓу другото, во контекст на кризата и на граѓанските протести рече дека
во еден момент размислувал и за активирање на војската.
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Протестите на Шарената револуција завршија во јуни, кога Иванов ја повлече
аболицијата, а веќе во јули беше постигнат договорот „Пржино 2“, со кој, всушност,
започнаа подготовките за техничката влада и парламентарните избори.
Шарената револуција се одвиваше под слоганот „Нема правда, нема мир“ и имаше
осум барања: (1) повлекување на одлуката за аболиција, (2) оставка на Иванов, (3)
произнесување на Уставен суд за уставноста на СЈО, (4) формирање специјално
одделение на кривичниот суд надлежно за случаите на СЈО, (5) повлекување на
одлуката за одржување парламентарни избори на 5 јуни 2016 година, (6) учество
на независни претставници на граѓанското општество во решавање на кризата, (8)
кризата да се решава на територијата на Македонија, и (8) формирање преодна влада
која ќе ги спроведе итните реформски приоритети од Извештајот на Прибе.
Иванов ја повлече аболицијата, но не поднесе оставка. Уставниот суд не се произнесе
за уставноста на СЈО, а решението за СЈО стана дел од тековните реформи на
правосудниот систем по паѓањето на режимот. Изборите беа одложени, кризата
се решаваше во Македонија, но во преговорите за „Пржино 2“ не беа вклучени
претставници од граѓанското општество, а не беше формирана ни преодна влада.
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Важна карактеристика на „шарените“ протести беше отсуството на
какви било партиски симболи, но и присуството на десетици илјади
независни граѓани и членови на различни опозициски партии. Со текот
на времето некои демонстранти станаа видливи и препознатливи
лица на отпорот, но тој немаше лидер. Многумина се прашуваа кој ја
координира Шарената револуција.
„Шарената револуција ја координираше хоризонтално координативно тело низ кое, во повеќе од 100 протестни дена, на состаноци
се појавија повеќе од 100 различни граѓани, индивидуи, членови на
невладини, на партии, на заедници и групи“, објаснува Марјан Забрчанец и додава: „Состаноците се одржуваа на два до три дена, во
вечерните часови. Некогаш траеја со часови бидејќи беше потребно многу време да се усогласат заеднички ставови меѓу различните
граѓани кои доброволно учествуваа во координацијата и потоа да се
договорат оперативните организациски планови за дејствување.“

„Важна
карактеристика
на „шарените“
протести беше
отсуството на
какви било
партиски симболи,
а присуството
на десетици
илјади независни
граѓани и членови
на различни
опозициски
партии.“
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Слично искуство има и Јордан Шишовски: „Во координативното тело влегуваа
претставници на граѓански организации, на политички движења, на политички партии
и поединечни граѓански активисти... Сечиј глас беше слушнат. Постоеше тенденција
одлуките да се носат со согласност“.
Една од најголемите и најважни вредности на Шарената револуција беше нејзината
инклузивност, иако, од денешна перспектива, некои сметаат дека таа инклузивност
имаше и определени слабости: „Недоволната разграниченост меѓу ентитетите на
самите протести. Разграничувањето помеѓу партиските и граѓанските активисти ќе
придонесеше да се мобилизираат и луѓе што имаа негативен став кон тогашната
опозиција, но ги споделуваа вредностите со граѓанските организации“, нагласува
Шишовски. За Миша Поповиќ, пак, слабата страна е: „Нашиот менталитет дека
работите мора да изгледаат здружено. Затоа некои движења се исклучуваа, па се
вклучуваа. А беше многу едноставно – секој требаше да протестира на начин како
што мисли. Може и да се исклучиш од главниот протест – најбитно е да протестираш“.
Симона Спировска и денес верува дека „таа инклузивност беше веројатно најголемата
вредност, иако не го изроди она на што се надевав, а тоа е граѓанство кое ќе си
дозволи да размислува надвор од рамките на партијата. Се надевав дека барем
будноста ќе ни остане“. Богоевски, пак, смета дека „по остварувањето на целта, на
виделина излегоа разликите меѓу различните субјекти, што многу го отежна процесот
на дефинирање каков било единствен став во име на целото движење. Но без разлика
на ова, инклузивноста е и нејзината најубава страна“.
Вклученоста на различни независни и партиски субјекти неминовно го наметнува
и прашањето за тоа дали има/имаше обиди за преземање или присвојување на
Шарената револуција. Забрчанец смета дека никогаш немало посериозни обиди
Шарената револуција да биде преземена од една група, партија или организација.
Диверзитетот на граѓаните кои протестираа и инклузивноста во координацијата,
според него, создадоа движење кое не може да биде присвоено. Богоевски вели дека
е неблагодарно да се именува чии биле обидите за преземање, но негов впечаток е
дека најголемите обиди за присвојување дошле од луѓе, партии и организации кои
истото се обидувале да го направат и со претходните движења.
Спировска, од друга страна, посочува конкретно: „Постоеше нетрпение меѓу Левица
и СДСМ, кое не се криеше дури ни за време на протестите. Имаше и обвинувања
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дека едните или другите сакаат да ја преземат. И денес си ја користи Шарената кој
како стигне. Едни ја прогласуваат за мртва, другите сакаат да ја придобијат“. Јордан
Шишовски вели дека логистиката на протестите зависела од тогашната опозиција, што
создало еден вид гравитациска сила на дел од граѓанските активисти кон партијата.
Според него, ова предизвикало демотивирање, демобилизација и резигнација на
дел од непартиските граѓани. Миша Поповиќ смета дека во Македонија постои
ниска доверба во политичките партии како актери на позитивна промена и затоа
зборот „граѓански“ е примамлив: „Партиите сакаат... да се присоединат со пошироки
општествени движења. Така и СДСМ и Левица со Шарената. И тоа не беше тајна. Тие
коалицираа со многу невладини и беа цело време „во жижата“ на протестите“.
Според Уранија Пировска, постоеле обиди за преземање/присвојување на Шарената
револуција од пониските ешалони на членството на СДСМ. Според неа, овие обиди се
видливи и денес, и тоа се должи, главно, на погрешното разбирање дека само партиите
ја имаат моќта да ги менуваат работите: „Притоа забораваат дека без граѓанскиот
сектор и поединци со висока свест за граѓански активизам СДСМ немаше да го има
кредибилитетот пред меѓународната заедница и со тоа нејзината поддршка.“
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Шарената револуција, вели Владимир Вангелов, настана како кулминација на повеќе
претходни движења, со тоа што СДСМ и луѓето блиски до нив од самиот почеток
„организирано успеаја да се наметнат како лидери“. Владимир Милчин, следејќи ја
претседателската кампања (2019 година) и дискусијата за Шарената револуција на
претседателските кандидати Стево Пендаровски и Гордана Силјановска, констатира
дека Шарената револуција е „сè уште мета за манипулации“.
Неколкумина активни учесници во граѓанскиот отпор и во Шарената револуција, на
парламентарните избори во декември 2016 година се најдоа на избирачката листа на
СДСМ како независни кандидати и потоа станаа пратеници (Ирена Стефоска, Ивана
Туфегџиќ и Павле Богоевски). Некои активисти, пак, по изборите станаа советници
во Владата на СДСМ и ДУИ, беа вработени или хонорарно ангажирани во определени
министерства и државни институции на локално и национално ниво, а некои станаа
членови на управни одбори и др. Директното учество на граѓанските „отпораши“ во
власта ја подели јавноста и ја отвори дискусијата за тоа дали тие ја поткопуваат
Шарената револуција и дали личната политичка кариера врз темелите на Шарената
револуција е соодветен и оправдан чекор.
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„Не би рекла дека врз темелите на Шарената револуција сум ја направила
политичката кариера, иако целосно ја разбирам перцепцијата на тоа тврдење. Кога
се објави кандидатурата, многу размислував, најмногу за Студентскиот пленум, но и
за тоа како ќе влијае мојата кандидатура врз идните движења, дали ќе го спречи
нивното формирање, дали ќе опадне довербата во такви движења поради мојата
одлука денес. На крај, сепак, преовлада аргументот дека во овој момент и во овие
околности потребно е да преземам целосна одговорност и да влијаам врз процесот
на креирање на политиките, но и врз процесот на демократизација на општеството“,
објаснува Ивана Туфегџиќ.
„Како млад човек кој сака да види и да биде дел од промените во општеството,
правењето политичка кариера врз постулатите на Шарената револуција, на движењето
во чија организација учествував многу искрено и посветено, ми се чини посоодветно
од поминувањето на вообичаените партиски чекори и процеси на политичка
актуализација. Вака, формално и фактички останувам непартиски политичар кој
може да дејствува врз основа на своите принципи, необврзан од одлуките на телата
на партиите во мојата коалиција“, изјави Павле Богоевски, кој во јуни 2019 година
поднесе оставка.
„Непартиските граѓани кои денес работат во Владата не се претставници на Шарената
револуција, ниту на граѓанскиот сектор. Тие не беа делегирани од никого, ниту имаат
право да се претставуваат дека во власта се како претставници на Шарената. Тие
имаат професионални ангажмани и обврска да им служат на сите граѓани и на
потребите на граѓаните. Тие имаат обврска да им служат подеднакво на сите граѓани,
без разлика дали се од Шарената револуција или не. Ниту едно постигнување на
Шарената не е изгубено...“, тврди Марјан Забрчанец, посебен советник за односи со
јавноста на претседателот на Владата.
„За да има смисла целата теза за “поткопување на Шарената револуција„ или, уште
повеќе, тоа што реално се случува – речиси двегодишна хајка против граѓанските и
непартиски активисти, кои беа видлив, а богами и плукан и спружуван дел од Шарената
револуција, а потоа влегоа во институциите, односно “се ухлебија„ (што би рекле оние
што гледаат на животот низ тој светоглед) – мене ми фали барем еден конкретен
аргумент, еден единствен пример што прекршил закон, злоупотребил нешто, било што
– да ја оправда целата хајка...“, нагласува Петрит Сарачини, координатор во секторот
за односи со јавност на Владата.
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„Јас во принцип сметав дека токму непартиските револуционери кои влегоа во
законодавната и извршната власт ќе можат да помогнат во очекуваните промени при
управувањето со државата“, вели Уранија Пировска. Уверена е дека голем дел од нив
не го сториле тоа од опортуни причини, но се согласува дека јавното мислење главно
се темели на такво разбирање на нивните мотиви. „Не можам да кажам дека тоа ја
поткопа Шарената револуција. Поткопувањето на идеалите на Шарената револуција
се должи на неисполнувањето на целите поради кои таа беше зачната“, заклучува
Пировска.
Професорката и активистка Мирјана Најчевска вели дека секој човек кој ќе дојде на
власт може да биде корумпиран: „Едноставно, власта е таква. Имајќи предвид дека во
власта влегоа многу млади претставници на Шарената револуција, неизбежно беше
тие да бидат корумпирани. Тие не ја поткопаа Шарената револуција, ниту, пак, она што
таа го постигна. Само не можеа да бидат таков клучен фактор на промените каков што
можеше да бидат поискусни учесници во Шарената револуција“.
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Миша Поповиќ смета дека одговорот на ова прашање зависи од тоа што прават оние
кои влегле во власта. Ако притискаат копче под диктат, или ако се помируваат со
стихијно администрирање на кое му недостигаат поголеми идеи за прогрес и правда,
тогаш тие, според него, ги поткопуваат идеите заради кои протестирале. „Е сега,
можеме да го видиме и едното и другото во групата луѓе кои од Шарената заминаа во
извршната и законодавната власт“, коментира Поповиќ.
Тие кои добија функции во законодавната и извршната власт не се и не може да бидат
претставници на Шарената револуција, нагласува Владимир Милчин: „Тие беа избор
на раководствата на СДСМ и ДУИ. Кога се случил тој избор? Пред или за време на
Шарената револуција? Каква била нивната агенда? Не знам, но јасно е дека нивното
однесување откако се во власта го разнебитува капиталот на Шарената револуција
и на идејата за граѓански отпор“. Владимир Вангелов е категоричен: „Би рекол дека
нивната цел од самиот почеток беше да се сместат на позиции во власта. Самото
организирање и канализирање на отпорот во таква форма имаше за цел да создаде
движење кое подоцна ќе биде лесно да се растури, секако, откако ќе се поделат
функциите“, а Симона Спировска констатира: „Најголемите очекувања ни ги донесоа и
најголемите разочарувања. Можеби не ги поддржаа сите грешки на новата власт, но
не се сеќавам ни дека се спротивставија“.
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Имајќи ги предвид сите случувања, вклучително и оние по паѓањето на режимот,
во јавноста се наметна и прашањето дали ова искуство ќе претставува поттик за
активно граѓанство или нè очекува период на граѓанска пасивност, разочараност
и апатичност. Шарената револуција, според некои активисти и аналитичари, е
најуспешната приказна на граѓанскиот отпор, која покажа дека може да се смени
режим. Тие веруваат дека ова искуство не е нешто што може лесно и брзо да се
заборави и убедени се дека граѓаните веќе никогаш нема да дозволат да бидат долго
време угнетувани и заробени. Според нив, случувањата по паѓањето на режимот,
без разлика дали се добри или лоши, можат да им се припишат само на поединци,
политички партии и коалиции, но не и на движењето кое ги обедини сите.
Апатијата кај граѓаните по паѓањето на режимот, според некои аналитичари,
произлегува од бавното темпо на промени, од повторувањето на некои негативни
практики од страна на актуелната власт, како и поради тоа што правдата тешко или
никако не ги стигнува организаторите на криминалот и корупцијата.
Според некои активисти и аналитичари, пак, ни претстои период на граѓанска
пасивност, затоа што власта успеа да растури, односно потчини голем дел од
граѓанскиот сектор, но уверени се дека тој наскоро повторно ќе се создаде, односно
ќе се реорганизира во автентичен независен граѓански активизам.

ПОСЛЕДНИОТ УДАР НА РЕЖИМОТ
– ДЕСОРОСОИЗАЦИЈАТА
Шарената револуција заврши, завршија и парламентарните избори. Режимот веќе
беше на колена. Иако Никола Груевски не можеше да состави влада, неговата
борба против граѓанското општество не престана. Напротив, се засили и на свет ја
донесе таканаречената „десоросоизација“. Овој процес претставуваше кулминација
на неговата омраза кон слободоумните граѓани, кон граѓанските организации и
активисти, кон Фондацијата Отворено општество, кон Џорџ Сорос. Сите тие беа
виновни за неговиот пораз. И затоа Груевски, заедно со менторите од Русија и
Унгарија, смисли одмазда.
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Застанат на буре, на 17 декември 2016 година, пред зградата на Државната изборна
комисија (ДИК), каде што членовите на Комисијата одлучуваа по приговорите на жалбите
од предвремените парламентарни избори, Груевски, пред насобраните поддржувачи,
како петта точка од т.н. „проглас“ на ВМРО-ДПМНЕ ја најави десоросоизацијата: „Ќе се
бориме за десоросоизација на Македонија и јакнење на независен граѓански сектор,
кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање на областа на
финансирање на фондациите и невладините организации по теркот на најнапредните
демократии во светот“.
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За десоросоизацијата зборуваше и во мегаинтервјуто за Република на 3 јануари 2017
година. Груевски, во ова интервју, Фондацијата Отворено општество - Македонија,
невладините организации и, секако, самиот Џорџ Сорос директно ги поврза со СДСМ,
па дури и ги стави во надредена положба: „Да, имавме тежок противник, при што
не мислам на СДСМ, тој беше само параван, инструмент, маша... Да не беше зад
него Џорџ Сорос со сите милиони што ги истура во Македонија, со целата мрежа
од невладини организации, медиуми, политичари, внатре и надвор, што ги плаќа,
влијание во најмоќните држави во светот, и тоа одлучувачко влијание кога станува
збор за помали земји како нашата, немаше да е толку тешко, а и економијата ќе беше
посилна, ќе имавме повеќе нови отворени работни места“.
Точно еден месец по објавувањето на прогласот на ВМРО-ДПМНЕ, медиумите објавија
дека е формирано ново граѓанско здружение наречено „Стоп операција СОРОС“ (СОС).
Истиот ден кога беше објавена веста за формирањето на СОС, провладините медиуми
објавија десетици текстови и видеоприлози за десоросоизацијата, кои претежно се
однесуваа на финансиското работење на граѓанските организации.
Порталот Република, на пример, објави анонимен текст под наслов „Месечно во
СОРОС заработуваат колку 10 просечни плати“, во кој се тврдеше дека „Фондацијата
на СОРОС“ дејствува како параполитичка организација, плаќајќи големи средства на
луѓе од нивниот платен список“.
Само една недела по официјалното обзнанување на СОС, македонската јавност ја
дозна и втората цел за постоењето на ова таканаречено граѓанско здружение
– интернационализација на процесот на десоросоизација и алармирање на
американскиот конгрес за работата на УСАИД и на американскиот амбасадор во
Македонија. Претставниците на „Стоп операција Сорос“ најавија дека ќе побараат
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одговор од американската амбасада и од мисијата на УСАИД во Македонија „за начинот
на кој соработуваат и ја финансираат Фондацијата Институт Отворено општество“.
Во следните денови СОС објави дека спровеле истражување дистрибуирано до
неколку надлежни институции во САД и во светот за да се „алармира за начините
за финансирање на голем број невладини организации во земјава, финансирани од
Фондацијата Институт отворено општество, како и за злоупотребите на Американската
агенција за развој УСАИД“. Медиумите објавија дека шест конгресмени, предводени од
Кристофер Смит, му испратиле писмо на амбасадорот Џес Бејли, во кое, повикувајќи
се на правата што им ги дава конгресната функција, бараат да се надгледува работата
на амбасадорот на САД и бараат објаснувања за неговите дипломатски потези во
Македонија. Утрински весник на 7 февруари 2017 година констатираше: “ВМРО-ДПМНЕ
му објави „војна„ на амбасадорот на САД, Џес Бејли, на американско тло. Соочени
со можноста да ја изгубат власта, од оваа партија ги активираа сите „оружја„ за да
издејствуваат промена на политиката на САД кон Македонија“.
Паралелно со најавите за десоросоизација, Груевски своите закани, освен во „црна“
пропагандна хајка ги материјализираше и во конкретни инспекции на Управата за
јавни приходи (УЈП) и во предистражни постапки на Основното јавно обвинителство
за организиран криминал и корупција во дваесет граѓански организации кои беа дел
од информативната граѓанска кампања во пресрет на изборите, „Ние одлучуваме“,
финансиски поддржана од ФООМ. Инспекторите на УЈП, Финансиската полиција и
Министерството за внатрешни работи, во наредните месеци речиси секојдневно ги
посетуваа и темелно ги истражуваа граѓанските организации и нивните финансии.
Граѓанските организации, целта на прогонот, постојано ја алармираа домашната
и меѓународната јавност и бараа прекин на неоснованите инспекции, закани и
притисоци.
Предистражните постапки против граѓанските организации официјално завршија во
2018 година, кога МВР и Финансиската полиција јавно потврдија дека постапките биле
неосновани и не покажале никакви неправилности во работењето на организациите.
Инспекциите на УЈП, пак, завршија во мај 2019 година со усвојувањето на автентичното
толкување на членовите на Законот за персонален данок кои служеа како основа за
закани и притисоци врз граѓанските организации.

257

КОГА СЕ СЛУЧИ ВИСТИНСКАТА
ПОЛИТИЧКА АРТИКУЛАЦИЈА НА
ГРАЃАНСКИОТ ОТПОР?
ОД ГРАЃАНИ ЗА ЕВРОПСКА МАКЕДОНИЈА
ДО ШАРЕНА РЕВОЛУЦИЈА

Учесниците и иницијаторите на бројните и разновидни манифестации на граѓанското
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незадоволство и револт од владеењето на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ генерално сметаат
дека граѓанскиот отпор се создаваше постепено низ годините и дека пропорционално
растеше со засилување на национализмот и бруталноста на режимот. За некои,
почетоците на вистинската, сериозна политичка артикулација на граѓанскиот отпор
датираат уште од 2009 година, со „Граѓаните за европска Македонија“ и „Плоштад
Слобода“, а за некои, вистинската артикулација се случи со движењето против
полициската бруталност, со граѓанската платформа АЈДЕ!, со студентското движење,
со протестот на 5 мај 2015 година и, секако, со Шарената револуција.
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Владимир Милчин
Во првите месеци на 2009 година, во февруари, се огласија „Граѓаните за европска
Македонија“ (ГЕМ), а во март студентите од Архибригадата беа насилно спречени во
обидот да протестираат на скопскиот плоштад. Набргу и шесттемина основачи на ГЕМ
беа спречени да ја одржат најавената дебата во Струга од насилниците испратени
од власта. ГЕМ-овци беа луѓе во години, познати на јавноста по своите ангажирани
политички ставови, студентите од Архибригадата беа млади луѓе кои првпат се
соочија со темната страна на политиката. Тој дијапазон во возраста и искуството
имаше симболичко значење. Две генерации, без каква и да е поврзаност, се огласија
речиси во ист ден.

Марјан Забрчанец
Првата посериозна артикулација на граѓанскиот отпор се случи во 2009 година,
веднаш по нападот врз студентите кои протестираа против верски објект на градскиот
плоштад. Неколку дена потоа, повеќе илјади граѓани застанаа во одбрана на правото
на протест. Тоа беше политичко барање зад кое застана поголема бројка граѓани.
Меѓу првите посериозни артикулации на протестниот глас, секако, треба да се наведат
и карванот протестни трибини на групацијата ГЕМ, како и младинската мобилизација
против полициската бруталност по убиството на Мартин Нешковски.
Кулминацијата на граѓанската политичка артикулација следеше за време на
движењата АЈДЕ!, пленумите, „Граѓаните за Македонија“ и Шарената револуција.

Петрит Сарачини
Почетоците на граѓанскиот отпор можеби се веќе во 2009 година со протестите на
студентите по архитектура и нивното тепање на плоштад; позначајно омасовување
започна со протестите против полициската бруталност, „Заедно за мир“, протестите по
24 декември 2012-тата, движењето АМАН... Сите овие иницијативи на крајот кулминираа
со една помасовна, поорганизирана и посилна артикулација за време на студентските
протести и на пленумите за време на протестите кои се случуваа предизвикани од
„бомбите“ во пролетта 2015 година, како и Шарената револуција во 2016 година.
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Владимир Вангелов
Тешко е да се посочи точниот момент, имаше повеќе движења каде што беше
артикулиран вистински граѓански отпор.

Миша Поповиќ
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Па, мислам дека не може да се издвои некој особен датум. Зависи што подразбираме
под артикулација, но многу поважно е во која смисла зборуваме кога се обидуваме
да оцениме дали е нешто „вистински“. Во Македонија постојано можеме да најдеме
граѓански отпор. Но ако се прашувам за тоа кога почна да се создава отпор против
политиките на национализмот (за почеток), тогаш тоа беа акциите против кампањата
за запирање на правото на абортус. Околу тоа време е и протестот против изградбата
на црква на плоштадот Македонија. Тогаш, ако може да кажам, почна поактивно
групирање и на левичарските организации, кои постоеја и претходно делуваа, но
тогаш се засили целата приказна. Ова го велам најмногу поради тоа што тогаш луѓето
од тие иницијативи почнаа да се здружуваат и станаа, повеќе или помалку, јадрена
група на повеќе протести понатаму.

Румена Бужаровска
Граѓанскиот отпор долги години се крчкаше, прво преку мали протести на кои луѓето
не доаѓаа бидејќи им беше страв, потоа преку сè поголеми протести кои доживеаја
своевиден врв со студентските протести. Во текот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ
граѓанскиот отпор навистина растеше полека, но сигурно, за да кулминира во
Шарената револуција.

Мирјана Најчевска
Не може да се поврзе со конкретен момент. Тоа беше процес кој постепено го будеше
граѓанството. Станува збор за кумулирање на незадоволството, но и на свеста дека
граѓаните имаат право да се побунат, да бараат и да критикуваат. Најверојатно онаа,
конечната артикулација може да ја поврземе со Професорскиот и Студентскиот
пленум.
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Љуми Бекири
Почетокот на артикулација на граѓанскиот отпор започна со студентските протести во
2014 година против тогашните измени во високото образование. Тоа можеме да кажеме
дека беше едно охрабрување за останатите категории граѓани да се здружуваат во
различни движења и да го артикулираат својот отпор против тогашната опресивна
власт. Со будењето на отпорот меѓу студентите започнаа и другите поголеми движења
во Македонија. Студентското движење беше почетокот на зачнувањето на еден здрав
натпартиски и надетнички отпор.

Павле Богоевски
Според мене, вистинската артикулација на граѓанскиот отпор започна со формирањето
на платформите кои беа насочени кон повеќе од едно прашање. Колку што ми е
мене познато, прв таков случај беше граѓанската платформа АЈДЕ!. Ова не значи
потценување на претходните протести и движења. Разликата е во тоа што движењата
како АМАН и „Стоп на полициската бруталност“ беа по својата природа реактивни
и насочени кон едно единствено прашање. АЈДЕ! овозможи стратешко, проактивно
поставување на граѓанскиот отпор кон главните проблеми во нашето општество,
креирајќи механизми за реакција на настани уште пред да се случат.

Симона Спировска
За мене вистинската политичка артикулација на граѓанскиот отпор започна на 5 мај
2015 година.
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Уранија Пировска
Мислам дека главниот и најсуштествен двигател
на граѓанскиот отпор и неговата артикулација се
случи со објавувањето на прислушуваните разговори, „бомбите“. Протестот којшто се случи на 5
мај 2015 година, за мене, претставува почеток на
вистинскиот граѓански отпор. Ова не само поради
неговата масовност туку поради манифестацијата
на револт, кој во еден момент прерасна и во насилство и, понатаму, брутален одговор со примена
на физичка сила и масовни приведувања од страна на полицијата. И покрај тоа што на овој протест
му претходеа многу други за различни причини,
сметам дека токму тој претставува почеток на она
што следеше понатаму, „Протестирам“ и Шарената
револуција.
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Јордан Шишовски
Помеѓу 5 мај и 17 мај 2015 година, кога се роди и
движењето „Протестирам“, како независно и натпартиско граѓанско движење.

Протест на „Шарената
револуција“

ШТО ПОСТИГНА, А ВО
ШТО ПОТФРЛИ ШАРЕНАТА
РЕВОЛУЦИЈА?
ГО УРНА РЕЖИМОТ, НО СЛОГАНОТ „НЕМА ПРАВДА,
НЕМА МИР“ ОСТАНУВА АКТУЕЛЕН
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Прашање кое постојано се наметнува по падот на режимот е тоа кои се достигнувањата,
но и евентуалните потфрлања на Шарената револуција. Додека речиси сите
соговорници се едногласни во ставот дека Шарената револуција е граѓанското
движење кое ја заби „последната шајка во сандакот“ на режимот на Никола Груевски,
ставовите и размислувањата за тоа дали и каде таа потфрли, односно каде не ги
исполни очекувањата на нејзините учесници се различни, па дури и спротивставени.
Некои сметаат дека таа не направила пропусти, а некои се разочарани и тврдат дека
потфрлила во својот (дис)континуитет и дека не останала „будна“ и по владеењето на
ВМРО-ДПМНЕ.

Мирјана Најчевска
Шарената револуција постигна да биде сменет еден диктаторски режим и да се
промовира една од најбитните вредности на демократијата – гласот на граѓаните.
Лично не мислам дека во нешто битно потфрли. Едноставно, тие кои требаше да ги
имплементираат барањата на Шарената револуција не беа дораснати на задачата.

Миша Поповиќ
Прво, мислам дека не е фер кон терминот „револуција“ така да ја нарекуваме
Шарената. Мислам дека никој не претендираше дека тоа е револуција, а некој му го
залепи тоа на движењето.
Што постигна? Па постигна две работи – покажа дека различни движења, честопати
со спротивставени очекувања, можат да соработуваат за одредена тесно поврзана
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цел. Целта беше да се сруши режимот на ВМРО-ДПМНЕ и во тоа успеа – секако, не
како единствен фактор. Очекувања имаше дека со тој пад ќе се остварат и другите
очекувања, за владеење на правото, на пример, но мислам дека ќе почекаме, бидејќи
не е доволно само да падне еден режим туку да се срушат сите структури и нивните
практики кои до тоа доведоа – некогаш оперирани од врвовите на власта, некогаш
автономно.
Тоа се и ризиците денес, дека ако некоја власт навистина е реформска, може да
потфрли во демонтажата на оваа корозивна логика. Ако не е реформска, структурата
на лошо владеење веќе е поставена и лесно може да се наследи.

Владимир Милчин
Шарената револуција беше континуиран, речиси секојдневен глас на револтот
на граѓаните против режимот. Тоа беше последната фаза на граѓанскиот отпор
која го натера режимот да употреби и специјални полициски сили. Бруталноста на
полициските интервенции го разголи режимот до крај. Падот на тој режим стана
неизбежен. Шарената револуција обедини граѓани од сите возрасти и од различни
политички ориентации и успеа да привлече и граѓани кои ниту беа членови ниту беа
приврзаници на политички партии. Каде потфрли Шарената револуција? Подлегна на
еуфоријата и предвреме прогласи победа.

Марјан Забрчанец
Шарената револуција, како форма на изразување на граѓанскиот отпор, даде сериозен
придонес кон конечниот пораз на автократскиот режим предводен од Груевски и тоа е
најголемото постигнување. Доста важна е и обединувачката улога која ја имаше ова
протестно движење – на улиците, здружени зад исти цели и барања, застанаа партиски
и непартиски граѓани, леви, десни и од центарот, граѓани од различни етнички и други
припадности. Шарената револуција наметна вредносни барања, како, на пример,
борбата за правда, сериозна тема околу која граѓаните го мерат однесувањето и на
власта и на опозицијата.

Петрит Сарачини
Шарената револуција ги оствари речиси сите свои цели. Режимот падна, амнестијата
за „бомбите“ пропадна, слободата на граѓаните е вратена, а институциите добија
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шанса да се консолидираат и да ги истераат процесите за враќање на владеењето на
правото и правдата за сите во земјата.
Потфрлања секако дека имало, но нивниот ефект за време на самата Шарена
револуција беше минорен, а таа го постигна максималниот резултат што може да
го постигне едно движење кое оперира со ненасилни средства и легални методи
на борба. А, би било многу погрешно за нечии потфрлања во сегашно време да се
обвинува Шарената револуција, која заврши пред повеќе од две години.

Владимир Вангелов
Шарената револуција придонесе кон промената на власта, односно беше значаен
партнер на тогашната опозиција, меѓутоа не успеа да ги афирмира вредностите за
кои се залагаше по промената на власта. „Нема правда, нема мир“ звучи исто толку
актуелно и денес.

Румена Бужаровска
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Шарената револуција беше врвот на ослободувањето од стравот и артикулација на
незадоволството на креативен начин. Тоа беше масовен приказ на задоволство, кој
беше уникатен и сплотувачки. На секоја револуција ѝ доаѓа крај – не знам зошто
се толку сите разочарани во тоа што се случи откако заврши Шарената. Нормално
е некои луѓе кои учествувале во неа да станат дел од власта – зар не се бараше
вклучување на граѓани во вообичаено партиската политика?

Љуми Бекири
Шарената револуција на почетокот, односно во времето додека траеше, постигна
да ја заживее надежта меѓу граѓаните на Македонија за политички активизам вон
партиските стеги и за активизам кој обединува граѓани по различни основи околу
одредени цели. Конкретно, Шарената револуција постигна да ја промени тогашната
власт. Шарената револуција беше само краен резултат на целиот отпор од изминативе
години, кој се манифестираше преку различни движења... Без Шарената револуција и
без целиот претходен отпор во Македонија голема е веројатноста дека сè уште ќе ја
имавме истата власт и истата тогашна преслаба опозиција.
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Не смее да се заборави, исто така, дека Шарената револуција, и покрај тоа што
е резултат на целиот претходен отпор, се случи во еден клучен политички момент
во државата – тогашната аболиција на претседателот Иванов, па така Шарената
револуција имаше и конкретни барања, од кои само едното се исполни, поточно
повлекувањето на аболицијата на претседателот Иванов. Другите неколку конкретни
барања останаа неисполнети – како изјаснувањето на Уставниот суд за СЈО, правична
држава, прекин на прогонот на активистите итн., а, исто така, Шарената револуција
своите идеали за една праведна и еднаква држава не успеа да ги оствари, па денес
ги живееме последиците. Шарената револуција, на крајот на краиштата, потфрли во
однос на тоа да биде артикулација на граѓанскиот непартиски глас со злоупотребата
што ѝ се случи од актуелнава власт и од неколкуте луѓе од самата Револуција, кои ја
злоупотребија за лични цели.

Павле Богоевски
Дури и од денешна перспектива, за мене Шарената револуција беше движењето кое
ја прели чашата на владеењето на режимот. Постигнувањата се бројни, започнувајќи
од широкото обединување на граѓаните зад една заедничка цел, завршувајќи со
фактот дека таа останува единствената форма на граѓански отпор во времето на
владеењето на Груевски која успеа да поништи не еден, туку два големи политички
чекори на претходната власт – предвремените избори кои беа распишани за 5 јуни
2016 година и аболициите на лицата осомничени и обвинети од СЈО. Дополнително,
Шарената револуција отвори простор за граѓанско учество во креирањето политики,
нешто што дотогаш беше непознато, имајќи предвид дека владата на Груевски ја
користеше секоја можност да го делегитимира НВО-секторот и да го исклучи од
процесите на донесување одлуки и креирање политики.
Од денешна перспектива, сметам дека потфрлањето на Шарената револуција (доколку
може да се нарече така) е малиот постпротестен потенцијал. Фактот дека немавме
јасно дефинирана организациска структура и дека движењето беше неформално по
својата природа придонесе за тоа Шарената револуција да добие голем легитимитет
и привлечност кај граѓаните во периодот на протестите, но истовремено значеше
и намалување на можноста за легитимно артикулирање на ставовите на Шарената
револуција по завршувањето на протестите.
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Но, сепак, нашата најголема грешка (повторно, доколку може да се нарече така) беше
нашата политичка наивност и неискуство (се разбира, овде говорам само за дел од
активистите на Шарената револуција, секоја чест за исклучоците и искусните борци),
што резултираше со многу високи очекувања за постпротестниот период и уште
пократки рокови за тие очекувања.

Симона Спировска
Шарената револуција ги обедини и ги охрабри граѓаните да ѝ се спротивстават на
криминалната власт. Протестираа луѓе со различни идеологии во борба против режим.
Ние потфрливме бидејќи не успеавме да ги одржиме живи барањата на Шарената
револуција. Предолго се бавевме со навредата и разочарувањето од нашите
претставници во власта. Наместо тоа, можевме барем ние да го исполниме ветувањето
за постојана будност.

Јордан Шишовски
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Шарената револуција успеа да ја надмине неспособноста на тогашната опозиција
во мобилизирање на непартиското граѓанство за политичка и општествена промена.
Тогашната владејачка коалиција (2015 година) усоврши многу успешен систем на
владеење кој се базираше на комбинација од клиентелизам, пропаганден пресинг
врз граѓаните, широка мобилизација на партиското членство и вешта злоупотреба
на државните институции за одржување на власт. Од друга страна, тогашната
опозиција немаше ниту соодветна програма ниту кадри ниту соодветна реторика за
да ги мобилизира партиски независните граѓани. Беше целосно свртена навнатре,
исклучиво кон партиската база. Единствен начин за општествена промена беше
преку политичка промена, а политичката промена беше можна само преку широка
мобилизација на сите тогашни опозициони сили. Шарената револуција успеа во ова.
Не би рекол дека некаде потфрлила Шарената револуција како движење, попрво
комбинацијата на несигурната работна средина во граѓанскиот сектор и опортунизмот
на поединечни граѓански активисти придонесоа тие да го прифатат непристојниот
предлог на тогашната опозиција за учество на избори преку партиски листи.
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Сашо Велагиќ
Прво да кажам дека јас никогаш не се поистоветив со Шарената, бидејќи борбата
против власта стана естрадна. Но факт е дека таа успеа со својата форма да се
омасови, што значеше и почеток на крајот на бившиот режим.
Најголемото потфрлање е што не се успеа таа позитивна енергија да вроди со плод.
Главното мото „Нема правда, нема мир“ не само што се изневери туку целосно се
„изгази“.

Ангела Илиевска
Она со што сите можеме да се согласиме е дека Шарената револуција беше само
финале на еден започнат процес во кој граѓаните се секогаш отспротива на она
што се нарекува автократски режим. Шарената револуција со себе го носеше
гласот на секој оној граѓанин кој не беше доволно артикулиран во јавноста поради
супресивното однесување на тогашната власт. Таа практично се надоврза и ги спои
сите процеси на ослободување на едно заробено општество.
Шарената револуција требаше да остане симбол на отпор, непоколебливост,
непотчинетост, непоткупливост, храброст, бескомпромисност, само и само пред
себе да видиме правда за сета неправда. Шарената револуција требаше да остане
симбол на победа на граѓанинот над системот. Потфрли, потфрливме. Од денешна
перспектива сметам дека таа се претопи во нешто што некој го нарекува „големата
слика“. На таа голема слика сега има многу бои, но тие се толку многу измешани што
не им се гледа ниту нивната основа. На големата слика се истурени бои токму над
„НЕМА ПРАВДА, НЕМА МИР“, па многу често кога некој отстрана ја набљудува не може
ни да го прочита она што и во сон го извикувавме.
Да скратам, Шарената потфрли во континуитетот. Оние кои себеси се доживуваат
како легитимни претставници на ова движење, а се инсталирани во системот, не се
експресија на она што беа протестите. Од денешна перспектива не знам дали тие се
изгубија во лавиринтите од остатоците на поранешниот режим или од многу гледање
на големата слика им е поматен погледот.
Принципите и идеалите кои нè воделе низ годините не запираат со промена на една
владејачка гарнитура со друга, она против што си се борел вчера не го забораваш
денес, а уште помалку утре. Борбата продолжува, па и против оние со кои до вчера
заедно си чекорел!
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С е ф е р Та х и р и

НОВИНАРСТВОТО
СТАНА
ПРОПАГАНДА

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ
КОНТЕКСТ ВО КОЈ ДЕЈСТВУВАЛЕ МЕДИУМИТЕ ОД 2006
ДО 2018 Г.
Со воведувањето на парламентарната демократија
и пазарната економија, медиумите во Република
Северна Македонија почнаа да се развиваат
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со голема брзина. По стекнувањето на независноста во 1991 година државата
се зафати со политички и економски реформи, како и со преструктурирање на
медиумите. Медиумскиот систем беше граден без конзистентна правно-нормативна
и институционална рамка, но со ограничени економски, технички и човечки ресурси.
Промените, иако радикални, често беа импровизирани и без правила.
Денес, медиумскиот систем функционира во рамките на јасно дефинирана
институционална рамка според која медиумите, а особено електронските,
функционираат како самостојни, независни субјекти според законитостите на
парламентарната демократија и пазарната економија. Сите радиодифузери,
комерцијални или јавни, не можат да бидат во рацете на кој било политички субјект. Но
и покрај овој факт, реалната ситуација јасно покажала и покажува дека се пронаоѓаат
начини радиодифузерите политички да се инструментализираат.
Оваа појава беше многу честа во текот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ од 2006
до 2017 година, иако варијации на политичко-партиско инструментализирање на
медиумите сме имале и порано од 2006 година, во времето на владеењето на СДСМ, а
и по доаѓањето на оваа партија на власт во 2017 година.
Во периодот на ВМРО-ДПМНЕ, Здружението на новинарите на Македонија се жалеше
дека има силен притисок врз новинарите од страна на власта. „Ваква агресивна
владина политика против медиумите и новинарите со цел да се контролира нивната
работа нема никаде. Овде власта успеа да воспостави тотална контрола на најголем
дел од медиумите. Од нив направи пропагандно средство преку кои ги фали
нејзините политики и се пресметува со секој што мисли поинаку од Владата“1, изјави
поранешниот претседател на ЗНМ, Насер Селмани, на 9.11.2014 година.
Политичките притисоци се јавуваат во различни облици — понекогаш очигледни и
директни, а понекогаш суптилни и индиректни и далеку од очите на јавноста. Станува
1 Интервју на претседателот на ЗНМ, Насер Селмани, за порталот Ал Џезира Балкан, достапно на:
https://bit.ly/36TbSLx, пристапено на 20.5.2019;
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збор за проблем со кој особено се соочува Република Северна Македонија како една
од многуте држави во бескрајна транзиција.
Со сличен став на неговиот претходник е и актуелниот претседател на ЗНМ, Младен
Чадиковски, кој периодот од Букурешт до Преспа фигуративно го нарекува темен за
македонското новинарство. „Газди на медиумите станаа политичарите, а новинарите
и уредниците нивни извршители. Гнасен и срамен период, штета што како фела
не бевме посплотени за да го спречиме тоа. Уште долги години ќе ги влечеме
последиците од периодот по Букурешт, до оној до Преспа. Периодот од Букурешт
до Преспа претставува сериозен трауматичен период за медиумите во Македонија,
бидејќи почетокот на политичката криза од Букурешт, на 3 април 2008 година, до
Преспа, која се случи на 17 јуни 2018 година, на што се надоврза и економската криза
која ги стави медиумите во економска зависност, претставува предолг период којшто
регресивно влијаеше врз развојот на медиумите, слободата на говорот и економската
независност“, констатира Чадиковски.2
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Горан Гаврилов е управител на Канал 77. Тој во текот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ
често беше под притисок од страна на оваа партија поради критичкиот однос кој
го имаше медиумот со кој управува. „На медиумскиот простор во Македонија се
случуваа трауматични состојби коишто на директен и индиректен начин вршеа
притисоци врз медиумите и врз медиумскиот развој. Овој период се карактеризира
со директна корупција на медиумите и директни договори и преку посредници и
маркетинг-агенциите. Сите овие постапки беа нетранспарентни и беа насочени кон
инвестирање во сопствениците на медиумите. За разлика од претходната влада
којашто се фокусираше на корупција на уредниците и новинарите, сопствениците
беа полесна цел бидејќи преголемиот број на медиуми и малиот маркетиншки пазар
не им овозможуваа на медиумите рентабилно работење. Корупцијата одеше и до
други граници, со тоа што уредници и новинари добиваа владини тендери“3, објаснува
Гаврилов.

2 Интервју со претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
3 Интервју со Горан Гавилов, управител на Канал 77, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
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ВЛИЈАНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ВРЗ МЕДИУМИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Веднаш по осамостојувањето на Република Македонија се појавија и првите приватни
радио и ТВ-станици. Од самиот почеток нивните програми не беа „поштедени“ од
тенденциите на политичките партии за нивно користење за политички цели или од
влијанието на државните органи и нивните претставници врз уредувачката политика.
Речиси нема медиум, особено оние кои емитуваат информативна програма, кај кои
не се препознава наклонетост кон одредена политичка опција, а некои дури не се ни
обидуваат тоа да го скријат. И обичните граѓани знаат која група или поединец стои
зад одредена радио или телевизиска станица. Политичарите ги користат медиумите за
свои политички цели, а сопствениците и едните и другите (политичарите и медиумите)
за свои корпоративни цели.
Во периодот на плурализација на општеството медиумите се перципираа како средство
за постигнување и артикулирање на политички и економски интереси, теза што ќе
ја потврдат и бројни медиумски анализи и истражувања спроведени во изминатиот
период. Така, по деведесеттите години, додека во јавниот радиодифузен сервис (МРТВ
и локалните јавни радио и телевизиски станици) неприкосновено влијание имаше
власта, односно коалиционите партнери во власта, големите и влијателни приватни
радио и телевизиски станици најчесто беа „препуштени“ на интересите на економијата
(бизнис-групите) и политичките партии на власт, но и на опозицијата. Практично,
надвор од овој круг се само мал број приватни радио и телевизиски станици.
Соочени со ваков амбиент, медиумите и новинарите не кријат дека има цензура и
самоцензура. Цензурата ја наметнуваат уредниците и сопствениците, а самоцензурата
ја прифаќаат новинарите.

„ЦРНИОТ ПОНЕДЕЛНИК“ - ДОКАЗ
ЗА НАСИЛСТВО ВРЗ НОВИНАРИТЕ!
Освен институционалните и политичките инструменти за влијание врз уредувачката
политика на медиумите, во периодот од 2008 до 2017 година, власта освен закани
и притисоци, употреби и директно насилство. Таков беше настанот познат во
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современата политичка историја на Македонија како „црн понеделник“, кој се случи на
24 декември 2012 година. Заедно со пратениците на опозицијата, од салата за пленарни
седници беа избркани и новинарите. Полициското обезбедување на Собранието ги
избрка новинарите од галеријата, местото од каде што секогаш ја следат работата
на законодавниот дом. Новинарите, меѓу кои и претседателот на Здружението на
новинарите на Македонија, Насер Селмани, остро се спротивставија на наредбата на
власта да бидат брутално избркани од Собранието. Новинарите беа влечени, буткани
и исфрлени од собраниската галерија. Опозицијата реагираше и имаше став дека
власта насила сака да го донесе буџетот, без присуство на медиумите. Претседателот
на ЗНМ, Насер Селмани, реагираше до шефот на кабинетот на претседателот на
Собранието, Трајко Вељаноски, да не ги бркаат новинарите бидејќи тие си ја вршат
својата работа. Новинарите и снимателите беа единствени во ставот дека никој нема
право да ги оневозможува да ја вршат нивната задача. „Знаете ли каква грда слика
праќа Македонија со ова, но секоја сила завршува неславно“4, изјави Насер Селмани,
претседател на ЗНМ.
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ЗНМ во февруари 2013 година поднесе иницијатива пред Уставниот суд, во која бараше
да се изјасни околу исфрлањето на новинарите од собраниската галерија.
Сметајќи дека со чинот на насилното исфрлање на новинарите од
галеријата на собраниската сала била сторена повреда на слободата Насилство врз
на изразување и на правото за изразување на мислата, гарантирани со новинарството
членот 16 од Уставот и со членот 10 од Европската конвенција за човекови на „црниот
права, Здружението, застапувано од Насер Селмани во својство на понеделник„
претседател, Наташа Стојановска, Фросина Факова, Снежана Лупевска, и „крвавиот
Билјана Богдановска и Тони Ангеловски, до Уставниот суд поднесе четврток„
барање. Уставниот суд го одби. Во одлуката на Уставниот суд беше
наведено: „Физичкото отстранување на новинарите од галеријата на собраниската
сала, кое го налагала конкретната ситуација на, како што посочува Уставниот суд,
ескалација на хаосот и безредието во салата, имало за цел да ги заштити новинарите
и да обезбеди ред во салата, а не да ги оневозможи во вршењето на нивната дејност
— информирање на јавноста — и да им ја ограничи слободата на изразувањето“.5
4 Изјава на претседателот на ЗНМ, Насер Селмани, достапна на:
https://bit.ly/2NrF3xt, пристапено на 20.5.2019 г.
5 Одлука на Уставниот суд од 16.4.2014 г., број У. бр. 27/2013, достапна на:
https://bit.ly/3ac2Lr8, пристапено на 18.5.2019 г.
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Со одлуката на мнозинството судии не се согласи судијката Наташа ГаберДамјановска, која во своето издвоено мислење посочи дека: „Апсурдно е тврдењето
дека тоа е сторено за безбедност на новинарите, кога очевиден факт е дека тие
седеле на своите места и биле крајно пасивни, со никакво дејствие не учествувале во
настаните, туку само набљудувале, за што имаат и легитимно право, бидејќи тоа е дел
од нивната професионална известувачка активност“.6
Правната битка не заврши кај Уставниот суд, бидејќи новинарите поднесоа претставка
и до Судот за човекови права во Стразбур. Европскиот суд за човекови права
донесе пресуда во врска со случајот на новинарите кои беа физички отстранети од
собраниското обезбедување на седницата за носењето на буџетот на 24 декември
2012 година. Во овој предмет постои повреда на членот 10 и членот 6 од Европската
конвенција за човековите права, пресуди Судот во Стразбур.7
Како што образложува Судот во Стразбур, дел од новинарите се жалеле пред ЕСЧП
за нивното насилно отстранување. Со ваквиот чин, според новинарите, повредени се
членот 10 од Европската конвенција, како и членот 6, кој се однесува на правото на
фер сослушување, во конкретниот случај правото на сослушување пред суд.
Носењето на буџетот, образложува судот, било проследено со тензија помеѓу власта и
опозицијата. Атмосферата на оваа седница кулминирало откако опозициски пратеници
го опкружиле претседателот на Собранието, кој му наредил на обезбедувањето да
го обезбеди редот. Следејќи ја наредбата, обезбедувањето од собраниската сала ги
отстранило опозициските пратеници, но и новинарите од собраниската галерија.
Овие новинари одбиле да си одат, нагласувајќи дека јавноста има право да знае
што се случува во Собранието. Тие негирале дека биле информирани дека нивното
отстранување е поради безбедносни причини и нивна заштита..

6 Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Елена
Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина
Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски, достапна на: https://bit.
ly/3a7blaN, пристапено на 18.5.2019 г.
7 Одлука на Европскиот суд за човекови права, достапна на: https://bit.ly/2tYcnoW, пристапено на
16.5.2019 г.
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27 АПРИЛ- УДАР ВРЗ ДРЖАВАТА И НОВИНАРСТВОТО!
Уште еден црн датум е впишан во современата историја на Македонија. Станува збор
за 27 април 2016 година.
Упадот на група демонстранти во Собранието не беше директен удар само врз
државата, законодавниот дом, демократијата туку беше и напад врз новинарството и
слободата на изразувањето. При упадот, познат како „крвав четврток“, новинарите беа
спречени да ја извршуваат нивната работа, односно да известуваат за настаните во и
околу Собранието. Порталот Призма на БИРН—Македонија еден ден потоа сеопфатно
го третираше настанот. Текстот го објавуваме во целост:
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Со вербални и физички напади, навреди и пцовки од страна на демонстрантите од
иницијативата „За заедничка Македонија“ со соочија новинарите кои беа сведоци
на инцидентите во Собранието, а според нивните изјави несомнен е заклучокот
дека во законодавниот дом полицијата не реагирала за време на инцидентите
и дека буквално немало кој да ги заштити од разјарената толпа. Тие за БИРН
раскажуваат со што се соочиле и што виделе додека биле на лице место. Наташа
Стојановска, новинар од 24 Вести била сведок како нејзината колешка Душица
Мрѓа била физички нападната од демонстрантите.
„Се фрлаше со што се стигне, со шипки, со стативи од камерите, буквално
пратениците беа доведени во ќош и демонстрантите беа спремни да ги убијат.
Се обидов да снимам со телефон, но тој ми беше одземен од демонстрантите,
фрлен. Потоа група од нив се обиде на мене и на Душица Мрѓа да ни ги одземе
телефоните, тука дојде и до физички контакт, неа дури и ја удрија. Полиција во овој
момент немаше, долго време немаше, внатре бевме оставени буквално сами на
себе да се справуваме со толпата“.
Истото го потврдува и Фросина Димеска, новинарка од Радио Слободна Европа,
која во текот на инцидентите беше во собраниската сала.

„Крвавиот четврток“,
27.04.2016 г.

С е ф е р Та х и р и | Н о в и н а р с т в о т о с т а н а п р о п а г а н д а

277

„Постојано ни довикуваа 'не снимај, не се јавувај, спушти ја камерата', едноставно
не ни овозможуваа да известуваме за тоа што се случува. Се обидувавме да се
тргнеме од сета таа сцена, имаше претставници од обезбедувањето кои ни велеа
дека се беспомошни во таа ситуација и кога ги прашувавме како да излеземе, ни
викаа на ваша одговорност. Не знаевме каде да одиме, немаше ниту полиција ниту
обезбедување за да нè заштити во тие моменти.“
Боби Христов, уредник во ТВ Телма, пак, беше нападнат од страна на полициски
припадник, му беше скршен микрофонот, а тој беше турнат до ѕид.
„Се отвора дилемата дали масата, народот, демонстрантите, кој како и да ги
нарекува, успеаја да влезат во Собранието или едноставно беа пуштени. За мене
најшокантен е фактот дека јас лично бев нападнат од припадник на полицијата, од
собраниското обезбедување, а за волја на вистината, бев спасен и евакуиран од
човек кој на себе имаше црвено жолта марама“, вели Христов.
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Уредничката на Макфакс, Санта Аргирова, на социјалните мрежи јави и дека
снимателот на Макфакс е во болница откако вчера бил повреден. „Снимателот
на Макфакс, Никола, е во болница. Има потрес на мозок, од удар. Момчето има 21
година и само си ја вршеше својата работа“, напиша Аргирова.
Новинарите јавуваат и дека биле сведоци како новинарки од одредени медиуми
биле навредувани, па дури и мавани со камења, како внатре така и надвор од
Собранието. Од телевизијата 21 велат дека четворица новинари од нивната екипа
биле нападнати.
„Ни велеа дека сме „шиптарска телевизија платена од Сорос“. Еден од
демонстрантите, свесно, го зеде столчето и удри по мене, со зборовите „и ти треба
да страдаш, зошто си од шиптарска телевизија““, вели новинарката од ТВ21, Искра
Опетческа, и додава дека уште тројца нејзини колеги биле нападнати и денеска ќе
биде доставена пријава до полиција.
„Ваквите случувања се суров доказ за алармантните услови со кои се соочуваат
медиумите, а насилството врз нив е атак врз демократијата, а со тоа и криминал
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врз општеството. Доколку властите не преземат сериозни чекори во заштитата
на слободата на изразување, ќе продолжат да ги охрабруваат оние кои имаат
за цел по пат на сила да ги замолчат новинарите и другите критички гласови
во општеството. Барањето одговорност од политичарите е една од клучните
одговорности во новинарството и медиумите не смеат да бидат блокирани
во обидите да ги истражат сите важни прашања од јавен интерес“, се вели во
реакцијата на Советот за етика во медиумите на Македонија.
Со остра критика за вчерашните случувања излезе и Синдикатот на новинарите
и медиумските работници, заедно со Здружението на новинари на Македонија
(ЗНМ).
„Политиката на етикетирање, говор на омраза, вербално насилство кон новинарите,
која синоќа кулминираше во Собранието со напади врз десетици новинари и
медиумски работници е поразена. Поразена е со храброста на колегите кои и
покрај опасноста го регистрираа беснеењето на насилниците и пасивноста
на полицијата. Затоа нема дилеми дека од денеска започнува процесот на, не
само декларативно туку и реално повикување на одговорност на сите оние кои
инспирираа, дозволија и спроведоа акти кои се срам за едно цивилизирано
општество“, стои во соопштението.
Од Синдикатот велат дека полицијата, ЕБР и тие што со нив командуваат се
„директно одговорни, еднакво како и оние хулигани кои по ходници ловеа
новинарски екипи, тепаа, навредуваа, уништија мобилни и опрема – не случајно,
свесни дека токму регистрирањето на нивното дивеење е доказ кој ќе ги донесе
на суд“. 8
Петнаесет новинари, кои известуваа од Собранието за време на организираниот
напад на 27 април 2017 година, покренаа иницијатива за тужба против државата за
надоместок на штета. Новинарот Боби Христов, кој е еден од иницијаторите, рече
дека во моментов се во консултација со правен тим и можно е тужбата да биде
проширена и во граѓанска постапка за да се утврди одговорноста на поединци, кои со
8 Новинарски извештај на Призма, портал БИРН, достапен на: https://prizma.mk/novinaritesvedochat-za-verbalni-fizichki-napadi-vo-nadvor-od-sobranieto/, пристапено на 15.5.2019 г.
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преземање или не преземање одредени дејства придонеле за настанатата ситуација.
„Зад инцијативата сме петнаесетина новинари, но таа е отворена за сите колеги,
фоторепортери, сниматели и сите кои сакаат да учествуваат во иницијативата можат
да се приклучат и да ја продолжиме постапката“9, кажа Христов.
Новинарите ја тужат државата според членот 166 од Законот за облигационите односи –
одговорност поради терористички акти, јавни демонстрации и манифестации. Законот
за облигационите односи предвидува дека за штетата од акти на насилство или терор,
како и при јавни демонстрации, одговара државата, без оглед на постоењето на вина,
додека државата има право и обврска да бара надоместок на исплатениот износ од
лицето кое ја предизвикало штетата.

280

27 април или „крвавиот четврток“ е парабола за демократијата во Македонија, сценарио
за суспендирање на демократскиот систем и волјата на мнозинството граѓани
изразена преку изборот на пратениците, но и настан во кој одредени политички
кругови на ВМРО-ДПМНЕ се обидуваа да ги замолчат новинарите и медиумите, а преку
нив да им објават војна на слободата на изразувањето и на правото на јавноста да
биде информирана за скандалозниот упад на група граѓани во највисоката државна
институција.
Македонија е позната и по фактот што власта ги прислушувала медиумите. Имено,
покрај аферата „Големото уво“ во 2001 година, во 2015 година лидерот на тогашната
опозиција, Зоран Заев, обелодени дека се прислушувани над 100 новинари. Факт кој
сам по себе зборува за односот на власта кон „четвртата власт“.

ГОВОРОТ НА ОМРАЗАТА ВО МЕДИУМИТЕ
- НЕПРИЈАТЕЛ НА СЛОБОДАТА!
Во изминатите две и пол децении во Македонија беа забележани голем број примери
на невнимателно или на намерно известување во кое отсуствува чувствителност за
меѓуетничките, меѓукултурните и меѓуверските односи во македонското општество.10
9 Изјава на подносителот на иницијативата, достапна на: https://bit.ly/2QQpwcO, пристапено на
15.5.2019 г.
10 International Federation of Journalists, IFJ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists,
(Bordeaux: International Federation of Journalists, 1954), достапно на: https://bit.ly/2t8MW4a,
пристапено на 3.5.2019 г.
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Спречувањето или, пак, ограничувањето на говорот на омразата, односно контролата
или самоконтролата на медиумите и актерите вклучени во медиумската продукција,
во поглед на ширењето вакви пораки не значи ограничување на слободата на
изразувањето. Една позната изрека вели: „Нема слобода за непријателите на
слободата“. Тоа значи дека слободата на изразувањето не е апсолутна, односно таа
може да биде ограничена кога некој ќе ја злоупотреби за да ги повреди правата
на другите во општеството или ќе загрози некои утврдени легитимни цели од јавен
интерес. Имајќи предвид дека говорот на омраза може да поттикнува насилство, а
може и да води кон дискриминација, да поттикнува или да оправдува ксенофобија,
антисемитизам и други форми на нетолерантност, се смета дека потребата за
негово ограничување е легитимна и оправдана за да се оневозможи злоупотреба на
слободата на изразување и повреда на правата на другиот.
Дали медиумите се креатори на говорот на омраза? Во одделни ситуации
Говорот на може да бидат оквалификувани како такви, но тие повеќе се канал или
омразата не инструмент за ширење говор на омраза и дискриминација, креиран
е слобода на од политичките партии, власта, институциите и од некои радикални
говорот општествени групи. Токму затоа, често се нагласува дека медиумите
имаат одговорност и треба да внимаваат да не произведуваат и да
не пренесуваат пораки со говор на омраза и дискриминација. Во спротивно, тие
придонесуваат за ширење на говорот на омраза и создаваат поволна клима тој да
добива на интензитет. Новинарите, уредниците и, особено, главните уредници, кои се
креатори на уредувачката политика на одреден медиум и одговорни за објавените
содржини во медиумите, имаат голема одговорност пред јавноста, бидејќи говорот на
омраза и изразите што содржат негови елементи имаат штетно влијание доколку се
шират преку медиумите.
Новинарите постојано пишуваат за различностите, за разликите што се темелат врз
етничката припадност, религијата, расата, полот, сексуалната ориентација, социјалното
потекло итн. Тргнувајќи од овој факт, кога пишуваат за сензитивни општествени теми,
медиумите може намерно или ненамерно да предизвикаат омраза. Меѓународната
федерација на новинарите со посебен Етички кодекс ги задолжува новинарите да
водат грижа за хуманоста и за заштитата на човековите права. Ова значи дека од
новинарот и од уредникот се очекува свесност за одговорноста на неговата работа.
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Новинарот треба да биде морален, но и мотивиран да им служи на читателите,
слушателите, гледачите и на демократијата.

ШТО ПРОПИШУВА КОДЕКСОТ НА
НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА?
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Според членот 10 од Кодексот на новинарите на Македонија, новинарот не смее
во своите текстови да користи јазик на омраза или да поттикнува на насилство и
дискриминација врз која било основа. Во Прирачникот за етика во новинарството се
дава дополнителна интерпретација и насоки за примена на овој член. Се вели, дури,
дека новинарите треба да внимаваат кога говорот на омраза доаѓа особено од јавни
личности или од претставниците на јавни институции и во таквите ситуации треба да
го оспорат или да го критикуваат таквиот говор, а не само да го пренесуваат. Исто
така, се вели дека формата и жанрот во кои може да се појави говорот на омраза
може да се различни (информација, слика, мислење, коментар). Без оглед каква е
формата или жанрот, новинарот мора да процени дали постои голема веројатност дека
со нивното објавување може „да се предизвика непријателство или омраза спрема
некого поради неговата раса, етничка припадност, пол, вера, политичка припадност,
сексуална ориентација, физички недостаток итн.“11
Медиумите, генерално, треба да се воздржуваат од објавување каква било форма на
говор на омраза, односно новинарите и уредниците не смеат самите да се автори на
такви пораки. Тие не смеат ниту да го репродуцираат говорот на омраза, што не значи
дека воопшто не треба да известуваат за ситуациите кога говорот на омраза доаѓа
од устата на различни општествени актери. Во таквите ситуации е особено важно
да го идентификуваат говорот на омраза кај другите актери и да ѝ ги предочат на
публиката можните импликации од користењето таков говор. Тука, пред сè, се мисли
на политичарите, на нивните изјави и интервјуа, а особено на директните пораки што
содржат говор на омраза.
Новинарите и уредниците треба да бидат многу внимателни и селективни кога се работи
за пораки со директен говор на омраза поради фактот што Македонија е поднебје со
етнички и верски специфики. За ова говорат случаите со изградбата на спомен-црква
11 Тамара Чаусидис и Зоран Бојаровски, Прирачник за етиката во новинарството, (Скопје: 2012),
достапен на https://bit.ly/2QSm5lX, пристапено на: 20.5.2019 г.
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на скопското Кале, настан кој се случи ноќта на 10 февруари 2011 година, протестите
на 11 јули 2014 година против изјавите на политичарите за убиствата кај Смилковско
Езеро, вокабуларот на поранешната министерка Јанкуловска во прислушуваните
разговори објавени од опозицијата, паролите и пораките изречени за време на
политичките протести и контрапротести итн. Вакви примери често може да се сретнат
во медиуми кои беа провладини кога ВМРО-ДПМНЕ беше на власт: „Предавници од
кои Македонија е нападната поради што може да дојде и до братоубиствени војни“12
или „Гниди за кои треба бетонска плоча“, итн.
Уредниците треба да бидат претпазливи и во случаите кога тој говор доаѓа од страна
на публиката. Ова се однесува пред сè на коментарите на читателите што се објавуваат
во онлајн медиумите, во кои се изразува многу омраза. Имено, онлајн медиумите, како
и традиционалните медиуми, имаат одговорност да не објавуваат коментари што ги
надминуваат границите на јавната критика и што содржат експлицитни пораки со
говор на омраза.
Карактеристичен пример е изјавата на Миленко Неделковски, автор на емисијата
„Миленко Неделковски шоу“ на ТВ Канал 5, дадена во својство на член на невладината
организација ГДОМ, во директен разговор во ТВ Сител. Во овој случај имаше пропуст
од страна на уредникот на вестите на Сител, кој само се извини откако соговорникот
просто го истури својот арсенал од навредливи зборови пред камерата. Иако, кога се
работи за директно вклучување во живо во телевизиските или во радиопрограмите,
уредниците, односно водителите на емисиите треба веднаш да се оградат и да ги
предупредат тие што шират говор на омраза веднаш да престанат да употребуваат
ваков речник.
Советот за етика на медиумите во Македонија донесе одлука во врска со овој случај.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА
Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите одлучи дека жалбата на
Мисијата на ОБСЕ е основана. Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во
членовите 10 и 11.
12 Mkdnews, „Пандов: Република Македонија е нападната од домашни предавници и шпиони во
соработка со странска служба“, достапно на: https://bit.ly/2FNHg23, пристапено на 20.5.2019 г.
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Индексот на слободата во
Македонија во слободно паѓање!
За 12 години, според Индексот на слободата на медиумите, Македонија паднала многу
долу. Во извештајот за 2006 година Македонија се наоѓа на 98 место во светски рамки
и е сместена во делот со „делумно слободни“ медиуми. Овој податок се наведува во
истражувањето на Фридом хаус, објавено по повод Светскиот ден на слободата на
медиумите. На листата на земји од Централна и Источна Европа, Македонија е на 14
место заедно со Босна и Херцеговина.13 Во извештајот се наведува дека состојбата
со слободата на печатот во Македонија во 2006 година е подобрена како резултат
на позитивниот развој во правниот систем, имајќи ги предвид донесувањето на
Законот за слободен пристап до информациите и укинувањето на затворската казна
за клевета.
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Македонија останува држава со делумна слобода и во извештајот на Фридом хаус за
слободата во светот за 2018 година. Според вкупниот број на бодови, Македонија се
наоѓа на 113 место од вкупно 209 држави и територии во светот со рејтинг од 58 поени
на скалата од 0 до 100.14 Во споредба со окружувањето, земјава има подобар број на
бодови единствено од Косово и од Босна и Херцеговина, додека сите останати држави
во регионот имаат повисоко ниво на слобода според рангирањето на американската
невладина организација.
Додека, според класификацијата на Репортери без граници за слободата на медиумите
во светот во 2007 година, Македонија била на 36 место од вкупно 175 држави во светот.15
Македонија оваа година бележи скок за осум позиции, за разлика од 2008 година
кога беше на 42 место, со што најдобро котира во извештајот на организацијата од
земјите во регионот.
А во извештајот за слобода на медиумите на истата организација, Македонија во
2018 година се наоѓа на 95 место.16 Во однос на 2017 година бележи скок од 14 места
на ранг-листата на организацијата Репортери без граници. Сепак, и покрај големиот
13 Извештај на Фридом Хаус за 2006 година, достапен на:
https://bit.ly/36ULNLV, пристапено на 17.5.2019 г.
14 Извештај на Фридом Хаус за 2018 година, достапен на:
https://bit.ly/3a9GZV5, пристапено на 26.5.2019 г.
15 Извештај на Репортери без граници, достапен на: https://bit.ly/2Rj4dzl, пристапено на 18.5.2019 г.
16 Извештај на Репортери без граници, достапен на:
https://rsf.org/en/ranking_table, пристапено на 18.5.2019 б.
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скок, Македонија е меѓу последните земји во регионот. Зад неа се само уште Црна
Гора (104 место) и Бугарија (111 место). Неколку места пред Македонија е Србија, која е
на 90 место. Албанија е на 82 место на ранг-листата, Косово на 75 место, Грција на 65тото, Хрватска на 64-тото, а Босна и Херцеговина на 63 место. Репортери без граници
ја критикуваат Македонија поради неспроведените реформи во радиодифузната
дејност.
Како што пишува во годишните извештаи, за лошата состојба со медиумите во
Македонија придонеле затворањето на многу медиуми, користењето на рекламниот
простор како алатка за „воспитување“ на медиумите, големиот број судски случаи
против новинари и смената на голем број уредници поради политички мотиви.
Слабостите и непочитувањето на демократските стандарди во сферата на медиумите
ги детектира и извештајот на Европската комисија. Во извештајот за прогресот на
Македонија во 200817 година се вели дека не било обезбедено целосно спроведување
на Законот за радиодифузија: „И покрај законските одредби со кои се регулира
независноста на Советот за радиодифузија и на јавниот радиодифузен сервис, двата
субјекта продолжуваат и понатаму да бидат ранливи од политичкото влијание, главно
поради тоа што не е обезбедена нивната финансиска стабилност. Доцни изборот за
замена на три од деветте члена на Советот за радиодифузија, чијшто мандат е истечен.
Финансиската состојба на Советот за радиодифузија и на јавниот радиодифузен
сервис е несигурна. Системот на финансирање на јавниот радиодифузен сервис
и на Советот за радиодифузија (наплата на радиодифузна такса) требаше да биде
оперативен уште од 1 јуни 2006 година. Извештаите покажуваат дека системот нема
скоро никаков успех затоа што многу малку луѓе плаќаат радиодифузна такса“.
Додека во извештајот на Европската комисија за 2017 година, објавен на 18 април 2018
година, се вели дека климата за слободата на медиумите и слободата на изразување е
подобрена, со поотворена политичка дебата и покритичко известување во медиумите.
„Забележан е пад во притисокот врз новинарите. Известувањето од изборните
кампањи е поизбалансирано од порано. Владиното рекламирање е прекинато. Клучно
е власта да практикува нулта толеранција кон сите инциденти на физички и вербални
напади или закани врз новинарите“, се вели во извештајот на Европската комисија
17 Извештај на Европската комисија, достапен на: https://bit.ly/2spKyWj, пристапено на 15.5.2019 г.
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за напредокот на Македонија.18 Во извештајот се наведува дека законодавната
рамка во голем дел е усогласена и со акумулираното законодавство на ЕУ (acquis)
и со меѓународните стандарди. „Измените на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги се подготвени во консултации со релевантните заинтересирани
страни. Постои подобрена клима за медиумите и новинарите се поподготвени да
ги критикуваат злоупотребите од јавните личности и цензурата. Сепак, опстануваат
предизвици и мора да се спроведува нулта толеранција за физичкото и вербалното
малтретирање или заканите кон новинарите. Јавниот радиодифузен сервис треба да
се реформира и да се зајакне неговата независност. Земјата делумно ги спроведе
препораките од извештајот за 2016 година, пред сè со укинување на владиното
рекламирање и намалувањето на притисокот врз новинарите и медиумите, што
овозможи побалансирано известување“, анализира ЕК.
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Европската комисија препорачува продолжување на реформите на јавниот
радиодифузен сервис и засилување на неговата независност. Се посочува и на
преземање мерки за да се поттикне објективното известување и разноликоста на
гледиштата во медиумите, како и да се охрабрува професионалното однесување од
страна на сите медиумски чинители. Во поглед на делот за слободата на говорот,
Македонија е на одредено ниво на подготвеност во областа на слободата на
изразувањето и постигнала значителен напредок.

МАКЕДОНИЈА — ЗЕМЈА КОЈА ОСУДИ
НОВИНАР НА ЗАТВОРСКА КАЗНА!
Имено, не можеше да се очекува Македонија да има подобра позиција според
слободата на медиумите кога се знае дека е единствена земја во Европа која осуди
новинар со казна затвор.
Фактот дека поранешната власт беше подготвена дури и да однесе новинари во
затвор и да им се закани на разни начини, беше нотиран и од страна на Здружението
на новинарите на Македонија, кое се бореше против ваквиот наратив на власта
против медиумите. „Власта во Македонија ја злоупотребува моќта за да воспоставува
целосна контрола на медиумите. Не може да има слобода на медиуми во земја каде
18 Извештај на Европската комисија, достапен на: https://bit.ly/2FLdPhf, пристапено на 17.5.2019 г.
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што новинари се осудуваат со затворски казни поради нивната новинарска работа.
Освен тоа, судовите изрекуваат високи, непропорционални казни за новинарите и
медиумите кои критички ја опсервираат работата на институциите. Целта е многу јасна,
да ги одвраќаат новинарите и медиумите да ја критикуваат работата на институциите.
Со тоа власта практично ги демисионира медиумите, кои во демократски земји служат
на јавниот интерес“, истакнуваше со одлучност поранешниот претседател на ЗНМ,
Насер Селмани.19
Томислав Кежаровски (роден во 1965 г. во Ореше, велешко), новинар во Нова
Македонија, беше осуден на 4 и полгодишна затворска казна за оддавање идентитет
на заштитен сведок.
Кежаровски се товареше дека во новинарски текст од 2008 година го открил
идентитетот на заштитен сведок во случајот „Ореше“, судски процес за убиството на
велешанецот Лазо Милошевски.
На протест пред судот во Скопје, новинарите побараа ослободување од притвор на
нивниот колега.
Апелациониот суд Скопје го осуди Кежаровски и ја намали казната од четири и пол
години на две години затвор. Тој беше во притвор веќе една година и девет месеци.
Апелација им ги намали казните и на петмина други осудени во случајот „Ликвидација“.20
Под мотото „И јас сум Кежаровски“, новинарите протестираа пред Апелациониот
суд и го изразија незадоволството од одлуката новинарот да биде осуден на две
години затвор.21 Новинарските здруженија сметаа дека Кежаровски е невин и бараа
ослободителна пресуда. Со осудата за Кежаровски е осудено целото новинарство.
„Оваа одлука е вистински срам за земја кандидат за членство во Европската Унија“,
изјави директорот на Репортери без граници во Германија, Кристијан Мир.22
Декларативно имаме заложби од новата власт на СДСМ и ДУИ дека приоритет ѝ
се реформите во медиумите. Во оваа насока се преземени неколку чекори, како
што се укинувањето на радиодифузната такса, иако има дилеми за таквиот чекор,
19 Интервју на претседателот на ЗНМ, Насер Селмани, достапно на:
https://bit.ly/2tklvUO, пристапено на 17.5.2019 г.
20 Извештај на Гласот на Америка, достапен на: https://bit.ly/2TiP8Rc, пристапено на 15.5.2019 г.
21 Извештај на порталот МКД, достапен на: http://bit.ly/30lcffv, пристапено на 20.5.2019 г.
22 Извештај за Дојче веле, достапен на: https://bit.ly/2RgOm4o, пристапено на 17.5.2015 г.
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и укинувањето на владините реклами кои „корумпираа“ дел од медиумите. Новите
законски решенија за реформи во јавниот радиодифузен сервис и во Агенцијата за
медиуми обезбедуваат транспарентен процес за избор на новите членови на Советот
на МРТ и на Советот на Агенцијата, како регулаторно тело. Се напушта концептот на
избор на членови на овие органи преку овластени предлагачи и се воведува нов модел
на избор по претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа за
кандидатите за членови на советите. Според законот,23 кандидатите кои конкурираат
за членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се
должни да поднесуваат и најмалку две писма за поддршка од следните организации:
` од две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои
постигнале резултати во сферата на медиумите и човековите права, или
` од здружение на новинарите, или
` од Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници, или
` од две високообразовни установи кои имаат студиски програми од областа на
комуникологијата, новинарството, културата, економијата или правото.
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Комисијата за избори и именувања е должна во рок од еден месец по завршувањето
на јавниот конкурс да организира јавна расправа за кандидатите кои ги исполнуваат
условите утврдени во членот 16 од овој закон, на која ќе ги покани организациите кои
им дале поддршка на кандидатите, други медиумски и професионални новинарски
организации, невладини организации од медиумската сфера и други релевантни
субјекти. По завршувањето на јавната расправа, Комисијата за прашањата на
изборите и именувањата ја составува предлог-листата на кандидати за членови на
советите. За конечната предлог-листа на кандидати за членови на Советот, Комисијата
одлучува со двотретинско мнозинство. Собранието на Република Македонија ги
именува членовите на Советот со двотретинско мнозинство. „По смената на власта
имаме силна заложба за намалување на политичката контрола, за поголема отчетност,
работите во тој аспект се поместени, тоа го покажуваат и листите на Репортери без
граници, каде што има одреден напредок. Во поглед на слободата на медиумите има
23 Закон за аудио и аудивизуелни медиумски услуги, Службен весник на Република Северна
Македонија, број184/13, достапен на: http://bit.ly/2QSypT8, пристапено на 20.5.2019 г.

Барање на новинарите
за ослободување
на медиумите од
притисоци
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напредок, но треба уште многу да се работи на системските промени за медиумите
да бидат финансиски независни и да се чувствуваат слободни од кој било центар на
моќ“, вели Младен Чадиковски.24
Додека директорот на ТВ Шења, Исмаил Синани, потврдува дека повеќе од очигледно
е дека во Северна Македонија поддржувачите на „режимот на Груевски“ преку ноќ
станаа „поборници на новата политичка власт“. „Тоа се прави со амин на неколку
меѓународни организации кои спонзорираат емисии во екс режимските медиуми.
Двојниот аршин краткорочно носи одредени придобивки, но на долги патеки тоа им
нанесува огромна штета на демократските кревки процеси во државата. Сега веќе
никој не зборува за политичката контрола, но воедно речиси е невозможно да имаш
алтернативни идеи од оние што се пропагираат како јавно добро“, вели Синани.25

НОРМАТИВНИ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕЗАВИСНОСТА НА
МЕДИУМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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Правната рамка за независноста на медиумите во Македонија ја обезбедуваат Уставот
и неколку закони. Членот 16 од Уставот на Република Северна Македонија ги утврдува
и гарантира основните слободи и права во областа на јавното информирање:
Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на
мислата.
Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното
основање на институции за јавно информирање.
Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и
пренесување на информации.
Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање.
Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање.26
Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за
јавно информирање.
24 Интервју со претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски, за изданието „Од Букурешт до Преспа“
25 Интервју со директорот на ТВ Шења, Исмаил Синани, за изданието „Од Букурешт до Преспа“
26 Устав на Република Северна Македонија, достапен на: https://bit.ly/2NrOehz, пристапено на
17.5.2019 г.
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Цензурата е забранета.
Условите и начинот за вршење на радиодифузната дејност, од 2013 година се
уредени со Законот за медиуми и со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги. Медиумските закони во нормативно- правен аспект ја регулираат и „бранат“
независноста на радиодифузијата во Македонија. Законите стриктно забрануваат
политичките субјекти, државната администрација и јавните претпријатија да бидат
основачи на електронски медиуми.
Во делот за програмски стандарди, секој поединечен медиум се обврзува да ја отвори
својата програма за различни ставови и мислења што циркулираат во општеството.
Законите го спречуваат постоењето на медиумска концентрација, односно монополот
на поединци или групи во радиодифузијата.
Медиумското претставување за време на изборите и изборните кампањи е регулирано
и со Изборниот законик на Република Македонија.
Несомнено, законите во сферата на медиумите и Изборниот законик ги имаат
имплементирано меѓународните демократски стандарди за уредувачката независност
во медиумите, меѓутоа, сознанијата од практиката предупредуваат на расчекор помеѓу
нормативното и стварното.

ВЛИЈАНИЕТО НА СОПСТВЕНОСТА НА МЕДИУМИТЕ
ВРЗ УРЕДУВАЧКАТА (НЕ)ЗАВИСНОСТ
Клучен фактор за утврдување на влијанието на политичките партии врз
комерцијалните телевизии и нивната уредувачка политика е токму сопственичката
структура, но и менаџерската и уредничката структура. Факт е дека медиумската
сопственост на приватните медиуми во последната деценија беше нетранспарентна
и го заобиколуваше законот, а јавноста немаше увид за тоа кој стои зад медиумите.
Овој факт беше директна пречка за создавање на политички коректни, објективни и
веродостојни комерцијални медиуми.
Медиумите и новинарите во Македонија во периодот од Букурешт до Преспа беа под
невиден притисок на политичарите и сопствениците на медиумите. Политичарите и
сопствениците влијаеја врз јавното мислење со цел да ги заштитат своите сопствени
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интереси. Најчесто станува збор за комбинирани политичко-финансиски интереси.
Така новинарите, кои порано беа социо-политички активисти или „општественополитички работници“ , во периодот на плурализмот, особено во периодот од 2006 до
2017 година, беа пропагандисти.
Политичката контрола од страна на власта, но и од опозицијата, сè уште постои,
особено кај медиумите со најголема гледаност — читаност. „Немам детални
информации како таа контрола се врши, но јасно е дека оди преку сопственичката
структура. Сепак, има разлика од порано, па така, на пример, иако двете најгледани
телевизии имаат позитивен пристап при покривањето на активностите
на Владата, сепак отсуствува класичниот пропагандизам претставен Самоцензура и
преку комбинација на коментари, лаги, клевети и лажни конструкции. притисоци од
Интересно е што главната проопозициска телевизиска станица ги има сопствениците
задржано сите атрибути на медиумскиот груевизам, па продолжува врз
релативно слободно на тотално непрофесионален начин да делува новинарите
типично пропагандистички“, вели Сеад Ризвановиќ, уредник на вести во
ТВ 24.27
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„Новата влада на СДСМ и ДУИ, споредбено со ВМРО и ДУИ, нема никаков формален
притисок врз медиумите, но има чудни медиумски конструкции на нови медиуми
коишто не се транспарентни и овие медиуми се вистинска енигма за медиумската
заедница за тоа во чија сопственост се и како се финансираат. Тоа се 24 Вести,
1ТВ, Слободен печат и сл. Најголем проблем се транспарентноста на медиумската
сопственост и финансирањето на медиумите. Оваа влада не направи никаков исчекор
во ова ниту ја истражи медиумската сопственост во минатото, а можам да прашам
дали е тоа политичка солидарност кон претходната власт?“ смета Исмаил Синани,
директор на ТВ Шења.28
Како резултат на влијанието на политиката и на политичките партии врз медиумите,
последниве години целата медиумска сцена во Македонија се испреврти. Тешко може
прецизно да се каже колкав е бројот на новинарски и уреднички трансфери и замени,
иако некои тврдат дека за 10 години поради притисоци на сопствениците имало над
100 смени или заминувања на главни и одговорни уредници и уредници на вести или
рубрики во весниците.
27 Интервју со Сеад Ризвановиќ, поранешен новинар во А1 телевизија
и уредник во ТВ 24, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
28 Интервју со Исмаил Синани, директор на ТВ Шења, за изданието „Од Букуреш до Преспа“.
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Конкретно, ситуацијата во практиката од аспект на сопственичката структура во
националните приватни телевизиски станици во Република Македонија е следнава:

А1 ТЕЛЕВИЗИЈА
Прва приватна национална телевизиска станица формирана во 1993 година, чиј
сопственик беше Велија Рамковски, познат бизнисмен и сопственик на голема
трговска компанија која тргуваше со разновидни производи. Велија Рамковски се
јавуваше како основач на уште две трговски друштва: Друштво за филмска дејност,
посредување и маркетинг Б1-продукција ДОО Скопје и Друштво за производство,
трговија и услуги Стратус ДОО Скопје. Во првиот случај стануваше збор за
концентрација на сопственоста меѓу ТВ-станица и продукциска компанија, што беше
спротивно на одредбите од Законот за радиодифузна дејност од 2005 година (член 13).
Како соосновач на Рамковски, во Б1-продукција се јавува неговата сопруга. Таа,
исто така, е основач на трговската компанија Унипроком вемакс експорт-импорт
ДОО, заедно со Амди Рамковски (брат на Велија Рамковски). Во случајот на Стратус,
станува збор за трговска компанија чии производи се рекламираа во голем обем на
телевизијата А1.
Фактот што сопственикот на оваа телевизија беше политички ангажиран, односно
предводеше политичка партија, јасно зборуваше за директната поврзаност медиум—
политика. Притоа, Законот за радиодифузна дејност од 2005 година навистина
нагласува дека политички партии не можат да бидат основачи и не можат да вршат
радиодифузна дејност (член 11).29 Но тоа не се однесува и на лидери на политички
партии. На овој начин практично стануваше збор за „легално“ политичко влијание
на политиката врз медиумот, што беше директно спротивно на настојувањата за
демократизација на медиумите и медиумскиот систем.

ЗАТВОРАЊЕТО НА А1 ТВ — НАЈАВА НА МЕДИУМСКИОТ
МРАК ПОД ВЛИЈАНИЕ НА ВМРО-ДПМНЕ
Пред нејзиното затворање, А1 телевизија беше највлијателниот медиум во Република
Македонија, со големо влијание врз политичките процеси, а поради нејзината голема
29 Закон за радиодифузна дејност, достапен на https://bit.ly/35NO4Hr, пристапено на 16.4.2019 г.
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гледаност беше многу често еден од главните фактори кој одлучуваше за резултатите
на изборните процеси. Во периодот од 2006 до 2008 година, оваа телевизија го
подржуваше поранешниот премиер Никола Груевски и неговата тврда политика
околу неменувањето на уставното име. Но, по Самитот на НАТО во Букурешт во 2008
година, критичката опсервација на оваа телевизија кон владата на Груевски почна да
станува сè поизразена. Се критикуваа економските политики на Груевски и на власта,
но и слабите резултати во земјоделството, кое беше една од темите во кои целеше
и сопственикот на А1 телевизија, Велија Рамковски. Критиките почнаа да не бидат
само суптилни туку конфликтот помеѓу медиумот и ВМРО-ДПМНЕ беше очигледен.
Претставниците на власта не гостуваа во информативните емисии, особено на
дебатите во кои се третираа политичките теми. Тогашниот премиер Никола Груевски
ги повика „Сите граѓани на РМ, информациите кои доаѓаат од А1 телевизија и од
весниците Време, Шпиц и Коха е Ре да ги земаат со сериозна резерва“.30 А1 му отвори
„политичка војна“ на Груевски!
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На 25 декември 2010 година полицијата упадна во најголемата приватна телевизија во
Македонија, А1 телевизија. „А1 е под полициска опсада. Полициски возила и џипови
доцна попладнево ја блокираа телевизијата. Сите новинари на А1 и снимателите се
оневозможени да работат и забранета им е слободата на движење. Припадниците
на полицијата се сè уште пред вратата на А1 телевизија. Останете со нас вечерва…“ –
известуваше таа вечер најгледаната телевизија.
Процесот на затворањето на телевизијата заврши седум месеци подоцна, иако тогаш
власта на ВМРО-ДПМНЕ тврдеше дека медиумот не бил цел на нападите. Во судскиот
процес „Пајажина“ сопственикот на телевизијата А1 и 22 други лица беа обвинети
за злосторничко здружување, перење пари, даночно затајување од 4.200.000 евра
и злоупотреба на службената положба и овластување. Заработиле милиони евра и
ја оштетиле државната каса. Во обвинението беа наведени 24 фирми, каде што се
менувани управителите, со што, според наводите, е создадена мрежа како начин на
раководење. Според УЈП, фирмите имале неевидентиран приход од 17,5 милиони евра,
за кои не е платен данок во износ од повеќе од 4 милиони евра. Даночниците ова го
констатирале откако извршиле следење на финансиските трансакции на 11 фирми на
30 Изјава на поранешниот премиер Никола Груевски дадена на 4 мај 2011 година, достапна на:
http://bit.ly/2uGE3Ps, пристапено на 20.5.2019 г.

С е ф е р Та х и р и | Н о в и н а р с т в о т о с т а н а п р о п а г а н д а

„Перо Наков“ од 2005 до 2010 година. Меѓу затајувачите на данок била и А1 телевизија.
Но јавноста тогаш со право го покрена прашањето зошто даночните служби пет
години го толерирале, според нив, незаконското работење на „Перо Наков“!
Понатаму беше наведено дека се исплаќале плати за вработените во електронскиот
медиум кои потоа биле книжени на минимални износи за да се избегне плаќање
данок и придонеси.
Обвинението, исто така, го следи и движењето на парите од рекламите кои, според
наводите, директно биле префрлани на сметки на членови на семејството на
Рамковски, од кои некои немале врска со медиумите.
Со лисици на рацете и со извиците „Диктатура на дело“, „На Груевски демократијата“,
сопственикот на А1 телевизија, Велија Рамковски, и уште неколкумина приведени беа
изведени пред истражен судија во Основниот суд 1.
По еден месец од упадот во А1 ТВ, сопственикот на телевизијата Велија Рамковски беше
осуден на 13 години затвор. Беа осудени и неколку членови на неговото семејство,
вклучувајќи ја и неговата ќерка Емел Рамковска, како и уште неколкумина управители
на фирми и негови најблиски соработници. Новинарите претрпеа огромен притисок
во нивната работа. Во околности на политички притисок од власта, уредувачкиот
тим на А1 решава да емитува програма од пред седиштето на Владата, како знак на
незадоволство од притисокот на власта кон А1 телевизија. Освен претставници на
медиумската заедница и на опозицијата, односно лидерите на политичките партии
на опозицијата, во вестите беше поканет и поранешниот премиер и лидер на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, кој на 4 февруари 2011 година се обидуваше да се амнестира
себеси дека лично влијаел врз судството за да донесе одлуки кои придонесоа да се
затвори едно од демократските гнезда на општеството — А1 телевизија.31
На 31 август 2011 година Агенцијата за електронски комуникации, повикувајќи се
на членот 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна дејност од 2005 година
донесе одлука за укинување на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на
А1 телевизија.
„Управата за јавни приходи бараше стечај за А1. Со решение донесено од Основниот
суд Скопје 2, се отвори стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво А1
31 Интервју со поранешниот премиер Никола Груевски во вестите на А1 телевизија, достапно на
Јутјуб: http://bit.ly/2u1Fgkk, пристапено на 17.5.2019
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телевизија ДООЕЛ Скопје – во стечај, со седиште на ул. „Перо Наков“ број 60, Скопје.
Во членот 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна дејност е утврдено дека
дозволата за вршење на радиодифузна дејност престанува да важи по сила на закон
во случај на стечај или ликвидација“, соопшти Агенцијата за електронски комуникации.
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Главниот и одговорен уредник на ТВ А1, Младен Чадиковски, смета дека упадот во А1 не
само што беше политички мотивиран туку беше и политички монтиран. „Доказ за тоа
е што А1 беше брутално затворена. Доколку немаше политички мотиви А1 можеше да
продолжи да работи, па макар правосудните органи да продолжеа со своите истраги.
Затоа не можам да кажам дали имало неправилности во работењето, тоа дури не е
ни најважно, бидејќи целта на акцијата беше очигледна, да се затвори најсилниот
критички медиум. Имав сознанија дека првичната цел на тогашната власт би
промена на уредувачката политика во насока на тогашната „антиквизација“ наспроти
програмската политика што промовираше европски вредности. Кога не успеаја
во тоа, дојде до упадот и затворањето на А1“ вели Чадиковски, кој се сеќава дека
новинарите и уредниците, но и тој самиот, во тој период биле под силен притисок. „Тоа
некогаш беа телефонски јавувања и „пријателски“ укажувања, некогаш разговори на
повисок тон, некогаш целата пресија во општеството правеше да не се чувствувате
безбеден на улица. Најлошото дојде по затворањето на А1. Тогаш се чувствувате како
опкружен од глутница волци“, вели Чадиковски.32
Неговиот колега, новинар во А1 телевизија, Сеад Ризвановиќ вели дека упадот во А1
веројатно имал некаква законска основа во однос на неправилности при работењето,
но околностите под кои беше реализиран и политичкиот контекст, анализирано
сега по 8 години, апсолутно укажуваат дека се работеше за класична политичка
пресметка со најмоќниот медиум, тогаш најголемата закана за власта на Груевски.
„Впрочем и судскиот процес заедно со сите неправилности, непотребни и неправилни
притвори и драконските казни, е само потврда за тоа. Јас лично не можам да кажам
ништо посебно за тогашните односи меѓу власта и Велија Рамковски, но од јавните
сведочења на некои од актерите, на пример, колумните на Бранко Героски, јасно е
дека упадот е последица на политичките пресметки меѓу Рамковски и Груевски“, е
ставот на Ризвановиќ.33
32 Интервју со поранешниот главен и одговорен уредник
на А1 телевизија за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
33 Интервју со Сеад Ризвановиќ, поранешен новинар во А1
и уредник во ТВ 24, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
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Владимир Пешевски, заменик- премиер на Никола Груевски и член на претседателството
на ВМРО- ДПМНЕ во дебатниот магазин „Клик плус“ на ТВ21 на 15 ноември 2018 година,
затворањето на А1 го сметаше како преломна точка, која го навести паѓањето на
ВМРО-ДПМНЕ од власта. „Има еден момент на прекршување со акцијата за затворање
на А1 телевизија. Во случајот на ВМРО-ДПМНЕ и првите години на владеење, А1 беше
силен корективен механизам. Кога тој механизам го снема, системот бега од нормала
и станува нестабилен. Мислам дека тоа му се случи на ВМРО-ДПМНЕ“.34
По смената на власта, на 21 август 2017 година, Рамковски беше пуштен на слобода по
речиси седум години поминати во затвор.

СИТЕЛ ТЕЛЕВИЗИЈА
Според официјалните податоци од Судскиот регистар за трговски друштва основач
на Сител телевизија е Рударско-индустрискиот комбинат Силекс од Кратово (со 11
компании од разни сектори), кој е акционерско друштво во кое доминантен удел има
Љубисав Иванов-Ѕинго, кој е и претседател на Управниот одбор и генерален директор
на оваа компанија. Тој е претседател на Социјалистичката партија на Македонија,
коалиционен партнер во владата на Никола Груевски од 2006 до 2016 година, но и во
владата на Љубчо Георгиевски од 1998 до 2002 година.
Иванов-Ѕинго е еден од пратениците со најдолг стаж во Собранието на Македонија.
Непрекинато бил пратеник во мандатите од 1990 до 2012. Во 2012 година, кога
конечно профункционира Законот за радиодифузна дејност, тој си даде оставка од
пратеничката функција поради неусогласеноста со членот 11 од овој закон, кој им
забрануваше на јавните функционери или на членовите на нивните семејства да
поседуваат и медиуми.
СПМ од 1990 година до локалните избори во 1996 година беше во коалиција со СДСМ
и со левите партии, а од изборите во 1998 година со ВМРО-ДПМНЕ.
Инаку директор на телевизијата Сител е Горан Иванов, син на Љубисав Иванов. Иако
директорот на телевизијата „директно“ не е поврзан со политиката и влијанието на
политичките партии, тој, како потесен член на претседателството на СПМ, уредувачката
34 Извештај на ТВ 21 од емисијата „Клик плус“ достапен на:
http://bit.ly/2Tu7MFA, пристапено на 20.5.2019 г.
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политика на телевизијата ја ориентираше кон обезбедување недвосмислена
поддршка на СПМ и на нејзините коалициони партнери во власта, односно ВМРОДПМНЕ. Долгогодишен уредник во телевизијата Сител сè до 28 март 2019 година беше
Драган Павловиќ-Латас, кој извесно време беше и главен уредник на дневниот весник
Вечер. На уредничкото место во Вечер го замени Ивона Талевска, која претходно беше
и заменик-уредник во ТВ Сител. Талевска се повлече од екраните додека работеше
во ТВ Сител по избивањето на аферата, во која фирмата на нејзината мајка, Висарис,
добила милионски тендер од Министерството за здравство во времето кога со него
раководеше министерот Никола Тодоров.
Опозицијата го посочи Латас дека се појавува во дел од прислушуваните снимки
кои ги објави. Според тврдењата на Заев, Латас и ексшефот на тајната полиција,
Сашо Мијалков, разговараат околу начинот за апсењето на лидерот на Обединети за
Македонија, Љубе Бошкоски.35
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Во практиката, пак, ТВ Сител беше пример на медиум во кој ни најмалку не се
почитуваа професионалните стандарди за избалансираност и објективност, особено
поради фактот што таа отворено се декларираше како поддржувач на партиите на
власт: ВМРО-ДПМНЕ и нејзините коалициони партнери, меѓу кои и Социјалистичката
партија на Македонија. Многу често тоа го правеше со намерно мешање на жанровите
вест и коментар.

35 Анализа на Центарот за истражувачко новинарство СКУП,
достапна на: http://bit.ly/2NpMyFf, пристапено 20.5.2019 г.

Протест пред
телевизија Сител
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КАНАЛ 5 ТЕЛЕВИЗИЈА
Оваа телевизија е основана од Графичкото претпријатие за професионална
рехабилитација и вработување инвалиди Печатница БС од Скопје, чиј основач, пак,
е АД за финансиски консалтинг, медиуми, трговија и производство Холдинг БС. Неа
ја предводи Емил Стојменов, син на Борис Стојменов, сопственик на Холдингот
БС, поранешен лидер на партијата ВМРО-Македонска и поранешен министер за
финансии во Владата на Република Македонија предводена од Љубчо Георгиевски
во периодот 1998-2000 година. Неговата партија на парламентарните избори во 2006
година настапуваше во коалиција со СДСМ.
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Како и во случајот на ТВ Сител, и за сопственоста на Канал 5 законот беше непрецизен
бидејќи не утврдуваше дека син на лидер на политичка партија не може да биде
сопственик на радиодифузна институција. Иако официјално Емил Стојменов веќе
не стои како сопственик во документот на фирмата, каква што беше состојбата кон
крајот на 2012 година. Сега, наместо него стои името на Вања Гавриловски, директор
на печатницата „11 Октомври“, за кого во медиумите пишуваше дека е близок човек
на Стојменов.
Според документи кои ги објавија Медиапедиа и порталот НоваТВ, во 1999 година,
додека Борис Стојменов е министер за финансии, неговиот син Марјан, неговата снаа
и Вања Гавриловски отвориле заедничка фирма во офшор дестинацијата Панама во
Централна Америка. Медиапедиа објави и дека Гавриловски по преземањето на ТВ
Канал 5 ја напушта позицијата директор на печатницата „11 Октомври“, но останува во
органите на компанијата како член на Одборот на директори. Заедно со него, член
на Одборот е и извесна Јелица Псалтирова. Медиапедиа откри дека Псалтирова е
директорка на компанијата Економско биро, во сопственост на Марјан Стојменов, а во
семејните фирми на Стојменови работи континуирано од 1996 година.36
Освен тоа, фактот што основачот на Холдингот БС политички беше ориентиран кон
СДСМ и имајќи го предвид фактот дека на парламентарните избори во 2006 година
неговата партија ВМРО-Македонска беше дел од коалицијата „За Македонија заедно“
упатува и на поврзаност на телевизијата со овие „политички опции“. Но Стојменов
ќе ја промени политичката страна. На 30 април 2008 година, премиерот и лидер на
ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски објави дека на парламентарните избори коалицира со
ВМРО-Македонска на Борис Стојменов.
36 Ибид
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Груевски посочи дека соработката со ВМРО-Македонска ќе почне на парламентарните
избори, а во иднина ќе се продлабочува. „Соработката ќе ја почнеме на парламентарните
избори, а таа ќе се одразува и со учество на господинот Стојменов на изборните листи
за пратеници и негово учество во Парламентот на Република Македонија“, изјави
Груевски. „Македонија се наоѓа во моменти кога се решава нејзината сегашност и
иднина. За тоа требаат храбри луѓе и храбри одлуки, а човекот кој може нив да ги
донесе е Никола Груевски. Затоа јас застанав зад него за да помогнам во носењето
на тие историски одлуки“37, истакнуваше Стојменов. На 21 јануари 2012 година, ВМРОМакедонска се припои кон ВМРО-ДПМНЕ.
Директор на ТВ Канал 5 е поранешниот новинар на МРТВ, Иван Мирчевски. Главен
уредник на Канал 5 до 2009 година беше Ацо Кабранов, а на негово место дојде
поранешната уредничка на МРТВ, Лидија Богатинова. Таа на оваа позиција беше до 22
март 2017 година, кога на нејзиното место дојде новинарката и уредничка на вестите
Маја Дамјановска.
Директорот на Канал 5, Иван Мирчевски, во издание на „Само вистина“, во разговор
со министерот за комуникации во владата на Заев, Роберт Поповски, емитувано на
22.5.2018 г., се извини за манипулациите и погрешното известување на телевизијата
Канал 5 за време на претходната власт. „Беше режим, вие мислите се работело во
розови услови. Тогаш ми беа одземени ингеренциите. Сега ми се вратени ингеренциите.
Јас се извинувам во името на медиумот. Во името на сите вработени им се извинувам
на сите на кои сме им нанеле неправда. Канал 5 веќе е на средина. Дојде момент и
ние рековме доста е, од сега сме на средина“, рече Мирчевски, но не кажа кој му ги
одзел ингеренциите.38
Канал 5 беше дел од пропагандната машинерија што ја бранеше власта на Никола
Груевски, за што и добиваа владини реклами.

37 Извештај на Македонска информативна агенција МИА,
достапен на: http://bit.ly/2FLb7s3, пристапено на 15.5.2019 г.
38 Интервју со министерот Роберт Поповски, достапно на:
http://bit.ly/3750goA, пристапено на 20.5.2019 г.
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ТЕЛМА ТЕЛЕВИЗИЈА
Единствен основач и сопственик на оваа телевизија е акционерското друштво
Макпетрол, трговска компанија чија основна дејност е увоз и продажба на нафтени
деривати и нема директна врска или релација со некоја од политичките партии во
Македонија.
Поради фактот што е основана и е во сопственост на АД Макпетрол, ТВ Телма често се
јавува како гласноговорник на компанијата Макпетрол. Случајот на ТВ Телма потврдува
дека врз уредувачката независност на комерцијалните телевизии не влијаат само
политичките партии, туку и бизнис-компаниите.
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Телма во својата работа се карактеризира со неутралната позиција која ја заземаше
нејзината уредувачка политика од 2008 до 2014 година, кога на позицијата директор
на овој медиум беше писателот Ристо Лазаров, а главен и одговорен уредник,
Емилија Лазаревска. На 30 јуни 2014 година на позицијата директор на Телма доаѓа
новинарот Атанас Кировски, а главен и одговорен уредник станува новинарката
Снежана Лупевска, која порано работеше како новинар и уредник во телевизиите А1 и
Канал 5. Лупевска е позната во јавноста како автор на истражувачката емисија „Код“.
Промената во раководната структура на овој медиум доведе до проактивен однос
на Телма кон политичките настани и појави. Така, освен критичкиот и аналитички
однос на новинарите и уредниците во информативните емисии — вестите, Телма преку
дебатната емисија „Топ тема“ станува арена на политичката дебата меѓу власта и
опозицијата, а во неа преку експертите и невладиниот сектор се деконструираше
недемократската политика на власта на ВМРО-ДПМНЕ.

АЛСАТ-М
Од 2006 до 2009 година, сопственик на оваа телевизија, која емитуваше програма
паралелно на албански и македонски јазик, беше бизнисменот Веби Велија,
државјанин на Република Македонија кој, пак, беше сопственик и на компанијата
ВЕ-ВЕ Груп која, освен со медиуми, се занимава и со други бизниси. Сопственикот
на АЛСАТ-М беше сопственик и на АЛСАТ во Албанија. Велија почина на 16 мај 2009
година на 61-годишна возраст, а сопственоста од тој период е во рацете на неговиот
син Ферик Велија.
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АЛСАТ-М не беше директно поврзана со некој од политичките субјекти во Македонија,
додека од страна на Демократска партија на Албанците, особено во периодот
кога беше на власт од 2006 до 2008 г., често беше посочена за наклонетост на
информативната програма кон Демократската унија за интеграција. Главен и
одговорен уредник на телевизијата АЛСАТ-М од формирањето до 2015 година беше
новинарот Мухамед Зекири. На 14 октомври 2015 година Мухамед Зекири, кој беше
водител и уредник на емисијата „Патот кон“, заминувањето од телевизија АЛСАТ-М
со јавноста го сподели преку својот Фејсбук-профил. „Секоја разделба е болна,
посебно кога се разделуваш од нешто што ти било во срцето и што си го растел
и со го изградил. Но, секој почеток има и свој крај. Таков е животот. 10 години се
една декада, бев тука кога се роди и придонесов барем малку да порасне и биде тоа
што денеска е ТВ АЛСАТ-М. Се разбира, тоа не го направив сам, бевте Вие, колеги,
и сите вработени во ТВ АЛСАТ-М, кои ми ја дадовте Вашата поддршка да успееме и
АЛСАТ-М да биде пример за сите овде и пошироко“, пишуваше тој на својот Фејсбукпрофил. Но на 21 октомври, во интервју за Фокус, Зекири открива дека заминувањето
од АЛСАТ-М е поради политичкиот притисок кон него од страна на сопственикот на
телевизијата, Ферик Велија. Зекири во интервјуто за неделникот Фокус тврдеше
дека притисокот од сопственикот врз него е резултат на притисоците на ДУИ врз
првиот човек на телевизијата, односно, како што напомна, „поради неговите врски
и пријателства со врхушката на интегративците“. Како главен фактор за неговата
„егзекуција“ го посочуваше Беким Незири, поранешен министер за економија, кој на
парламентарните избори во 2016 година беше шеф на изборниот штаб на ДУИ. За
првпат откри дека имало обиди да биде замолчен и порано, но успевал да се справи
со тоа. „Нема да дозволам врз мој грб да се извршуваат некои политики со кои не се
согласувам. Нема да дозволам да му служам на злото“, ја објаснуваше Зекири својата
одлука за заминување од Алсат-М.39
Зекири во одреден период, само неколку месеци, беше уредник на вестите и уредник
на емисијата „Новиот пат“ во новоотворената национална кабелска телевизија Шења.
Зекири ја напушти новинарската професија и премина во политиката. На изборите
во 2016 година беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, на
18 јуни 2017 година стана потпретседател на СДСМ, а беше разрешен на 26 мај 2019
39 Интервју на Зекири за неделникот Фокус, достапно на:
http://bit.ly/384f9YA, пристапено на 17.5.2019 г.
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година. Зекири во периодот кога се објавуваа бомбите на опозицијата од страна на
Зоран Заев реши во вестите на АЛСАТ-М да се емитуваат целосно прес-конференциите
или, пак, во широк временски простор, а со тоа оваа телевизија беше еден од ретките
медиумски извори за известување на граѓаните за индикациите за прекршување на
законите од страна на владата на Никола Груевски.

АЛФА ТЕЛЕВИЗИЈА
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ТВ Алфа е приватна национална телевизиска станица, која започна да емитува на
трети јуни 2008 година во Скопје и со посредство на сателит во цела Европа, Северна
Африка и делови на Азија. По затворањето на А1 телевизија, во 2013 година, Алфа
стана телевизиски канал со национална терестријална концесија. Сопственик на
телевизијата беше познатиот македонски бизнисмен Штерјо Наков, сопственик на
компанијата Фершпед. Сè додека Наков беше сопственик, а Ацо Кабранов, Искра
Новаковска и Зоран Иванов главни и одговорни уредници, Алфа имаше критички став
кон власта на Никола Груевски, а во телевизијата беа вработени врвни новинарски
имиња.
Меѓутоа, во септември 2013 година српскиот бизнисмен Веселин Јевросимовиќ, преку
својата компанија ЦХС инвест груп, откупи 56 проценти од акциите на телевизијата.
Нов главен и одговорен уредник на Алфа станува Коле Чашуле, поранешен новинар во
А1, а краток период пред него на оваа позиција беше новинарот Костадин Делимигов.
Од тој момент, Алфа е едно од главните пропагандистички средства на власта, преку
кое се манипулира јавноста.
Но во летото од 2017 година, извесен Петер Шац од Будимпешта стана еден од
сопствениците на македонската телевизија со национална концесија, Алфа ТВ.
Покрај Унгарецот, во 2017 г. во сопствеништвото на телевизијата влезе и релативно
непознатиот Горан Балаќ од Земун, Србија. Двајцата заедно го имаат најголемиот
удел во телевизијата, во која како дел од сопственичката структура се јавуваат уште
неколку фирми.40 На почетокот директор на телевизијата беше сопственикот на
неделникот Капитал, Љупчо Зиков, а потоа спортскиот новинар Љубомир Николовски.
На 23 април 2018 година за директор е поставен новинарот Васко Ефтов, познат во
40 Извештај на порталот на БИРН, Призма, достапен на: http://bit.ly/2tXeFVl, пристапено на 18.5.2019 г.
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јавноста како автор на емисијата „Во центар“ и по тврдите негативни ставови кон
политиките на СДСМ и владата на Зоран Заев, но и по антиалбанските ставови.41

ТВ 24
Телевизија 24 (поранешна 24 Вести) e телевизиски канал од Скопје, кој емитува преку
кабелските оператори. Телевизијата е специјализирана за вести, но во програмската
шема постојат и други содржини, меѓу кои и дебатните емисии во кои се третираат
политички теми. Сопственик на телевизијата 24 Вести е Роберт Димитров, кој
истовремено е сопственик на кабелскиот оператор Телекабел. До 30 август 2016 година
во ТВ 24 се променија неколку главни уредници, и тоа: Анита Петровска-Рајковиќ,
Боби Христов, Богданка Кузевска, Гоце Михајловски, Сеад Ризвановиќ, а од тој датум
на оваа позиција беше поставен поранешниот главен уредник на А1 ТВ, Младен
Чадиковски. По неговиот избор на чело на Здружението на новинарите на Македонија
на 21 декември 2018 година, местото главен и одговорен уредник на ТВ 24 го презеде
новинарот Огнен Јаневски. Од самиот почеток во телевизијата е негуван аналитичкиот
и истражувачки пристап кон работата на власта, но и на другите институции, а неретко
е забележан и критички осврт кон владата на Никола Груевски.

ТВ 21
Телевизија 21 започна со емитување на својата програма во Македонија симболично
во 21 часот на 22 септември 2015 година. Таа е дел од РТВ 21 – косовска групација,
сопственост на скопското семејство Сарачини, а емитува програма на албански и
македонски јазик. Главен уредник на почетокот беше новинарот Еуген Сарачини, а
по кратко време на оваа позиција е назначен новинарот и уредникот на ТВ 21 во
Приштина, Фатмир Алиу. Директор на телевизијата е поранешниот министер за
економија од редовите на ДУИ, Ваљон Сарачини.
Телевизија 21 има национална концесија и емитува како кабелска телевизија на
територијата на Македонија. Од политички аспект оваа телевизија се карактеризира
со неутралниот и избалансиран став кон политичките субјекти во земјата. Анализите
покажуваат дека неутралноста е пресликана не само во вестите туку и во дебатните
емисии.
41 Линк до Јутјуб-каналот на емисијата „Во центар“ е достапен на:
https://www.youtube.com/user/vocentar, пристапено на 18.5.2019 г.
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ТВ ШЕЊА
ТВ Шења е национална кабелска телевизија, а се отвори откако беше купена ТВ ЕРА,
регионална скопска телевизија. Почна да емитува во ноември 2015 година, а дел од
тимот кратко време беше и поранешниот главен и одговорен уредник на Алсат-М,
Мухамед Зекири. На почетокот емитуваше на албански и на македонски јазик, но од
1 декември 2018 година, поради рационализација на трошоците, менаџментот на овој
медиум реши да ги укине вестите на македонски јазик.
Анализите покажуваат дека во информативните и дебатните емисии може да се
забележи наклонетост и фаворизирање на партијата БЕСА на Билал Касами, а по
нејзиниот расцеп на партијата Алтернатива на Африм Гаши, иако се забележува дека
и на другите партии им се обезбедува информативен простор.
Директор на телевизијата е поранешниот уредник на АЛСАТ М, Исмаил Синани, кој и
пред да биде главен и одговорен уредник на телевизијата беше главен и одговорен
уредник на списанието Шења.
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„Економските, а и политичките притисоци, се можеби помалку страшни. Мора да се
напомне дека таквите притисоци ТВ ШЕЊА ги чувствува од првиот ден кога почна
да зрачи пред четири и пол години. Тие притисоци доаѓаат од ДУИ, која беше дел
од власта на ВМРО-ДПМНЕ, но и на сегашната коалиција. Заканите добиени од овој
субјект беа јавно осудени од неколку невладини организации, но и од Здружението на
новинарите на Македонија. За да биде сликата уште појасна, владините функционери
на оваа политичка партија во ниту еден наврат на присуствувале во ниту една дебатна
емисија на ТВ ШЕЊА. Тоа секако е знак и до огромен број компании дека не треба да
'соработуваат“ со ТВ ШЕЊА, а повеќе од јасно е дека секој медиум своите приходи ги
реализира токму од рекламирањето“, вели директорот Исмаил Синани.42

ТВ КЛАН МАКЕДОНИЈА
ТВ Клан Македонија, почнува да функционира од мај 2018 година, откако медиумската
групација Клан Албанија го купи ТВ АРТ од Тетово, која до неодамна беше национална
кабелска телевизија со седиште во Тетово. Телевизијата емитува само на албански
јазик, додека во вестите и дебатите се обидува да има рамноправен однос кон
42 Интервју со директорот на ТВ Шења, Исмаил Синани, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
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политичките субјекти во Република Северна Македонија. ТВ Клан е во процес на
консолидирање и во 2019 г. ќе започне со емитување на програма од новите студија
во Скопје.

РАДИО КАНАЛ 77
Радио Канал 77 започнува со својата работа на 4 октомври 1991 година. По неколкумесечно
емитување на експериментална програма во Штип, Канал 77 официјално почна со
емитување на сопствена програма. Сè до 1995 година, Канал 77 работи како локално
радио, кога во периодот од 1995 до 1997 година се гради мрежа за покривање на
источниот дел од Македонија, со цел подоцна радиото да има национално покривање.
Во 1997 година, со усвојувањето на Законот за радиодифузија, Канал 77 станува првиот
национален концесионер. Радио Канал 77 има програма од информативен карактер.
Горан Гаврилов е управител на Канал 77, неговиот син Виктор Гаврилов е сопственик,
а Весна Крстева е главен и одговорен уредник на радиото. Канал 77 во современата
медиумска и политичка историја на Македонија ќе биде запаметен како слободен
демократски простор, кој не бил контролиран од страна на владата на Груевски, иако
тенденции да се задуши овој медиум секогаш постоеле. „Националната радиостаница
беше проблем за нив бидејќи не постоеја повеќе нови фреквенции и затоа дојдоа на
директни преговори за купување на Канал 77. Овие преговори траеја една година и
власта знаеше дека нема да дојде до резултат, а јас бев опоменат дека доколку не
се договориме тие имаат план Б, а тоа е да отворат нова радиостаница. Секако дека
предлогот за купување на Канал 77 беше непристоен, меѓу другото, да нема ниту еден
вработен од постојните, бидејќи тие се инфицирани од некои други новинари што не
одговараат на новото време и јас како основач и управител да не се занимавам со
медиумска професија во Македонија. Оваа тенденција за непријателско преземање
беше добар повод да се одбие понудата“, констатира Гаврилов.43
Според него потоа настапила брза акција на власта во координација на директорот
на Советот за радиодифузија Зоран Трајчевски којшто, според Гаврилов: „ги затвори
државните локални радиостаници и заедно со Министерството за економија направи
збир и квазинационална мрежа“.

43 Интервју со Горан Гаврилов, директор на Канал 77, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
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Гаврилов набројува дека со отворањето на Радио Слободна Македонија од страна
на власта на ВМРО-ДПМНЕ се случија директни притисоци врз Канал 77 по неколку
основи:
` Преземање на луѓе од маркетингот, водители, луѓе од техниката, при што им се
нудеше поголема плата, но не успеаја во новинарскиот кадар.
` Се водеше постапка против Канал 77 со финансиската полиција три години,
при што се бараше казна затвор за мене до една година.
` Три години се обидуваа да му се одземе лиценцата за
радио-дозвола на Канал 77.
` Монтиран процес за тепачка во дискотека со посебната полиција „Алфи“ и
одредување мерка притвор за сегашниот основач на Канал 77, Виктор Гаврилов.
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„Овој оркестриран простор на Владата, Советот за радиодифузија, Финансиската
полиција, Министерство за внатрешни работи, судот и обвинителството го покажува
авторитарното владеење на тогашниот премиер Никола Груевски и на неговите
членови на Владата. Овој процес не нè попречи да продолжиме со нашата работа и
ниту еден од новинарскиот кадар не го напушти Канал 77, иако можеби некои имаа
оправдана причина да стравуваат за себе, а реперкусиите се однесуваа и за нивните
семејства, а тие вработени не беа баш пожелни во средини каде што доминираа
владини службеници. Мотивот за продолжување со нашата професионална работа
беше разбирањето и поддршката на меѓународната заедница, којашто директно не
можеше да влијае врз процесите, но индиректно влијаеше врз одредени процеси
коишто беа превентивни. Радио Слободна Македонија по 120 дена банкротираше и
остави многу долгови зад себе и многу непуштени плати на провладините новинари.
Јас се надевам дека ова никогаш нема да се повтори во Македонија“, вели во
разговорот за изданието Горан Гаврилов.44

44 Ibid
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ЈАВНИОТ СЕРВИС ВО СЛУЖБА
НА ВЛАСТА, НЕ НА ЈАВНОСТА!
Почитувањето на општите принципи
на јавните радиодифузни сервиси
во Република Северна Македонија
Цели на јавната радиодифузија биле и остануваат универзалноста, разновидноста и
независноста. Овие функции заемно се испреплетуваат, така што секогаш треба да
се гледаат како целина.
(1) Универзалност — сите граѓани во државата мора да имаат пристап до јавниот
радиодифузен сервис.
Според Анализата на јавната радиодифузија во Република Македонија во контекст
на европската медиумска политика, во техничка смисла, јавниот радиодифузен
сервис — Македонска радиотелевизија ја исполнува функцијата на универзалност, но
содржински веќе низа години МРТВ не успева да обезбеди универзалност, особено
ако се земат предвид показателите за вкупната публика до која досегнуваат нејзините
програми.
Според единствените јавно достапни податоци за уделите кај публиката, објавени
порано од страна на Советот за радиодифузија, во анализата на пазарот на
радиодифузната дејност низ годините уделот на МТВ1 во вкупната гледаност
изнесувала помалку од 10 %. Се чини дека слабата заинтересираност на публиката
за програмите на МРТВ се должи на повеќе причини: недостаток на квалитет во
програмите; слаба жанровска понуда; отсуство на програми за одделни сегменти на
публиката; политичко влијание во вестите и информативните програми и др.
(2) Разновидност — понудата на јавната радиодифузија мора да биде разновидна, и тоа
барем на три начини: во поглед на жанровите, на програмата што се нуди, публиката
на која се обраќа и темите кои се разработуваат.
Македонската радиотелевизија се соочуваше и сè уште се соочува со сериозни
проблеми во остварувањето на жанровската разновидност на телевизиските
програми, првенствено поради фактот што недостасува простор за емитување.
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За да можат да ја остварат функцијата на разновидност на програмите, сите јавни
радиодифузни сервиси во Европа имаат на располагање повеќе ТВ канали.
МРТВ на територијата на Република Македонија емитува три телевизиски и четири
радиски програмски сервиси.
Првиот телевизиски програмски сервис (МТВ 1), емитува на македонски
јазик, 24 часа дневно, а жанровски опфаќа информативни, образовни,
документарни, културни, забавни и спортски содржини.

Јавниот
сервис
продолжува
да биде
политички
сервис

Вториот телевизиски програмски сервис (МТВ 2) е вториот канал на
Македонската телевизија. Преку овој програмски сервис МРТВ посветува
посебно внимание на негувањето на културните и јазичните посебности
на секоја етничка заедница, со посебен акцент на албанската етничка
заедница. Со новите измени на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, вториот канал ќе емитува 24-часовна програма на албански јазик.
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Третиот канал е Собраниски канал наменет за емитување на активностите на
Собранието на Република Северна Македонија, а програмската одговорност за
нејзината содржина ја има законодавниот дом. Во отсуство на собраниски активности
програмата се пополнува со други содржини, пред сè со играни и документарни
програми. Освен тоа, МРТВ има и еден телевизиски канал — сателитски програмски
сервис наменет за иселениците и граѓаните на Република Северна Македонија кои
живеат во Европа и на другите континенти.
Неодминлив е впечатокот на постоењето на две или повеќе паралелни уредувачки
политики во рамките на истата информативна куќа, која треба да се залага за
општествена кохезија и интеграција. На што се должи тоа? Една од причините треба
да се бара во некоординираноста помеѓу уредниците кои ги подготвуваа вестите
за двете (и другите) програми што, пак, беше резултат на отсуството на заеднички
состаноци на кои би се прегледале сите информации со кои располага МРТВ. Затоа,
неретко се случуваше некоја вест да биде емитувана во програмата на македонски
јазик, но не и во вестите на албански јазик, што еден вистински јавен радиодифузен
сервис не би смеел да си го дозволи. Исто така, не се правеа обиди за реализирање
на теми за кои има програмски интерес од двете програми.
(3) Независност — јавните сервиси претставуваат место каде што слободно се
изразуваат идеи, каде што информациите, ставовите и критиките непречено
циркулираат.

С е ф е р Та х и р и | Н о в и н а р с т в о т о с т а н а п р о п а г а н д а

Важен фактор за независноста на јавниот радиодифузен сервис е објективноста
и непристрасноста, бидејќи само на тој начин ќе се овозможи во информативната
програма да се артикулираат разни мислења, ставови и погледи. Сите овие години
во информативната програма на МРТВ доминантни беа политичарите, а не граѓаните.
„Проблем е кога имаме вести во коишто 100 отсто се појавуваат политичари коишто
ни кажуваат како нам ни е добро или лошо. Да се почитува најосновниот принцип
во новинарството е да се застапуваат луѓето коишто се засегнати, тоа не сме го
почитувале. Мислам дека тоа во старт треба да се промени, бидејќи во МРТВ има
само политичари, нема граѓани“, истакнува Ердем Ахмет.45
Јавниот сервис треба да обезбеди балансираност во смисла на пристап на сите
политички и општествени субјекти во информативната програма. Вистинскиот јавен
радиодифузен сервис во никој случај не смее да се искористи за пропаганда, како
што тоа го прават државните телевизии во тоталитарните системи.
Но, за жал, вестите и актуелно-информативните програми на МРТВ низа години се
под влијание на политичките структури на власт, така што довербата на публиката во
нивната независност и непристрасност континуирано се намалуваше што се одрази
и врз гледаноста, како што покажа Анализата на јавната радиодифузија во Република
Македонија во контекст на Европската медиумска политика.46
Според тоа, може да се каже дека МРТВ денес сè уште не ја исполнува обврската
да претставува форум за јавна дебата ниту, пак, обезбедува доволно простор за
слободно изнесување идеи, мислења и критика. Поранешните менаџери велат дека
ова се должи на фактот што МРТВ беше во функција на афирмирање на идеите на
политичките партии на власт.„Ние си ја знаевме работата, не требаше никој да ни
кажува. За жал, тоа што е проблем на јавниот радиодифузен сервис е што ги има во
прв ред интересите на работодавците, односно сопствениците на МРТВ, во мое време
беше Собранието, односно владејачкото мнозинство“, признава Љупчо Јакимовски.47
45 Интервју со Ердем Ахмед, уредник во редакцијата на турски јазик на МТВ, реализиран во
рамките на истражувањето за докторската дисертација со тема „Влијанието на политичките партии
врз уредувачката политика на јавниот радиодифузен сервис — МРТ“, одбранета од Сефер Тахири на
11.9.2011 г.
46 Анализата е достапна на: http://bit.ly/389yiZk, пристапено на 20.5.2019 г.
47 Интервју со Љупчо Јакимовски во рамките на истражувањето за докторската дисертација со
тема „Влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на јавниот радиодифузен
сервис — МРТ“, одбранета од Сефер Тахири на 11.9.2011 г.
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Расчекор помеѓу нормативно-правната
регулатива за јавниот сервис и практиката
Функционирањето, правниот статус, финансирањето и севкупните обврски на
јавниот радиодифузен сервис во Македонија се регулирани со Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги донесен во 2013 година.
Законите кои ги регулираат медиумите дефинираа јасно дека јавниот радиодифузен
сервис треба да биде тотално независен од политичките партии. Но овие законски
одредби не се спроведуваа во практиката, а особено во текот на изборните кампањи
и изборните процеси тие флагрантно се кршеа.
Според медиумските закони, јавниот радиодифузен сервис треба да обезбедува
рамноправен пристап за различните општествените групи.
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Ако се суди според она што до сега е направено од 2006 до 2019 година, по доаѓањето
на ВМРО-ДПМНЕ на власт, а од 2017 година на СДСМ, со процесите на трансформација
направени во Македонската радиотелевизија, повеќе би се рекло дека станува збор за
форма отколку за содржина. Со ваквата реалност, на Македонската радиотелевизија,
притисната од силната конкуренција на комерцијалниот сектор, многу е тешко
да ѝ се даде епитетот на јавен радиодифузен сервис, зашто неретко во своите
програми ги повредуваше и основните демократски принципи на мултиетничкото и
мултикултурното општество.

Модел на финансирање на јавниот радиодифузен
сервис — Македонска радиотелевизија
Финансирањето на јавниот сервис од независни и јавни извори е предуслов за
неговата институционална и уредувачка независност. Радиодифузната претплата
е главен начин на финансирање на јавните сервиси во европските земји, бидејќи
финансирањето од буџетот може да ја загрози уредувачката независност, особено во
земја со кревка демократија каква што е Северна Македонија.
Прашањето за финансирањето на јавните сервиси, сосема логично, е клучно за
нивната работа и моделите на остварување во општеството.
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Во документите на Европската радиодифузна унија се нагласува дека „Висината на
радиодифузната претплата не би требало да кореспондира со она што политичарите
го сметаат за повеќе, или помалку прифатливо за нивниот електорат“, како и дека
„Појдовната точка за пресметување на нејзината висина се средствата што на јавниот
сервис му се реално потребни за исполнување на неговите обврски“. 48
Во стариот Закон за радиодифузна дејност од 1997 година основата за утврдувањето
на обврската за плаќање на радиодифузната претплата во висина од 275 денари беше
поседувањето на радио или ТВ-приемник. Но, за разлика од претходниот Закон за
радиодифузна дејност, новиот закон на радиодифузната претплата ѝ даваше статус
на јавна давачка што треба да ја плаќа секој, независно од тоа дали ги гледа или
слуша програмите на јавниот сервис.
Со моделот на финансирање според Законот за радиодифузна дејност од 2005 година
се утврдува дека радиодифузната такса се должни да ја плаќаат сите: домаќинствата,
правните лица, хотелите и мотелите, сопствениците на угостителски објекти и други
(членови 145 и 146 од Законот).
Со измените на Законот за радиодифузната дејност од август 2008 година, висината
на таксата е намалена само на 130 денари месечно (околу две евра). Иако овој износ
се чини доволно мотивирачки за да се поттикне интересот на граѓаните да ја плаќаат
радиодифузната такса, сепак беше премногу низок за да ги задоволи потребите за
редовното функционирање на јавниот сервис, а воопшто не можеше да стане збор за
планирање на развојот и дигитализацијата на МРТВ.
Меѓутоа, со новите измени на Законот за медиуми49, изгласани од Собранието, се
укинува радиодифузната такса. Радиодифузниот сервис на Македонија, кој по новите
уставни измени ќе го носи името Национален јавен радиодифузен сервис, се финансира
од буџетот на државата. Процентот кој се одвојува за неговото функционирање и за
работата на Агенцијата за медиуми и ЈП Македонска радиодифузија е 0,7 % или околу
20 милиони евра. МРТ добива 74,5 отсто, Македонската радиодифузија 19,5 отсто, а
остатокот од 6 отсто оди за Агенцијата за медиуми (ААВМУ).

48 Анализа на јавната радиодифузија во Република Македонија во контекст на европската
медиумска политика, достапна на: http://bit.ly/389yiZk, пристапено на 20.5.2019 г.
49 Закон за медиуми, достапен на: http://bit.ly/389yiZk, пристапено на 17.5.2019 г.
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Со ова решение не се согласуваше Здружението на новинарите во Македонија,
кое предлагаше конечно решавање на прашање на финансирањето на јавниот
радиодифузен сервис, како предуслов за политичка неутралност:
Воведувањето на вакво решение за јавната радиотелевизија само по себе не е
доволно за да се обезбеди финансиска независност на јавниот радиодифузен
сервис. Сè додека висината на радиодифузниот буџет ја одредува Владата, тоа
може да стане уште едно средство за контрола врз радиодифузерите од страна на
државата. Финансиската независност на јавниот радиодифузен сервис се обезбедува
преку создавање стабилен и доволен извор на независно финансирање, поврзан со
економските индикатори.
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Освен што државата нема обезбедено издржан модел на финансирање, што е
предуслов за спречување на политичка злоупотреба на јавниот сервис, од друга
страна и раководствата на овој медиум не работеле „домаќински и одговорно“.
Низа недоследности нотира државниот ревизор во работата на Македонската
радиотелевизија. Ревизијата за 2017 година покажува дека МРТВ е во значителен
износ задолжена со тековни обврски, кредити, заеми, неплатени даноци, изгубени
судски спорови. Директорот на МРТВ, Марјан Цветковски, овластил раководител на
сектор да потпишува документи во негово име. Полномошното, според ревизијата,
е генерално, без да се прецизираат овластувањата, а документот не бил заведен
ниту во архивата. Во 2016 година МРТВ се задолжила со кредит во банка. Ревизорите
констатирале дека Програмскиот совет дал зелено светло иако воопшто не бил
надлежен за тоа. Надзорниот одбор до банката доставил и бизнис-план со кој се
објаснуваат инвестициите. Нагласиле дека телевизијата од сопствени средства ќе
инвестира 12 милиони евра, а два милиони евра ги бара на заем од банка. Банката
дала кредит од над два милиони евра. МРТВ почнала да се раздолжува наместо да
инвестира, а изработката на бизнис-планот бил непотребна оти немало инвестирање.
Ваквиот начин и постапка на задолжување со кредит со заложување имот и средства,
преку одлуки донесени на Програмскиот совет и Надзорниот одбор за прашања за
кои тие немаат надлежност да одлучуваат, не е во согласност со законските прописи.
Ревизорите увиделе дека телевизијата од маркетингот имала приход од преку 400
илјади евра, но не можеле да ја утврдат реализацијата на рекламите оти немало план
за средствата од рекламите.
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Ревизијата ја проверила и изработката на документарните емисии. Се трошеле
од 100 илјади до 400 илјади евра по серијал, или вкупно над 2,2 милиони евра.
Карактеристично е што само за серијалот „Тврдокорни“ на продуцентската куќа во
2012 и 2013 година ѝ се исплатени вкупно 398 илјади евра. Ревизијата констатира
дека во сметководствената евиденција проектите не се водат по реалната цена на
чинење. Ревизорите не можеле да утврдат ниту со која опрема располага МРТВ. Дел
од опремата воопшто не била во просториите на телевизијата, дел ја задолжиле
вработени, а за преостанатиот дел не се знае кој и каде ја користи и за кои цели.
Според ревизијата, одговорно лице за извештајот е директорот Марјан Цветковски.50
Инаку Владата на своја седница даде негативно мислење за работата на МРТВ за
2018 година. Утврдена е загуба од 26 милиони денари, а јавниот сервис не ги исполнил
професионалните и етички стандарди за обезбедување уредничка независност.51

Моделот на управување и надзорот
врз МРТВ — услов за политичка
неутралност на јавниот сервис
Важен сегмент за гаранција на независноста на радиодифузниот сервис се начинот
на избор на раководните органи и надзорот врз јавниот радиодифузен сервис.
Институционалната автономија на јавниот сервис се однесува на правото на
управните органи слободно да ги организираат и да ги администрираат своите
активности во рамките на овластувањата определени со закон и со други внатрешни
правила (статути, правилници и сл.). Се разбира, институционалната автономија
не значи дека работењето на органите на управување на јавниот сервис не смее
да биде контролирано од надлежните власти од аспект на законитоста на нивното
финансиско работење и рационалното управување со јавните средства. Всушност,
моделот на управување со јавниот сервис мора подеднакво да се потпира врз
принципите на независност и отчетност. Тоа, од една страна, значи обезбедување
целосна независност од контролата на државата, а од друга страна, соодветно ниво
50 Извештај на АЛСАТ-М, достапен на: http://bit.ly/2RfJNav, пристапено на 20.5.2019 г.
51 Соопштение на Владата на Северна Македонија, достапно на: http://bit.ly/2Nn2EiH, пристапено
на 15.5.2019 г.
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на отчетност. Балансирањето на овие два принципа е основа за организацијата на
јавниот сервис и за неговиот однос со власта.
Според новиот закон, и за изборот на членовите на Советот на МРТ се води
транспарентна и демократска процедура по претходно спроведен јавен конкурс и
организирана јавна расправа за кандидатите за членови на Програмскиот совет
(член 117)52, која е многу слична на процедурата за избор на членови на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Битен сегмент за обезбедување на институционалната независност и уредувачката
автономија е отчетноста. Јавниот сервис поднесува отчет пред законодавната власт,
односно Собранието на Република Северна Македонија, еднаш годишно, а тоа обично
се прави на крајот на годината. Но за работата во 2018 година Собранието даде
мислење, кое беше негативно за работата и функционирањето на јавниот сервис.
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Отчетноста на првите луѓе на МРТВ подразбира оценка на остварените резултати и
на потрошените јавни средства во тој период. Но, во изминатите години медиумските
извештаи и анализи покажуваат дека и по формирањето на новите органи на МРТВ не
престана практиката на директна комуникација и поднесување отчет на раководните
луѓе на МРТВ пред претставниците на извршната власт. За ова особено придонесуваше
финансиската зависност на МРТВ од средствата на буџетот.
Иако законот пропишуваше дека функцијата генерален директор на МРТВ е неспоива
со политичка функција во политичките партии, истражувањето за ова издание покажува
дека во периодот од 1998 до 2006 година се избрани луѓе блиски на партиите на власт.
За илустрација, во 1998 година за генерален директор е избран Љупчо Јакимовски, кој
во парламентарниот состав од 1991 до 1994 година бил пратеник од редовите на ВМРОДПМНЕ. За заменик на генералниот директор на МРТВ во периодот 2005-2008 година
е избран Назиф Буши, кој во составот 2008-2011 година беше пратеник од редовите
на ДУИ, а според биографијата истакната на интернет-страницата на Собранието
се потврдува дека во периодот од 2002 до 2004 година бил директор на Државниот
инспекторат за труд, именуван од Владата на СДСМ и ДУИ .53
Најголемото влијание врз уредувачката политика на МРТВ се врши преку партиските
кадри кои се поставуваат на функции во јавниот сервис.
52 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достапен на: http://bit.ly/2QSzFpk,
пристапено на 19.5.2019 г.
53 Биографијата на Назиф Буши е достапна на: http://bit.ly/2RjoDrY, пристапено на 26.5.2019 г.
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Досегашната практика била заменикот на извршниот директор да биде од албанската
етничка заедница. На овој начин се води сметка за правичната застапеност на сите
заедници кои живеат во Македонија. Овој принцип функционираше уште од 1990
година, кога генералниот директор и неговиот заменик ги именуваше и разрешуваше
Собранието на Република Македонија.
Македонија уште од првите парламентарни избори во 1990 година има македонскоалбанска коалициона влада, што значи дека извршниот директор на МРТВ го
предлагала владејачката македонска партија, а неговиот заменик албанскиот
коалициски партнер. Ова досега функционирало во практиката. Само во 2006 година
е направен исклучок, бидејќи е реизбран заменик на извршниот директор со етничка
припадност Албанец, регуларно на основа на јавен конкурс, кој претходно бил избран
како предлог на ДУИ, албанска партија, која во 2006 година кога Назиф Буши беше
реизбран беше во опозиција.
Изборот на луѓе кои биле членови на владејачките партии покажува дека МРТВ
не успеала да обезбеди независност на раководните органи, кои биле политички
поврзани, а сето тоа како синџир на политичка зависност на МРТВ ги допреле главниот
и одговорен уредник на Македонската телевизија и Македонското радио, уредниците
на вести и новинарите.
По смената на искусниот новинар Петар Ѕалев од позицијата одговорен уредник на
информативната програма на МТВ, на негово место во 2012 година беше поставен
Горан Петревски, поранешен уредник на вестите на А1 ТВ. Информативната програма
на јавниот радиодифузен сервис ја претвори во апологетска машинерија во функција
на власта и на ВМРО-ДПМНЕ. Неретко во вестите можеше да се гледаат како во еден
прилог тројца аналитичари ја бранат власта и ја „демонизираат“ опозицијата. МТВ
не се разликуваше ни најмалку од радикалните медиумски поддржувачи на ВМРОДПМНЕ во комерцијалниот сектор. МРТВ, иако јавен сервис, донесе одлука да не ги
објавува „бомбите“ на опозицијата, базирајќи се на одлуката на јавниот обвинител.
Остана запаметена изјавата на одговорниот уредник на МТВ1, Диме Ратајковски, кој
на една дебата организирана од страна на ЗНМ истакна дека, ако одлучи јавниот
обвинител, подготвен е да ја згасне информативната програма на МРТВ.54
54 Прилог на Алсат-М за дебатата „Каков јавен сервис ѝ е потребен на Македонија?“,
достапен на: http://bit.ly/30hHSqe, пристапено на 25.5.2019 г.

317

Согласно Пржинскиот договор меѓу четирите најголеми политички партии: ВМРОДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА, 100 дена пред парламентарните избори одржани на 11
декември 2016 година, одговорниот уредник на информативната програма на јавниот
сервис — МРТВ требаше да се именува по предлог на опозицијата. На таа позиција
беше предложена и именувана искусната новинарка Санта Аргирова, која одреден
период била дел од јавниот сервис, а потоа професионалниот век го поминала во
комерцијалните телевизии Телма и Алфа. „Голема мотивација ми е целта — сервис на
сите граѓани, професионален и објективен. Сакам луѓето да му веруваат. Кому, ако не
на јавниот радиодифузен сервис“, изјави Аргирова.55
На функцијата стапи на 2 септември 2016 година, а вестите на МРТВ од „пропагандистички
памфлети“, какви што беа во времето на поранешното раководство, беа преобразени
во балансирани информативни емисии, во кои на сите политички актери им се
овозможуваше рамноправен пристап.
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Вработувањето во јавниот радиодифузен
сервис — Македонска радиотелевизија
Бирањето, унапредувањето и преместувањето на вработените во јавниот сервис,
според препораките на Советот на Европа и Европската Унија, не треба да зависат од
потеклото, полот, мислењата или политичките, филозофските или верските убедувања,
или членство во синдикатот. Вработените во оваа институција не смеат да примат
инструкции од поединци или органи, надвор од институцијата која ги вработува.
Главниот проблем со кој се соочуваше МРТВ сиве овие години е преголемата
вработеност и вработувањето на кадри според политичките афилијации. Најбезболното
намалување на големиот број на вработените е главна преокупација на раководните
органи на МРТВ.
Според последните податоци, во јавниот сервис има вкупно 852 луѓе, од кои 500 во
телевизијата, 213 во радиото и 139 во заедничките служби. Според податоците на Државниот
завод за статистика, МРТВ има повеќе вработени од 10-те приватни телевизии заедно.56
55 Интервју на Катерина Блажевска со новинарката Санта Аргирова, достапно на:
http://bit.ly/2spMBJZ, пристапено на 15.5.2019 г.
56 Податоци на Државниот завод за статистика за вработувањето во МРТВ, достапни на:
http://bit.ly/2Nr5Cmv, пристапено на 15.5.2019 г.

Протест на „Ајде“
пред Македонската
радиотелевизија
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ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ — ОРУДИЈА
ВО РАЦЕТЕ НА ПОЛИТИКАТА
Не само електронските медиуми, радијата и телевизиите, туку и печатените медиуми
беа цел на гебелсовската пропаганда на ВМРО-ДПМНЕ и на власта на Никола Груевски.
Поголемиот број на дневните весници не беа медиуми во вистинска смисла на зборот,
туку беа само канали за пренесување на политички пораки. Често постои дилема
дали некои комуникациски канали за пренесување на содржини заслужуваат да се
нарекуваат медиуми, бидејќи медиумите имаат и мисија во општеството, односно
да извршуваат и критичка функција. Наместо тоа, ние имавме печатени медиуми со
мисија, ама не професионална, туку идеолошка и политичка. Тоа се медиуми кои не
практикуваат новинарство, туку преку новинарството вршеа и вршат други функции,
како пропаганда, односи со јавноста, политичка комуникација или економски
маркетинг.
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При медиумски систем и медиуми, чија што примарна функција и цел беше политичката
агенда, односно да бидат слуги само на власта, а под никој услов на јавноста, односно
да не реализираат медиумска или јавна агенда, многу е лесен одговорот на прашањето
дали имавме балансираност во известувањето во печатените медиуми. Во дел од
медиумите, за жал, доволен беше и е само еден извор, една страна, којашто е власта,
а во одредени медиуми таа е опозицијата. Денес, речиси останало само на хартија
или само напишано во Кодексот на новинарите начелото дека за третирање на некое
прашање или проблем новинарот треба да консултира најмалку два извора, кои се
меѓусебно независни, што не е само морален туку и професионален императив во
новинарството. Ова што го имавме, а во некои поблаги варијации го имаме и актуелно
во практиката е крајно непрофесионално.
Многу често, во анализите на медиумските содржини доаѓаме до резултатот
дека втората страна не е присутна не поради немањето време таа да биде дел
од медиумскиот текст или поради нетранспарентноста на изворите, туку поради
политичка инструментализација. Јавноста има право да знае кој обвинува, но и што
мисли тој што е обвинет, фигуративно, да знае и за џелатот и за жртвата.
Многу новинарски текстови, исто како и радиските и телевизиските прилози или
прилозите на онлајн медиумите, кои се произведуваат во Македонија, во медиумите
во демократските развиени земји не би се објавиле поради нивната пристрасност,
односно едностраност.
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Меѓу медиумите, кои беа познати по нивната политичко- партиска инструментализација,
е дневниот весник Вечер, сопственост на Бојо Андревски, кој е сопственик на
Европскиот универзитет во Скопје. Главниот уредник на овој печатен медиум, Драган
Павловиќ-Латас, беше еден од главните медиумски апологети на политиките на
ВМРО-ДПМНЕ. Тоа го правеше редовно преку неговата колумна. На иста уредувачкополитичка линија беше и весникот Нова Македонија, кој е сопственост на познатиот
македонски бизнисмен Минчо Јорданов, сопственик на неколку фирми и, според
списанието Форбс, најбогат во Македонија. Одреден период во весникот колумните
ги објавуваше една друга апологетка на политиките на Груевски, новинарката Мирка
Велиновска, а заменик главен уредник беше Дарко Јаневски, познат по неговите
десно-конзервативни ставови за политиката и општеството. Во историјата на Нова
Македонија ќе биде запишана и оставката на новинарот Зоран Димитровски од
позицијата главен и одговорен уредник. Во февруари 2014 година тој доби отказ. Според
него, сопственикот му образложил дека отказот го добил затоа што ги нарушувал
професионалните новинарски стандарди и манипулирал политички. Оставката
на Димитровски дојде во периодот по смртта на Никола Младенов и упорноста на
главниот уредник да го брани по секоја цена новинарот Томислав Кежаровски, кој
беше осуден на казна затвор.
Во 2009 година беше затворен магазинот Глобус, што го уредуваше Бранко Тричковски.
Без работа останаа десетина новинари, меѓу кои и поранешни вработени на Утрински
весник, кои од менаџментот на МПМ беа пренасочени на проектот „Глобус“.
Во 2011 година беа затворија три медиуми од една групација – империјата на Велија
Рамковски. Беа затворени весниците Шпиц, чиј главен уредник беше Бранко Героски,
Време, што го раководеше Коле Чашуле и Коха е ре, чиј главен уредник беше Фами
Бајрами. Трите весници беа затворени во времето кога беше затворена телевизијата
А1. Од оваа групација без работа останаа десетици новинари.
Во 2011 година беше затворен и неделникот Форум, (основан од Сашо Ордановски
и Ѓунер Исмаил), кој беше под палката на Атанас Кировски, кој од 2014 година е
новиот директор на Телма. Форум беше медиум на ИТ компанијата Сивус. Одлуката за
затворањето на медиумот беше донесена без никаква најава. На 31 август 2011 година
на новинарите им беше соопштено дека од 1 септември 2011 година овие медиуми
веќе нема да излегуваат. Во рамките на Сивус само новинската агенција Макфакс
продолжи да функционира.
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Во 2012 година излезе и неделникот Граѓански, чиј главен уредник беше Миле
Јовановски, а извршен уредник Катерина Блажевска. Таа претходно беше главен и
одговорен уредник на весникот Дневник. Неделникот, пак, се затвори во 2013 година. Во
него работеше и Васко Попетрески, кој во еден период беше уредник во телевизијата
Канал 5 и во Дневник,, познат во јавноста како раководител на медиумскиот проект
„360 степени“, емитуван во програмата на АЛСАТ-М.57
Во 2012 година пропадна дневниот весник Ден, чиј уредник беше Коле Чашуле.
Во 2013 година беше затворен дневниот весник Капитал, чиј уредник беше Спасијка
Јовановска, а сопственик Љупчо Зиков. Беа отпуштени и десетина новинари.58
Една од главните пропагандистички медиумски кујни беше дневниот весник Дневник,
кој се печатеше во рамките на групацијата Медиа принт Македонија (МПМ). Првиот
број на Дневник излезе на 20 март 1996 година. Утрински весник излезе на 23 јуни 1999
година, а една година подоцна, на 5 јули 2000 година се отпечати и првото издание на
Вест. Сите три весници беа формирани и менаџирани од поранешни новинари на НИП
Нова Македонија.
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Дневник, заедно со Утрински весник и Вест, од 29 јули 2003 година се издаваа од
компанијата МПМ со седиште во Скопје, а со мнозински капитал на германската
компанија ВАЦ. За разлика од Утрински весник и Вест, весникот Дневник имаше
потранспарентна уредувачка политика, наклонета кон ВМРО-ДПМНЕ. ВАЦ остана
во Македонија сè до 2012 година, кога реши да се повлече, што временски се
поклопува со зголемениот интензитет на ВМРО-ДПМНЕ со политичко влијание врз
медиумите, меѓу кои посебно место имаа весниците на МПМ. На 10 јануари 2012 година
компанијата Орка холдинг стана нов сопственик на Дневник, Утрински весник и Вест.
Сопственик на компанијата Орка е Орце Камчев, познат македонски бизнисмен, кој
во текот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ беше познат по неговите блиски бизнис и
лични релации со водството на ВМРО-ДПМНЕ, а особено со поранешниот шеф на
Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни
работи, Сашо Мијалков.
Преземањето на овие три дневни весници беше дел од политичката стратегија на
ВМРО-ДПМНЕ за директна и недвосмислена контрола и диктат врз медиумите.
57 Проектот „360 степени“ е достапен на: http://360stepeni.mk/, пристапено на 26.5.2019 г.
58 Анализа на порталот Мета, достапна на: http://bit.ly/2tkRPqP, пристапено на 15.5.2019 г.
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Официјално, продажбата беше објаснета како дел од стратегијата на ВАЦ, најавена
во август 2010 година, за отуѓување на уделите на фирмите во Југоисточна Европа.
Како се менуваше политичката ориентација на овие три дневни весници така се
менуваше и уредничката структура во нив.
Во 2011 година, од местото главен уредник во Дневник беше сменет Зоран
Димитровски, кого го наследи Сашо Кокаланов, кој подоцна беше ставен за уредник
во електронското издание. По неколку месеци си замина од МПМ.
Во ноември 2012 година, Зоран Андоновски, главниот и одговорен уредник на Дневник,
си поднесе оставка поради професионални причини, како што пренесоа некои
медиуми. „Оставката ја поднесов од професионални причини, бидејќи не можев да го
водам весникот како што јас сметам дека е потребно“, изјави тогаш Андоновски за
медиумите.59 Андоновски беше заменет од Дарко Јаневски кој, пак, беше заменик на
главниот уредник во Нова Македонија. Во Утрински весник, откако отиде во рацете на
ВАЦ во 2012 година, се сменија три главни уредници. По Љупчо Поповски, раководната
палка ја зеде Нина Нинеска-Фиданоска, а само неколку месеци подоцна таа беше
сменета со Соња Крамарска, која остана на таа функција сè до згаснувањето на
весникот. Најдолго на позицијата главен уредник во медиумите на МПМ остана Горан
Михајловски, кој беше на чело на дневниот весник Вест. Горан Михајловски, кој е
автор на историската серија колумни „Сакам да кажам“, со екипа од весникот Вечер,
во 2000 година замина и го направи Вест, најтиражен и најчитан дневен весник. Беше
сменет на 18 декември 2015 година. Во весникот помалку, а во колумната повеќе,
често критички ги опсервираше дневно-политичките случувања во Македонија и не
ги штедеше ниту владините, ниту опозициските политичари и нивните дејствувања.
Михајловски важи за жесток критичар на секоја владејачка гарнитура, а честопати
јавно застануваше во поддршка на своите колеги новинари, особено по превирањата
во компанијата МПМ околу намалувањето на платите и давањето откази за што од
компанијата тврдеа дека тоа е за да се санира лошата финансиска состојба во која
западнала компанијата која ги издаваше трите дневни весници. На негово место дојде
поранешниот новинар и уредник на А1, Горан Петревски. Неговото назначување беше
и почеток на вмроизација на Вест, а тоа придонесе да опаѓа рејтингот, доверливоста,
59 Изјава на новинарот Андоновски за медиумите, достапна на:
http://bit.ly/36SKEVr, пристапено на 17.5.2019 г.
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а со тоа и значително се намали број на читателите. Петревски на оваа позиција дојде
од местото одговорен уредник на информативната програма на МТВ1.
Во рамките на МПМ имаше инцијатива за мултимедијален и дигитален проект, односно
креирање на еден веб-портал, кој ќе беше платформа која ги интегрира сите медиуми
во рамките на МПМ. Наместо амбициозниот проект, во МПМ започна да функционира
онлајн порталот Телеграф. Главен уредник на овој портал беше Зоран Ричлиев, кој по
кратко време беше сменет, а подоцна и го напушти МПМ. Во февруари 2015 година
главната и одговорна уредничка на порталот Телеграф, Ивана Костовска, си поднесе
оставка. Како што пишуваа медиумите, таа си поднела оставка на нејзиното уредничко
место поради притисок од менаџментот.
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Историјата на печатените медиуми Утрински весник и Вест, траеше до 29 април 2017
година, кога и официјално згаснаа како печатени верзии поради финансиската
криза на компанијата која ги издаваше овие весници. На 14 јуни 2017 година и
весникот Дневник замина во историјата заедно со порталите Вест, Утрински весник
и Телеграф. Со оваа одлука на менаџментот околу стотина луѓе од компанијата МПМ
останаа без работа. Нивното згаснување можеби беше еден вид метафора за крајот
на медиумскиот тоталитаризам, кој владееше со години во Македонија и еден вид
навестување на нов почеток на демократијата и медиумската слобода.
За разлика од медиумите на МПМ, кои беа под целосна контрола на ВМРО-ДПМНЕ,
неделникот Фокус, кој излезе во 23 јуни 1995 година, остана светла точка на слободното
и критичко новинарство. Долго време, Фокус излегуваше под мотото „неделник на
внатрешниот, а богами и на надворешниот непријател“. Во 2013 година се отвори,
но потоа се затвори дневниот весник Фокус, чиј главен и одговорен уредник беше
новинарот Бранко Героски, еден од основачите на Дневник. Сопственик на неделникот
Фокус беше новинарот Никола Младенов. Загина трагично на 27 март 2013 година во
тешка сообраќајна несреќа. Мерцедесот со кој се возел познатиот новинар излетал
во текот на ноќта од автопатот Велес—Скопје на клучката кај Хиподром.60 Поради
фактот што граѓаните ја изгубија довербата во институциите и во поранешната власт,
која максимално ги притискаше медиумите, особено Фокус поради критичките тонови,
имаше многу шпекулации дека оваа смрт била испланирана од тогашната власт на
60 Веста за смртта на Никола Младенов достапна на: http://bit.ly/2uQAvKR, пристапено на 15.5.2019
г.
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Груевски. Истите наводи не беа докажани. Случајот, кој што е многу сомнителен и
контрадикторен, сè уште не е расветлен во целост, но причина за несреќата се смета
дека била преголемата брзина и дека нема други сомнежи. „Сознанијата со кои јас
располагам не ја менуваат претходната фактичка состојба дека Никола загина во
сообраќајна несреќа поради неприлагодена брзина, согласно условите на патот“,
изјави Билјана Младенова, сопругата на Никола Младенов и сопственик на Фокус во
интервју за 1ТВ61, кое го водеше новинарката Јадранка Костова која, освен ангажманот
во телевизијата, истовремено е главен и одговорен уредник на Фокус од 2003 година.
По смртта на сопственикот Никола Младенов, како мото на Фокус е ставена една
негова изјава, насловена како „Колку чини слободата?“, а која гласи: „Ние сакаме
општество на слободни луѓе, тие сакаат збирштина од безрбетници. И тука нема
компромис.“
Дневните весници на албански јазик, Коха и Лајм беа и ќе останат исто така медиуми
кои служеа како платформи за промовирање на нови политички идеи, меѓу кои и
оние за демонтирање на режимот на Никола Груевски. Фактот што овие весници се
во сопственост на новинари докажува дека во нив се чувствува слободарскиот и
демократски дух, проткаен со новинарскиот нерв. Коха ја водат новинарите Лирим
Дулови и Арбен Раткоцери, а Лајм е во рацете на Фејзи Ајдари. Додека Коха секогаш
имала поизбалансиран однос кон политичките партии, вклучувајќи ги и партиите на
Албанците, Лајм уште од самите почетоци, а особено по 2008 година, станува жесток
критичар на политиките на ДУИ на Али Ахмети, но често и на другите партии на
Албанците.

РЕКЛАМИРАЊЕТО НА ВЛАДАТА И СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО
НА ПРОГРАМИТЕ — МЕРКА ЗА ПОЛИТИЧКА
ПОТКУПЛИВОСТ НА КОМЕРЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ
Во изминатата деценија медиумите во земјата беа држени под строга контрола преку
систем на исплати на јавни средства прибрани од даночните обврзници, како и преку
поставување на „подобни“ уредници и новинари во редакциите. Контролата беше
сеопфатна во сите медиуми, вклучувајќи печатени, електронски, онлајн, национални,
локални медиуми.
61 Интервју на Билјана Младенова за 1ТВ, достапно на: http://bit.ly/2Rf4406, пристапено на 24.5.2019 г.
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Директното доделување јавни средства на медиумски куќи, кои во својот состав
имаат повеќе медиуми многу лесно можеше да доведе во конфликт со законски
предвидените ограничувања, содржани во Законот за контрола на државната помош
и Законот за заштита на конкуренцијата.
Во вакви случаи, исклучително тешко би било да се мониторира и утврди како и каде
се потрошени доделените средства, односно дали тие се користат за предвидениот
медиум или за предвидената намена.
Неретко медиумските куќи во земјата се дел од конзорциуми или групи на компании
со комплексна сопственичка структура. Ваквите бизниси имаат интереси во повеќе
стопански дејности кои немаат допирна точка со медиумите. Покрај економските, тие
имаат и политички интереси, кои ги остваруваат преку лобирање и поврзаност со
политичките партии.
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Во таква ситуација, директното доделување јавни средства ги става медиумите во
позиција која води кон подривање на уредувачката независност и медиумската
слобода, кон нарушување на интегритетот и зголемено политичкото влијание.
Исклучително е важно да се укаже на ризиците и последиците што може да произлезат
од директно субвенционирање на медиумите со доделување јавни пари.62
Кои се телевизиите што стојат зад шифрите 11, 22 и 33, кои добиле повеќе од 15
милиони евра од колачот за владини реклами? Владата ги објави податоците според
кои најмалку 38 милиони евра биле потрошени од претходната власт за кампањи и
за пропаганда во електронски и во печатени медиуми во Македонија во периодот од
2008 до 2015 година, а една телевизија добила цели 7 милиони евра.
Парите биле давани од буџетот за владините реклами, како кампањите против
абортусот, кампањите за трето дете и за здрава храна, кампањата „Истражи ја
Македонија“, „Ден на дрвото“ итн. Во сумата сè уште не се пресметани 2006, 2007 и 2016
година затоа што, според Владата „не биле пронајдени документите за тие години“.
Во овие бројки не се вклучени ниту кампањите нарачувани од министерствата во
владата на Никола Груевски.63 „Последицата не беше само поткупливоста туку и многу
62 Ставот на Фондацијата Метаморфозис во врска со финансиската помош на медиумите од
страна на државата, достапен на: http://bit.ly/2Tu5dDP, пристапено на 18.5.2019 г.
63 Текстот е изработен во рамки на проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“, што
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повеќе од тоа. Медиумите ја „платија“ својата цена со директно служење на одредени
интереси, клиентелизам, сервилност. Тоа, пак, ја подели јавноста, го загрози етерот, го
симна новинарството на најниски нивоа. Штетите се трпат ден-денес“, вели Марина
Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија.64
Иако Владата не ги објави имињата на телевизиите што добивале пари од владините
реклами, по пат на елиминација може да се види кои добиле најмногу, а кои најмалку
пари од буџетот за реклами. Во табелата за комерцијалните телевизии со национална
концесија има шест телевизии. Една од нив, со шифра ТВ 44, се губи во 2012 година, па
лесно може да се заклучи дека станува збор за телевизија А1, која престана да постои
во 2011 година. Друга телевизија, пак, со шифра 33, има празни полиња во табелата,
односно не земала средства од владините реклами од 2008 до 2011 година, па може
да се претпостави дека се работи за телевизијата Алфа, која токму во тој период ја
промени уредувачката политика и почна со поддршка на претходната власт на ВМРОДПМНЕ.
Според податоците објавени во медиумите, за кои извор е Владата, во изминатите
години, пред да се забранат државните реклами, таа доделувала од 7 до 9 милиони
евра годишно за медиумите, при што огромен дел од овие пари завршувале кај
провладините медиуми, со само неколку мали исклучоци. И тоа, овие пари се
однесуваат само на Владата, додека парите што провладините медиуми со години ги
добиваа од општините, државните агенции и од јавните претпријатија се плус.
Предлог-законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции, како
што му е полното име, ја легитимираше затекнатата ситуација во медиумите настаната
во изминатите години, кога на провладините медиуми им се доделуваа пари, и тоа за
да се обезбеди нивниот продолжителен опстанок и да се продолжи со коруптивната
практика на доделување купишта пари на овие медиуми за тие и понатаму да ѝ
служат на владејачката партија. Како што, впрочем, слушнавме од прислушуваните
разговори.65
го спроведуваат Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, Агора – Центар за
промовирање на граѓански вредности и Платформата за истражувачко новинарство и анализи
(ПИНА), со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија, достапен на:
http://bit.ly/2Rit3PY, пристапено на 18.5.2019 г.
64 Интервју на извршната директорка на Советот за етика на медиумите во Македонија за
изданието „Од Букурешт до Преспа“.
65 Анализа на Владимир Петревски, достапна на: http://bit.ly/36TjjlX, пристапено на 15.5.2019 г.
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Владиното рекламирање беше споменато и во извештаите од кои произлегоа
реформските приоритети што државата ги презема. „Во меѓувреме тогашната влада,
освен што ги подмитува провладините медиуми, да отвора и наменски електронски
медиуми во партиска сопственост, директна и индиректна. По мене, намерата беше
да се заменат постојните провладини медиуми, коишто ќе бидат затворени, со нови
партиски медиуми во нивна директна сопственост и да се промени структурата на
медиумската сопственост од раните 90-ти години. Во овој циклус на инвестиции беа
направени неколку национални телевизии, терестријални и кабелски, 8 регионални,
едно национално радио, веб- портали, неделници и дневни весници. Овие медиуми
уреднички беа поврзани и чинеа една неформална мрежа којашто дистрибуираше
содржини. Овој систем работеше 4 години, но исклучиво зависеше од приходите од
јавните владини реклами, јавните претпријатија и општините. Економското работење
беше на минимална граница затоа што огласувачите знаеја дека тие имаат формална
публика и никој не го наоѓаше економскиот интерес во овие медиуми, освен фирмите
кои што работеа на мегаломанскиот проект 'Скопје 2014' . По промената на власта,
а пред Преспанскиот договор, овој систем колабираше за 120 дена; освен една
национална ТВ којашто ја смени сопственоста со странски инвеститор, останатите
медиуми отидоа под стечај, банкротираа или опремата беше украдена. Штетата на
медиумскиот пазар беше огромна бидејќи нереалните приходи ги подигнаа цените
на квазиновинарите, медиумите кои работеа на економска основа во делот на
маркетингот добија страшна нелојална конкуренција и за да се вратиме во нормално
економско работење ќе треба да поминат повеќе години“, вели Гаврилов.66
Следејќи ги препораките на медиумската заедница, пред сè на ЗНМ, Владата на
Македонија донесе одлука за стопирање на владините реклами. „Владата ја усвои
мерката од Планот 3-6-9 која се однесува на стопирање на владините реклами на
комерцијалните радиодифузери и печатени медиуми, билборди, интернет-портали (со
исклучок на социјалните медиуми) и пренесување на комуникацијата со граѓаните
преку јавниот радиодифузен сервис. Согласно оваа мерка, Владата на РМ донесе
заклучок според кој се задолжуваат сите органи на државната управа, им се укажува на
институциите кои немаат статус на органи на државната управа и им се препорачува на
единиците на локалната самоуправа да престанат да емитуваат, односно рекламираат
кампањи/спотови на платен простор во електронски комерцијални радиодифузери
66 Интервју со Горан Гаврилов, управител на Канал 77 за изданието „Од Букурешт до Преспа“
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– телевизии и радија, дневни и неделни весници, билборди, интернет-портали, со
исклучок на социјалните медиуми, согласно усвоената мерка од Планот 3-6-9“, беше
одлуката на владата на Заев.67
„Новата влада со своето двегодишно работење до Преспанскиот договор направи
да има забрани за државно рекламирање со огромни пропусти, каде што нивните
градоначалници и јавни претпријатија продолжија тајно, во скриена форма, индиректно
да ги финансираат старите провладини медиуми, така што, еднаш провладин, секогаш
провладин медиум“, открива управителот на Канал 77, Горан Гаврилов.68
ЗНМ и во иднина ќе се залага против владините реклами. „Основна задача на ЗНМ ќе
биде креирање амбиент за ослободување од политичките стеги, а тоа е ослободување
на пазарот, никако враќање на владините пари во секторот, стратегија која на среден
рок ќе воспостави пазарни механизми за работа. Пазарот е тој кој ќе ја определува
успешноста, а не блискоста или далечината со политичките елити. За ова да се
постигне ќе ни биде потребно и бизнисмените да ја сфатат потребата од општествено
критички медиуми. Имаме план и по него работиме“, вели Чадиковски.69
Но додека Владата ги забрани владините реклами во медиумите, истата одлучи дека
со педесет милиони денари или со околу 810 илјади евра го поддржува печатењето
и дистрибуирањето на печатените медиуми во земјава. Предвидените средства ќе се
доделат на печатените медиуми кои се издаваат на македонски јазик во висина од
50 отсто од направените трошоци за печатење и 50 отсто за направените трошоци
за дистрибуција. За медиумите кои се издаваат на јазиците на етничките заедници
ќе се доделуваат средства во износ не помал од 50 отсто и не поголем од 70 отсто за
направените трошоци за печатење и за дистрибуција.
Субвенциите ќе им се доделуваат на печатените медиуми од општ информативен
карактер, коишто објавуваат содржини насочени кон непрекинато информирање на
јавноста за тековните политички, економски, социјални и културолошки прашања.
Медиумите што ќе добијат владини пари ќе треба да ги имаат подмирено сите обврски
кон државата и кон вработените.
67 Одлуката на Владата е достапна на: https://vlada.mk/node/13272, пристапено на27.5.2019 г.
68 Интервју со Горан Гаврилов, управител на Канал 77, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
69 Интервју со претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски, за изданието „Од Букурешт до Преспа“.
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Во процесот на договарање учествувала Асоцијацијата на печатени медиуми, а ЗНМ
дало свои предлози.70
Еве ја листата на одобрените субвенции за печатење и дистрибуција на весниците:
1.

Нова Македонија – 6.183.000 денари (100.000 евра)

2. Слободен печат — 14.280.000 денари (238.000 евра)
3. Битолски весник — 244.500 денари (4.000 евра)
4. Зенит, Прилеп — 288.000 денари (4,5 илјади евра)
5. Капитал — 2.115.000 денари (35.000 евра)
6. Коха — 4.930.000 денари (82.000 евра)
7.

Вечер — 7.255.000 денари (120.000 евра)

8. Лајм — 1.045.000 денари (17.000 евра)
9. Фокус — 4.625.000 денари (75.000 евра)
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10. Економија и бизнис — 748.000 денари (12,5 илјади евра)

НЕРЕГУЛИРАЊЕТО НА ОНЛАЈН МЕДИУМИТЕ ГО ОТВОРИ
ПАТОТ ЗА ПОЛИТИЧКО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НИВ
Онлајн медиумите помеѓу саморегулацијата
и законската регулација!
Онлајн медиумите во Македонија не се вклучени во законите за медиумите — Законот
за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Фактот на
непрецизна и дефинирана регулација го злоупотребуваа голем број онлајн медиуми,
познати и популаризирани на Балканот како портали. (Не)Регулирањето беше
сосема доволно за нивна злоупотреба за политички и партиски цели, и тоа не само
владејачките, туку и опозициските. Сè додека ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, голем број
70 Извештај на ТВ Телма, достапен на: http://bit.ly/36TjBJz, пристапено на 20.5.2019 г.
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портали-курири (Курир, Република, Инфомакс, Прес24, Пулс24 и др.) не само што беа
пропагандистички настроени туку беа и извор за поголем број на медиумите, меѓу
кои и за јавниот радиодифузен сервис. Во Македонија, основачи на дел од порталите
поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ се фирми од даночните раеви, претежно од Белизе,
независната уставна монархија во Средна Америка со излез на Карипското Море.
Потребни се само 650 долари за да се отвори фирма за 24 часа.
Од друга страна, голем број на порталите ја подржува политиката на СДСМ (Плусинфо,
А1он, Макфакс, Сакам да кажам и др.). По доаѓањето на СДСМ на власт, порталите, како
и партиите, си ги сменија улогите, иако дел од нив, како Плусинфо или Макфакс, се
карактеризираат со критичкиот однос кон владата на Заев.
Но, покрај овие феномени во онлајн новинарството, ова не значи дека овој медиумски
сектор не е воопшто дефиниран во нормативно-правен аспект, затоа што многу други
закони, кои не припаѓаат директно на медиумската сфера, содржат одредници кои ја
регулираат на индиректен начин сферата на медиумите, нивната работа и поведение,
создавањето на содржините и нивната дистрибуција кај онлајн публиката.71
Имено, онлајн медиумите не се регулирани, за нив важат конкретни закони што
тангираат различни прашања од практиката и функционирањето на медиумите,
како што се Кривичниот законик, кој го санкционира говорот на омразата, Законот
за граѓанска одговорност за клевета и навреда, легислативата која ги регулира
авторските права, онаа за заштитата на малолетниците и Законот за правата и
работните односи, кои се исто така валидни не само за традиционалните туку и за
медиумите кои работат во онлајн сферата, што, во суштината, е европски стандард.
Центарот за развој на медиумите во Македонија, една невладина организација со
седиште во Скопје (htpp://www.mdc.org.mk), која се занимава со истражувањето на
медиумите, препорачува дека за регулирањето на интернет-медиумите важи принципот
„тоа што се спроведува офлајн, се спроведува и онлајн“. Ова значи дека тие што се
занимаваат со новинарство на интернет ги уживаат сите права, но и професионални и
етички обврски кон публиката исто како и новинарите на традиционалните медиуми.72
71 Марина Тунева, Саморегулација или регулација на онлајн медиуми, Совет за етика на медиуми
во Македонија, Скопје, 2017. Достапно на: http://bit.ly/36XklNK, пристапено на 20.5.2019 г.
72 Јавна политика: Професионалните стандарди меѓу регулацијата и саморегулацијата, Центар за
развој на медиумите, 2007 г., достапно на: http://bit.ly/2RhkZir, пристапено на 20.5.2019 г.
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Во Македонија порталите не се под никаква јавна законска одговорност, најмалку за
нивната регистрација, но и за транспарентноста на сопствеништвото.
Во овој правец, Советот за етика на медиумите во Македонија има инцијатива за
создавање доброволен регистар на онлајн медиумите за своите членови. „Имајќи ги
предвид последиците од нетранспарентноста на медиумската сопственост, односно
непрофесионализмот во работењето на медиумите и губењето на довербата на
јавноста воопшто, СЕММ усвои принципи за прием на онлајн медиумите како членови
на ова саморегулативно тело. Тоа, всушност, подразбира одредено „филтрирање“ во
медиумскиот простор и поставување на основата за работа со медиумите кои се
залагаат за професионалност, а „изолирање“ на оние кои единствено му нанесуваат
штета на новинарството“, е ставот на извршната директорка на СЕММ, Марина Тунева.
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Според принципите за членство во СЕММ (htpp://www.semm.mk), интернет-порталите
кои сакаат да станат членки треба да исполнуваат одредени услови, како што се:
да објавуваат импресум (уредник, редакција), основач и податоци за контактирање,
односно адреса, да се согласат дека го почитуваат Кодексот на новинарите и за ова
да имаат банер на нивната интернет-страница, додека објавените текстови да бидат
потпишани од нивните автори и др.
Но, во практиката евидентна е култура на неказнивост на престапите на онлајн
медиумите. Некогаш поради инертноста на институциите, некогаш поради
неразбирање на оваа релативно нова сфера, а некогаш поради споменатата штетна
заблуда дека за онлајн сферата не важат законите и дека онлајн медиумите не се
„регулирани“. Сè што важи офлајн важи и онлајн.73
Во кривичниот законик на Република Македонија на експлицитен начин се
предвидуваат затворски казни за сите оние кои преку медиумите ќе промовираат и
употребуваат говор на омраза (член 394 и член 407).
Фактот што досега за политички мотиви Јавното обвинителство не дејствувало во
овие случаи, не значи дека ширењето на говорот на омразата е дозволено. Исто така,
истото важи и за дискриминацијата, иако постои Државна комисија за спречување и
заштита од дискриминација, но нејзиното недејствување во врска со многу случаи
73 Зоран Ричлиев, Препораки за одговорни онлајн медиуми, Здружение на новинарите на
Македонија, Скопје, 2017 г., достапно на: http://www.znm.org.mk, пристапено на 20.5.2019 г.
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е прашање за испитување, а медиумите и медиумските работници треба да бидат
внимателни околу овие две деликатни прашања.
Често на порталите, освен плагијат на информациите, се среќаваат содржини во кои
постојат клевети и навреди. Во Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда
(член 18) се вели: „Судот не може да досуди, како надоместување на нематеријална
штета предизвикана со навреда или клевета од новинар во вршење на новинарска
професија, износ поголем од 2.000 евра во денарска противвредност. Судот не може
да досуди, како надоместување на нематеријална штета предизвикана со навреда
или клевета од уредник или лицето кое го заменува, износ поголем од 10.000 евра
во денарска противвредност. Судот не може да досуди, како надоместување на
нематеријална штета предизвикана со навреда или клевета од правно лице, износ
поголем од 15.000 евра во денарска противвредност“. Во тотал, една редакција треба
да плати 27.000 евра.
Судовите во земјата немаат усогласена позиција за третирање на порталите на
интернет. Некои судови порталите ги сметаат за медиуми во согласност со Законот
за граѓанска одговорност за клевета и навреда, додека некои други ги сметаат за
медиуми во согласност со Законот за медиумите.
Потребно е да се направи итна интервенција во медиумската легислатива, сè со цел
точно да се дефинира дали порталите се медиуми, затоа што оваа неусогласеност на
законите, поради политичкиот притисок кон судовите се користи за расчистување на
сметките со оние што не мислат како власта, но и поради законската неодговорност
на новинарите, кои во нивната работа употребуваат клевети и навреди.
Често оваа неусогласеност ја гледаме на телевизија, бидејќи некои портали, како
што објаснивме погоре, објавуваат вести преземени од порталите, а некогаш тие
се сензационални со клевети и навреди, без авторство на новинарот, вести кои
се преобјавуваат од некои телевизии, додека кога личноста која се клевети и се
навредува бара да се казни телевизијата, главните уредници се повикуваат на фактот
дека веста ја презеле, а нив, како што се гледа, некои судови ги оставаат надвор од
јавната одговорност. Така, новинарите треба да имаат предвид дека можат да бидат
тужени за клевета и навреда и врз основа на постојната легислатива, а од друга страна
судиите немаат доволен капацитет за компетентно да одлучат за ваквите тужби.
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Посебно значаен закон во контекст на сферата на интернетот е Законот за авторско
право и сродни права, според кој и правните лица, како што се во овој случај
порталите, може да сметаат на авторските права. Затоа тие имаат обврска, за секое
преземање на секој вид материјал од други извори, да го истакнат авторот од кого ја
презеле содржината.74 Ова подразбира дека копирањето, освен што не е дозволено со
стандардите на Етичкиот кодекс, е забрането и со закон.
Тука спаѓа и Законот за заштита на личните податоци, според кој дејствува
Дирекцијата за заштита на личните податоци, која реагира на барањата на граѓаните
кога е објавена некоја слика без согласност на лицето или кога се објавени туѓи
лични податоци.
Според овој закон, забрането е објавување на слики на интернет-порталите без
претходна согласност на лицата, потоа преземањето на слики од Фејсбук и нивно
објавување на интернет-порталите, додека ако се објавуваат слики на малолетни
лица се бара дозвола на родителите.
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Дирекцијата има надлежност да брише лажни профили на социјалните мрежи. Таа
реагира на жалбите на граѓаните, од кои поголемиот дел се околу злоупотреба на
личните податоци на социјалните мрежи и на интернет-порталите.75
Истражувањата на законите и на интернет-медиумите водат кон мислењето дека
„Македонија има доволно добра легислатива, која е спроведлива во сферата на
интернетот и нема потреба од дополнително регулирање на комуникацијата на
интернет. Интернетот предизвика демонополизација на традиционалните медиуми;
драматично ги намали трошоците на производство на информации; концентрацијата
на медиумите (вертикална, хоризонтална, дијагонална) за кратко време стана
второстепена тема на теоретичарите на демократијата; овозможи квалитетни нови
новинарски форми, со нови жанровски карактеристики како: блогерството, мобилното
новинарство, граѓанското новинарство, новинарството за портали итн. Борците
за човекови права и активистите особено ги користеа предностите на овие нови
74 Петрит Сарачини (уред.) и др., Македонија во дигиталната епоха — меѓу правата и
одговорностите при комуницирањето на интернет, МИМ, Скопје, 2015, достапно на: http://bit.
ly/35Wgcsa; пристапено на 20.5.2019 г.
75 Ibid, стр. 24

С е ф е р Та х и р и | Н о в и н а р с т в о т о с т а н а п р о п а г а н д а

платформи, каде што можеа слободно да ги изразуваат своите мислења и ставови.
Оттаму, регулацијата на овие онлајн медиуми тие го сметаа токму за начин да се
уништи нивниот слободен говор онлајн“.76
Советот за етика на медиумите инсистира дека најсоодветен механизам за медиумската
сфера е саморегулацијата. Во медиумската сфера, најкратко речено, значи дека
новинарите треба да го регулираат самите својот систем, бидејќи во спротивно тоа
ќе го направат другите (државата, односно власта, Агенцијата за медиуми, законите
за медиуми) итн. „Апсолутно верувам во моќта на саморегулацијата, но секако е
потребно време за да си го добие заслуженото место. Меѓутоа, важно е да се разбере
дека ова треба паралелно да оди и со функционалноста на системот, спроведување
на законот, критика на непрофесионализмот и ,секако, едукацијата на граѓаните, за
да знаат што да бараат и очекуваат од новинарството и медиумите. Саморегулацијата
е моќен начин новинарството да се постави на позицијата на којашто треба да биде
— буден набљудувач на работата на власта, институциите на системот, заштита на
јавниот интерес, алтернатива за решавање на споровите во суд“, вели Марина Тунева
од СЕММ.77
Онлајн медиумите немаат потреба од законско регулирање, затоа што тие не користат
јавни добра и фреквенции. Институциите треба да ги спроведуваат постојните закони,
додека медиумската заедница, составена од вистинските новинари, останува да се
бори повеќе за да ги оддели вистинските медиуми од пропагандистичките мегафони,
новинарот од политичкиот портпарол, известувачот од клеветникот. Затоа што, на
крајот на краиштата, слободата на изразувањето без рамнотежа со уредничката
одговорност и со одговорноста кон публиката нема никаква смисла. Поддржувачите
на концептот „слобода без одговорност“ се непријатели на слободата на изразувањето
и на медиумите!

76 Јасна Бачовска, Јакнење на професионалните стандарди или ерозија на слободата на говорот:
регулирање на онлајн медиуми во Македонија, Институт за комуникациски студии и Висока школа
на новинарство, Скопје, 2017 г., стр. 11, пристапено на 20.5.2019 г.
77 Интервју со Марина Тунева, извршна директорка на СЕММ, за изданието „Од Букурешт до
Преспа“.
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КОРУПЦИЈАТА И
ЗЛОУПОТРЕБИТЕ
ВО ИЗБОРНИТЕ
ЦИКЛУСИ

ВОВЕД
Многу малку e веројатно дека еден важен
судија кој се дружи со мафијашки „босови“ и
политичари на високи позиции утре ќе суди
спротивно од нивната корист или дека и тој и
политичарот ќе притискаат и ќе донесат некаква легална реформа која не му одговара
на организираниот криминал и коруптивниот
крупен бизнис.
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Истото е и со еден јавен обвинител – колку е веројатно дека во вакви констелации тој
ќе притиска за да се отвори случај за некој голем корупциски скандал. Најголемиот дел
од врските меѓу судството, полицијата, мафијата и политиката се чисто финансиски.
Најчесто се манифестираат преку поткуп и корупција: правдата е определена во
мерата којашто му одговара на криминалниот финансиски мускул и човековата
алчност.
Во политичките врски влогот секогаш е моќта. Организираниот криминал ја
користи својата моќ за да испорача црни пари во изборни кампањи, а со тоа и
гласови на партиите на изборите - изворот на живот на секоја политика. За возврат,
организираниот криминал очекува и добива услуги од оние кои помогнал да бидат
избрани. Им се испорачува сè: од даночни олеснувања до даночни избегнувања, па
сè до привилегии во државните тендери.
Тешко е и мачно за едно општество воопшто да го разбере односот помеѓу власта и
злосторничките групи, бидејќи вторите во фазите на преобразба се стремеа самите
да влезат во политиката и да се натпреваруваат на избори.
Најопасната форма на организиран криминал и корупција е критичната фаза кога
двете групи ќе се соединат на избори и ќе ја потврдат својата моќ, а истовремено
ќе го користат системот не за да лобираат да го променат кон подобро, туку самите
да го креираат преку законите и нивната егзекуција на начин кој ќе им овозможи
непречено да ја шират својата моќ и да избегнат одговорност.
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I ПОГЛАВЈЕ
КОН БУКУРЕШТ СО ИЗБОРНА КЛАНИЦА
Отсуството на транспарентно финансирање на партиите станува клучен предизвик
за малата балканска држава. Тоа е нотирано уште во првиот извештај на Европската
комисија, по добивањето на статусот земја кандидатка во 2005 година, во време на
администрацијата водена од Социјалдемократскиот сојуз (СДСМ).
Кревката постконфликтно трауматизирана Македонија тогаш тешко се снаоѓаше со
предизвикот да покаже подготвеност за реформи во областа на владеење на правото.
Растечкото незадоволство од клиентелизмот на двата најсилни политички ентитета
– националната десница претставувана од ВМРО-ДПМНЕ и социјал-демократите
(СДСМ) кои јавноста сè уште ги идентификува како продолжение на владеењето на
комунистичките кадри од поранешна Југославија.
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Дотогашната власт водена од СДСМ е обвинувана за креирање на македонската
олигархија и за врски со криминалните организации, па така гласачите во 2006 година
се определуваат за новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ, водено од Никола Груевски.
Груевски ги искористи видливите слабости во сферата на испорачување реформи и
стабилна економија за да го придобие гласачкото тело со ветувањето дека младите
технократски кадри на прероденото ДПМНЕ ќе се бават со реалните проблеми.
Две години по освојувањето на власта во 2006 година, тој не пропушта можност на
јавноста да ѝ се продава како човек од народот кој им се спротивставил на олигарсите
и моќниците и дека тој и неговите луѓе неуморно работат за нивното добро.
Така беше сè до 2008 година, кога се случуваат крвавите недемократски
предвремени парламентарни избори кои ќе го најават владеењето на една нова и
опасна клиентелистичка партиска елита која ќе ги прекрши темелните принципи на
македонскиот устав, меѓу нив и она основното – правото на глас на демократски и
слободни избори. Сите наредни избори, спроведени од администрацијата водена
од Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија, се обележани со фалсификати,
насилство, поткуп и притисок врз гласачите, сеење страв, ширење национализам и
поттикнување етнички конфликти.
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Тогашниот премиер Никола Груевски и неговата администрација ги организираат
првите избори во нивниот мандат – предвремените парламентарни избори кои ќе
се одржат на 1 јуни 2008 година. Случувањата на овие избори, како и политичките
случувања истата година, недвосмислено ја навестија црната деценија за
демократијата во државата којашто почнува да го напушта свежо стекнатиот
оптимизам по изборите од 2006 година.

Сите избори од
2008, спроведени
од Груевски и
ВМРО-ДПМНЕ се
обележани со
фалсификати,
насилство, поткуп
врз гласачи, сеење
страв, ширење
национализам и
поттикнување
етнички конфликти

На предвремените парламентарни избори на кои победуваат
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ им претходи Самитот во Букурешт, каде
што преговорите со Грција за името завршуваат неуспешно.
Македонија не добива покана за членство во НАТО, а Никола
Груевски започнува и формално со оддалечување на земјата од
евроатланските процеси.
Во својот извештај за напредок, Европската комисија ќе заклучи
дека „клучните меѓународни стандарди не беа почитувани за
време на спроведувањето на овие избори“.

Овие избори, освен притисоци и закани врз гласачите и
полнење гласачки кутии, во текот на целата кампања и во текот
на изборниот ден беа проследени со насилство. Еден човек
беше убиен во престрелка, се пукаше на неколку гласачки
места, вклучително и во главниот град, а постоеја и релевантни
докази за вмешаност на полицајци во заплашувањето гласачи и напади на изборни
штабови за време на кампањата. Сите овие прекршувања ќе бидат евидентирани и во
извештајот на меѓународната организација ОБСЕ/ОДИХР.

Ќе следуваат и нови откритија на медиумите кои дополнително ги прават тешки
обидите на власта да го брани интегритетот на изборниот процес. Дневниот весник
Нова Македонија ќе објави серија написи во кои за првпат се отвораат сериозни
индиции за лажирање на финансиските извештаи во предизборната кампања и за
злоупотреба на државните ресурси во неа. Темата за црни пари во политиката не е
нова во Македонија, но ова е првпат тие пари да имаат и буџетско потекло.
„Списоците на партиските донации покажуваат дека голем дел од имињата на
донаторите на владејачката кампања се совпаѓаат со имињата на земјоделци кои
добивале субвенции од државата“, стои во написот на Нова Македонија.
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Одредени функционери од списокот ќе тврдат дека никогаш не донирале, како
тогашниот висок партиски функционер, Самоил Малчевски, кој за неделникот Фокус
ќе проговори за партиските списоци на наводни финансиери. Запрашан од каде, како
млад човек со скромно потекло, тој и неговите мајка и сестра успеале да најдат десет
илјади евра во 2006 година и да ги донираат во кампањата на неговата партија, тој ќе
негира и јавно ќе побара од партијата да одговори - кој е тој што донирал и, сакајќи
да се скрие, го употребил неговото име.
Покрај изборното насилство, заканите и притисоците, изборната корупција станува
новата голема тема во медиумите, по што набргу ќе уследи и целосна „чистка“ на
критичните гласови од страна на владата на Груевски.
Европската комисија во 2008 година ќе бара расветлување на изборното насилство,
а веќе во 2011 година ќе се соочи со реалноста дека изборната корупција станува
основен механизам на организирањето избори од страна на владата водена од Никола
Груевски и сериозно незаконско и противуставно мешање во изборниот процес.
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КОРУПЦИЈА ВО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС
Во 2010 година ВМРО-ДПМНЕ веќе има апсолутна власт. Не е тајна дека тие го
контролираат и правосудниот систем. На редовните претседателски и локални избори
во 2009 година државата добива претседател од редовите на партијата и контрола врз
речиси сета локална власт. Од 84 општини, СДСМ добива 6 градоначалнички места.
ВМРО-ДПМНЕ освојува речиси двојно повеќе советнички места (460 наспроти 282).
Заедно со коалициониот партнер од албанскиот политички блок, ДУИ, тие имаат
повеќе од две третини од советничките места. Но, иако овие избори поминуваат без
физичко насилство, набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР ќе забележи сериозни
прекршувања во изборниот процес сторени од владејачката партија. Токму видот на
изборните гревови го најавува она што ќе следува од 2010 година па сè до падот на
Груевски — агресивен партиски клиентелизам и безмилосен политички реваншизам
кон критичката мисла во земјата.
Во Македонија сè уште има политички плурализам, но правото на глас е обременето
со сомнежи за притисоци, закани и поткуп.
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„Се чини дека вработените од јавниот сектор се особено ранливи на закани дека
нивните работни места ќе бидат загрозени доколку не ја поддржат владејачката
партија, а таквите тврдења беа поврзани со политизацијата на јавната служба. Други
чести наводни тврдења вклучуваа закани дека социјалните услуги или пензии ќе им
бидат одземени на оние кои не ја поддржуваат владејачката партија и дека бизнисите
ќе подлежат на даночни инспекции, доколку нивните сопственици не ја поддржуваат
партијата. Овие тековни наводни тврдења придонесоа кон понатамошен недостиг на
доверба кај многу граѓани во врска со тоа дека можат да ги дадат своите гласови
слободно и без страв од реваншизам“, ќе забележи мисијата на ОБСЕ/ОДИХР во
конечниот извештај од следењето на локалните и претседателските избори.
Државните ресурси се мобилизираат за потребите на партијата во секој аспект од
изборниот процес. Изборната корупција е новата политичка норма на ВМРО-ДПМНЕ
— ќе забележат аналитичарите за изборите кои ги спроведуваше администрацијата
предводена од оваа партија.
„Се соочивме со масовен клиентелизам кој одржуваше партии на власт во услови
на нерамноправни правила за политички натпревар. Од една страна ВМРО-ДПМНЕ,
а и ДУИ, располагаа со јавните ресурси и ги користеа за да ги распределуваат на
послушни граѓани – вработување, лекување, социјална помош. За време на изборите,
партиските машини ги користат овие „лостови“ за да обезбедат гласови. Партиите
'купуваат' гласови или излезност за да обезбедат посакуван ефект на изборите. Оние
што добиле нешто од партијата возвраќаат со 15 сигурни гласачи, на пример. Сето ова
е добро документирано во „бомбите““, вели аналитичарот Миша Поповиќ од Институтот
за демократија „Социетас цивилис“.
Во кампањата партијата евидентно троши многу средства, чие потекло е сомнително.
Тие го имаат примарното и најдолгото скапо рекламно место во сите повлијателни
медиуми, а меѓународните извештаи и Европската комисија нотираат дека независните
институции, како Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), не се
суштински независни за да ја спречат изборната комисија.
„Бевме сведоци на големи злоупотреби на државните ресурси (материјални и човечки)
во текот на речиси сите поминати изборни циклуси. На пример, во просториите на
клучно министерство беше сместен изборен штаб на владејачката партија, се
злоупотребуваа службени возила и автобуси на јавни сообраќајни претпријатија, се
забележуваше пораст на партиските вработувања, чија задача во текот на изборите
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беше насочена кон партиски изборни активности, со буџетски средства се купуваа
гласови преку исплата на разни субвенции и еднократна помош и слични изборни
нерегуларни активности“, вели Билјана Ивановска, претседател на ДКСК.
Ивановска посочува дека новиот состав на Комисијата, кој беше избран во февруари
2019 година, наследил повеќе од 200 нечепнати случаи на изборна корупција кои
минатите состави воопшто не ги отвориле.
„Во услови на партиска поврзаност на претходните членови на Комисијата со
владејачката гарнитура од тоа време, очекувано беше бегањето од одговорност за
покренување постапки за големи корупциски афери, добро познати на јавноста“, вели
Ивановска.
ВМРО-ДПМНЕ, очекувано, негираше дека се заканува или поткупува, но во 2011 година
случајот „Списоци со сигурни гласачи“ што ќе го обелодени телевизијата А1 ги потврдува
сите претходни сомнежи и дава нов и прецизен поглед кон недемократскиот, но добро
организиран систем на владејачката партија кој се користи за победа на избори кои
за нив не мора да се ниту фер ниту демократски, ниту слободни.
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Следните редовни парламентарни избори се закажани во 2012 година. Но, силната
политичка криза, поттикната од полицискиот упад во најголемиот медиум во земјата
– телевизија А1 и во неколку влијателни печатени дневни весници со ист сопственик,
ќе ја анимира опозицијата која веќе е критикувана дека е „заспана и преокупирана
со своите внатрешни проблеми“.
Во вечерните часови во декември 2010 година, даночни инспектори, финансиска
полиција и силно полициско обезбедување ќе упаднат во опозициски и критички
настроените медиуми. Ќе бидат приведени 16 лица, меѓу кои и сопственикот на
телевизијата, Велија Рамковски. Долго време пред упадот, претставници на власта,
вклучително и премиерот Никола Груевски, не ја кријат својата нервоза кон отворено
проевропските и особено кон критичките медиуми.
Во 2010 и во наредната 2011 година ќе се затворат голем број медиуми, а исто толку ќе
влезат под целосна контрола на лица и организации поврзани со владејачката партија.
Медиумскиот плурализам и правото на слобода на говор се нападнати. Во своите
говори Никола Груевски често ќе повикува на недоверба кон критичките медиуми.
Тој и одделни високи владини функционери ќе почнат да ги етикетираат критичките
гласови како „предавници“, „платеници“ и „соросоиди“, мислејќи на Фондацијата
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Институт отворено општество, која се залага за либералните вредности. Набргу,
од страна на власта оваа граѓанска организација ќе се промовира во архетипски
непријател, а идеолошките поделби скроени од Груевски и следбениците ќе креираат
граѓански и идеолошки поделби од загрижувачки размери.

Во 2010 и 2011
година се
затвораат голем
број медиуми,
а уште повеќе
влегуваат под
целосна контрола
на лица и
организации
поврзани со
владејачката
партија ВМРОДПМНЕ

Опозицијата предводена од СДСМ во 2010 година ќе го напушти
Парламентот и ќе побара предвремени парламентарни избори,
стравувајќи дека Груевски е решен да ги затвори и сузбие сите
критички настроени гласови во медиумите. На многумина од дотогаш
набљудувачки настроените здраворазумни гласови во академската и
политичка сцена им станува јасно дека правецот во кој оди државата
не е ниту демократски ниту европски, штом власта се одважила да
ја затвори првата независна телевизија и најмоќниот медиум во
државата.
Телевизијата А1, и покрај силниот граѓански притисок врз власта,
сепак ќе биде доведена во стечај за на 15 јули 2011 година да престане
да зрачи во етерот.

Владата на Груевски под притисок дека не само што може да го
загуби апсолутното мнозинство во Парламентот, туку и самите избори
поради непопуларниот потег со истрагите кон телевизијата А1 кои
имаат предзнак на селективност, спроведува изборен масакр, а фразата авторитарна
власт за првпат ќе биде употребена во домашните и странски медиуми.

СПИСОЦИ СО СИГУРНИ ГЛАСАЧИ
На 9 мај 2011 година, или дваесетина дена пред одржувањето на предвремените
парламентарни избори на 5 јуни, телевизијата А1 во централниот дневник го објавува
истражувањето кое ќе стане познато како „Списоци со сигурни гласачи“ – истражување
кое од темел ќе ја затресе политичката сцена. Дури и претежно инертниот и пристрасен
државен јавен обвинител, Љупчо Шврговски, ќе покрене истрага соочен со тешки
прашања од меѓународната заедница. Истрагата брзо ќе биде затворена, за повторно
да биде отворена во октомври 2016 година во првата голема истрага на Специјалното
јавно обвинителство (СЈО) за изборна корупција со кодно име „Титаник“.
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Истражувањето со наслов „Списоци со гласачи“ ќе даде недвосмислени докази дека
владејачката партија влијае врз гласачкото право со поткуп, притисок и со закани во
услови на покрената целокупна државна машинерија за нивните потреби.
Телевизијата А1 од анонимен извор добива стотици списоци со сигурни гласачи што
по директива на ВМРО-ДПМНЕ ги подготвувале вработените во државните и јавните
институции. Од нив се бара да донесат списоци со лица кои сигурно ќе гласаат на
денот на изборите за нивната партија. Списоците содржат име и презиме, телефон,
адреса, изборна единица и изборно место во коешто гласаат потпишаните на
списоците. Лицата на раководни позиции во администрацијата имаат обврска да
донесат 30 сигурни гласачи, додека другите вработени административци носат по 15
свои луѓе да гласаат.
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Во обид да ја проверат веродостојноста на овие списоци, новинарките Сашка
Цветковска и Наташа Стојановска се јавуваат на телефоните претставувајќи се
како вработени во центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ кои вршат проверка
на веродостојноста на податоците во списоците. На овој начин, телевизијата А1 ќе
обезбеди десетици документирани сведоштва од вработените во администрацијата,
како и од нивните роднини, соседи и пријатели кои најчесто се на списоците со
обезбедени гласачи.
Сведоштвата откриваат дека вработените мораат да го прават тоа доколку сакаат
да си ги задржат работните места. Други граѓани сведочеа дека ќе гласаат заради
ветено вработување на нивните деца и внуци, а имаше и гласачи кои беа уценувани
дека мораат да гласаат доколку сакаат да добијат бесплатно ин витро оплодување од
државата.
Дополнителни новинарски истражувања и известувања од денот на изборите
откриваат дека изборните места вријат од партиски членови кои проверуваат дали
сигурните гласачи, на кои им е дадено и прецизно време во кое треба да гласаат, се
појавиле и го фотографирале ливчето.
„Сведоштвата кои ги чувме веројатно на многумина им изгледаат застрашувачки, како
што е застрашувачка и помислата дека вашето работно место, платено од граѓаните,
зависи од партиските задачи кои сте притиснати да ги извршите. За жал, во ваков
психолошки терор живеат илјадници граѓани кои работат за државата. Но, прашањето
е и дали ова ја доведува во прашање легалноста на целиот изборен процес“, ова
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е последниот цитат во награденото истражување на телевизијата А1. Токму во овој
пасус се навестува и формализирањето на автократијата во Македонија – имаме
власт која на избори победува со нелегални средства и граѓани кои се уплашени од
таа власт, а следствено на тоа и послушни.
„Освен што е очигледно погрешна и нелегална, оваа пракса покажува еден феномен
кој Сузан Стоукс во теоријата го вика „перверзна отчетност“. Во еден демократски
систем, на избори партиите одговараат пред граѓаните за тоа што испорачале или не
испорачале. Во клиентскиот систем, гласачите се оние што треба да ѝ бидат отчетни
на партијата. Оттука и таа превртена, односно перверзна отчетност“, вака Миша
Поповиќ од Институтот за демократија ќе ги опише ефектите од изборната корупција.
Случајот што го отвора Државното јавно обвинителство ќе биде експресно затворен
истата година. Државниот јавен обвинител Љупчо Шврговски претходно ќе повика
и неколку лица во обвинителството. Иако подоцна во својот извештај за изборите
од 2011 година од мисијата на ОБСЕ/ОДИХР кои ги набљудуваа изборите, за наодите
на новинарите од телевизија А1 напишаа дека претставуваат веродостојни докази
за заплашувања и притисоци врз државните службеници, случајот се затвори со
образложение дека нема доволно докази. Сè до 2016 година, кога Специјалното јавно
обвинителство ги повикува новинарките од поранешната телевизија А1 да дадат
исказ бидејќи списоците со гласачи стануваат дел од истрагата за изборни местења
„Титаник“.
„Иако, според нас, се работи за втор по важност предмет, по прислушувањето каде што
е нападнат целокупниот уставен и правен поредок и, особено, најважните човекови
права, сепак кривичните дела против изборите и гласањето и легитимитетот добиен
со такви избори е она што според ова обвинителство од кривично-правен аспект
претставува почеток на криминализација на целокупниот институционален систем“, ќе
рече на прес-конференцијата обвинителката Фатиме Фетаи за предметот „Титаник“, во
кој за местење избори и за изборна корупција на обвинителната клупа во судницата
ќе седнат десетина поранешни државни, а сега високи партиски функционери.
Шефицата на СЈО, Катица Јанева, најавува дека постојат разговори и сведоци кои
потврдуваат дека овие списоци навистина се правеле, како се подготвувале, кому му
се доставувале и што се правело со нив на изборниот ден. Но истрагата на СЈО оди
подлабоко и открива дека во одредени избирачки места на располагање е ставена и
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полицијата, која има задача да спречи гласачи од опозицијата да го остварат своето
гласачко право. Случајот на СЈО ги опфаќа изборните процеси во 2011, 2013 и 2014
година.
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„Имајќи ги предвид претходно добиените списоци за сигурни гласачи кои
противзаконски биле изготвени, спречувале лица да го вршат избирачкото право
на начин што ценејќи кои лица, вработени во јавна администрација и државни
органи, нема да гласаат за ВМРО-ДПМНЕ, со цел врз нив да изврши притисок да
не го извршат избирачкото право, телефонски претпоставените раководители ги
контактирале со наредби да не гласаат, а заради остварување на планот да влијаат на
изборните резултати за да победи кандидат на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. На
располагање биле ставени поголем број службени лица вработени во Министерството
за внатрешни работи, а исто така во изборните кампањи се користеле државни
средства, и тоа службени возила, гориво, службени телефони, службени простории, а
државните службеници биле ослободувани од работа за да учествуваат во партиски
активности. Најкарактеристичен пример за влијание на изборниот процес преку
користење на целиот државен систем е запишувањето на нови гласачи во изборни
места каде што има потреба од дополнителни гласови за победа на партијата ВМРОДПМНЕ во 2013 и 2014 година“, вели шефицата на СЈО Катица Јанева.
Сторијата „Списоци со сигурни гласачи“ на телевизијата А1 се сметаше за политички
земјотрес во 2011 година. Онаков од каков што една партија тешко би закрепнала. Но,
Груевски и малата клика верни и моќни лица околу него недвосмислено демонстрираат
дека се решени и со употреба на сила да ја бранат власта.
„Во власта на ВМРО-ДПМНЕ сите беа на некој список, сите беа уценети и исплашени.
Секој еден беше запишан на некаков список. И кој излегол на гласање и кој не
излегол, и кој за која партија гласа и каква услуга доби од партијата, и каква услуга
треба да врати. За сè постоеше 'список' и нивниот замислен брутален ред“, вели
коавторката на истражувањето Наташа Стојановска.
На 5 јуни, ВМРО-ДПМНЕ ќе ја слави победата на изборите. Таа ќе биде проследена со
два политички трауматични инцидента – убиството на младиот Мартин Нешкоски од
страна на обезбедувањето на Никола Груевски на партиската прослава на плоштадот
и обидот на власта да го скрие, и бруталното апсење на гласниот критичар и лидер
на политичката партија „Обединети за Македонија“, Љубе Бошкоски. Истата година,
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државата ќе се најде на списокот на САД како недемократски режим со политички
затвореници, како Љубе Бошкоски, Велија Рамковски, а списокот низ годините ќе
расте со Ване Цветанов, Томислав Кежаровски и други.

УВОЗ НА ГЛАСАЧИ
Следните редовни локални избори се закажани на 24 март 2013 година, односно
на 7 април, вклучително со вториот круг. Ова е четврт изборен циклус организиран
од администрацијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и на нив, освен како брутални
во намерите да победат без разлика дали се легални средствата или не, тие ќе
покажат и една нехумана страна во своето владеење кога насила ќе носат граѓани
од сиромашното погранично албанско село Пустец во кое живее македонско
малцинство Ќе им се издаваат лични карти со адреси во Скопје, во оние општини
(Центар, Скопје, Кичево, Охрид, Ресен) каде што ВМРО-ДПМНЕ стравува дека победата
не им е осигурена.
Многумина од новинарите кои известуваа за настаните со жителите од Пустец овие
сцени ќе ги опишат како „тажни и трауматични слики кои говорат за лешинарската
страст на оваа власт“.
Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР повторно ќе констатира притисоци на власта врз гласачите
од администрацијата и нивните семејства, врз земјоделците кои добиваат државни
субвенции, закани врз бизнисите со инспекции и серија злоупотреби на државните
ресурси за цели на кампањата. Критичките медиуми, главно во онлајн просторот,
известуваат за масовно мобилизирање на полицијата во кампањата и на изборниот
ден како средство за притисок или за спречување на гласачи да го остварат своето
избирачко право.
Но увезените гласачи од соседната држава, на кои им се печателе државјанства и
лични документи надвор од сите процедури, конечно ќе ја освестат и меѓународната
заедница која на Груевски дотогаш му замижува во име на мирот и стабилноста во
земјата, пред сè во сферата на етничките односи.
Годините од 2010 наваму бројат низа граѓански и младински протести, периоди
на немири и брутални улични пресметки, често со етнички предзнак, и чувство на
постојан страв и неизвесност кај граѓаните.
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ОБСЕ/ОДИХР ќе забележат дека ваквите активности „покренуваат загриженост околу
можноста избирачите да ги дадат своите гласови „без страв од одмазда“.“
Големите телевизии и, генерално, влијателните медиуми се навивачки настроени кон
ВМРО-ДПМНЕ. Голем дел од нив се јавуваат за првпат во историјата на државата како
донатори на политичките партии. Владата веќе го држи најголемиот дел од пазарот
на реклами во медиумите преку сопствената хиперпродукција на владини реклами.
На бесплатните изборни минути се гледа како на веќе платени реклами преку
доделувањето договори за приватните медиуми од страна на Владата за нивните
кампањи кои, се чини, се прават само заради оваа цел.
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„Големиот број медиуми во земјата се поделени според етнички и политички
линии. Од последните избори до сега, со затворањето на два радиодифузера, како
и одреден број печатени медиуми, значително се намали бројот на медиуми кои
се критички настроени кон Владата. Иако медиумите врз кои НМИ на ОБСЕ/ОДИХР
вршеше мониторинг обезбедија сеопфатно покривање на кампањата во своите
информативни емисии, јавниот радиодифузен сервис, како и повеќето приватни
радиодифузери покажаа значителна пристрасност во полза на владејачките партии.
Електронските медиуми редовно ги покриваа владините активности и не успеаја да
направат разлика меѓу државните активности и активностите поврзани со партиските
кампањи“, ќе забележи ОБСЕ/ОДИХР во својот извештај за двата изборни круга.
Протечените аудиоматеријали од нелегално прислушуваните разговори подоцна,
на судењето во рамките на случајот „Титаник“ во 2018 година, ќе обелоденат дека
министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска, заедно со генералниот
секретар на Владата Кирил Божиновски и премиерот Никола Груевски цела 2012 година
се подготвувале да ги вметнат лицата од Пустец без нивно знаење во избирачкиот
список.
Шефицата на СЈО, Катица Јанева, смета дека гласачите од Пустец се најкарактеристичен
пример за влијание врз изборниот процес преку користење на целиот државен систем
и преку запишување на нови гласачи во изборните места каде што имало потреба од
дополнителни гласови за победа на партијата ВМРО-ДПМНЕ во 2013 и 2014 година.
„Никола Груевски тоа го побарал од Гордана Јанкулоска како министер под чијашто
управа работат управните служби – да организира лица од Косово и Албанија кои ќе
добијат решение за живеалиште и лична карта и со тоа да влезат во избирачкиот
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список. Вработени во МВР на раководни функции лично ги правеле лични картите и
влегувале во информатичкиот систем на МВР да ги внесат на адреси“, вели Јанева.
Овие избори ќе завршат со победа на ВМРО-ДПМНЕ. Нервозата дека е откриена
измамата со гласачите од Пустец не ги спречува да ги користат истите методи и на
претседателските избори во 2014 година. Новинарските извештаи откриваат дека
адресите на кои се регистрирани овие гласачи се или државни институции или, пак,
станови во сопственост на Државното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор.
Соочен со растечкото незадоволство од автократските методи на власт и сè поголемиот
број медиумски написи во малиот, но жив и критички настроен медиумски онлајн свет,
како и со сè побројните протести кои власта дава сè од себе да ги задуши, Груевски
во 2016 година ќе оди на уште едни предвремени парламентарни избори. Но овој пат
не на негово барање и иницијатива.

ВОЈНА СО ИНФОРМАЦИИ: ИЗБОРИ ЗА ЖИВОТ
Република Македонија влегува во криза во февруари 2015 година кога лидерот на
тогаш опозициската СДСМ, Зоран Заев, објавува аудиоснимки според кои, наводно,
Груевски издал наредба за прислушување на повеќе од дваесет илјади граѓани. А
меѓу нив има новинари, дипломати, активисти од граѓанскиот сектор, членови на
опозицијата, како и пратеници, директори и министри, вклучувајќи го целиот владин
кабинет. Но не и самиот Груевски.
Под силен притисок од секојдневните повеќемесечни протести на улиците,
Европската Унија и САД ќе бидат медијатори на еден договор (Пржински или Јунски
договор) според кој Груевски поднесе оставка и се формираше техничка влада во
којашто СДСМ доби министер за внатрешни работи, за труд и социјална политика и
заменици министри. Беа закажани нови избори за декември 2016 година. Во рамките
на тој договор беше предвиден и нов независен јавен обвинител. Специјалното јавно
обвинителство уште со стартот на својата работа во септември 2015 година веднаш
почна да ги истражува индициите за криминал од Груевски и други клучни луѓе во
ВМРО-ДПМНЕ кои произлегуваат од аудиоразговорите од прислушуваните материјали.
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Декемвриските избори резултираа со тесен резултат и без формирање влада во
неможност ниту една од партиите да формира мнозинство во почетокот. Земјата беше
без влада пет месеци додека Заев конечно да формира коалициона влада со две
албански партии на 31 мај 2017 година. Во меѓувреме беше тензично, со секојдневни
протести и со упад во Собранието на 27 април од страна на националистички
демонстранти, кои ги тепаа Заев и другите пратеници.
Но што, всушност, се случуваше непосредно пред изборите во 2016 година?
„Со тоа што ја загубија власта, тие ризикуваа сите да завршат во затвор. Затоа нивната
црна кампања овој пат се фокусираше на тоа секое обвинување за криминал да го
сведе на патриотизам, но и на странски мешања“, вели Флоријан Бибер, професор на
Универзитетот на Југоисточна Европа во Грац.
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Иако тогаш е веќе јасно дека Груевски од поодамна не е фан на евроинтеграциите,
во периодот пред и по изборите во 2016 година, власта оди во отворен судир со ЕУ
и НАТО. Во приватната крстоносна војна на автократијата се мобилизираат сите
државни механизми – истражните органи, вклучувајќи ги и безбедносните служби кои
покренуваат серија финансиски истраги кон медиумите и истраги за тероризам кон
граѓанските организации што власта ги смета за непријатели.
Во 2016 година земјата ќе има тензични избори и уште потензичен постизборен период,
кога во обидите да се спасат главите на неколкумина, Груевски и ВМРО-ДПМНЕ ќе се
свртат кон Москва, но и кон ултраконзервативните политичари од САД. Тој, всушност,
ќе успее да ги врати големите сили на Балканот каде што последен пат беа за време
на големите војни во 90-тите години и ќе стане закана за мирот и стабилноста на
целиот регион. Македонија се плаши од граѓанска војна.
Проектот за известување за организиран криминал и корупција (OCCRP) и НоваТВ, во
соработка со Гардијан, ќе објави серијал истражувања „Spooks and Spins: Information
War in the Balkans”, којшто ќе открие вмешаност на руските и српските тајни служби
во напорите да се дестабилизира Македонија, а власта ќе даде сесрдна поддршка на
тие напори.
За време на кризата во 2016 и 2017 година, ВМРО-ДПМНЕ и нивните поддржувачи ќе
се концентрираат на кампањата против Сорос, гледајќи на моќниот американски
филантроп Џорџ Сорос како на „газда“ на нивните политички опоненти од левицата.
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Во декември Груевски ќе повика на „десоросоизација“ на земјата, а демонстранти ќе
маршираат против американскиот амбасадор Џес Бејли, обвинувајќи го дека работел
со невладини здруженија поврзани со Сорос. За кратко време, поддржувачите на
ВМРО-ДПМНЕ отвораат „глобална иницијатива“ наречена „Стоп операција Сорос“ со
своја англиска верзија на сајтот. Сето ова проследено со постојани соопштенија и
говори од страна на руското МНР и самата руска влада.

ТАЈНИ ФОНДАЦИИ И СКРИЕНИ
ЛОБИСТИ ЗА СПАС НА ФАМИЛИЈАТА
Истовремено, на глобалната политичка сцена се случуваа сериозни потреси.
Популистите во Велија Британија ќе успеат да ги убедат граѓаните на референдумот
да го изгласаат излезот од ЕУ (Брегзит), САД добива нов контроверзен претседател
поддржан од ултраконзервативците и, веројатно, од руската влада. Македонија веќе
е глобално позната бидејќи ќе се открие дека лажните вести кои ги таргетираа и
бомбардираа гласачите во САД и го оцрнуваа демократскиот кандидат Хилари Клинтон
се подготвувале во малиот македонски град Велес.
„Сè до минатата година споменувањето на Македонија низ просториите на моќта
во Вашингтон веројатно ќе предизвикаше индиферентност. Но, работите се
сменија во последните месеци откако американската десница одеднаш стана живо
заинтересирана за битките кои се водат во малата балканска земја. На една страна е
македонската, сега поранешна, владејачка партија, портретирана од новостекнатите
американски медиумски пријатели како силен бранител на слободниот пазар и
традиционалниот морал. На другата страна, како што тие тврдат, се криминалните
левичари поддржани од милијардерот Џорџ Сорос“, ќе напишат авторите во воведот
на истражувањето со наслов „Како ВМРО-ДПМНЕ ја втурна САД во крстоносна војна
против Сорос“.
Ова истражување ќе открие дека преку новоформираната Фондација Либертас,
со седиште во Бруклин, Њујорк, и со непознати основачи скриени на офшор
локации, ВМРО-ДПМНЕ ќе најми моќна лоби-компанија која незаконски ќе лобира
во американската влада и ќе успее да влезе во кабинетот на Трамп и кај неговите
највисоки државни советници. Сето ова, како што ќе откријат новинарите, ќе биде
платено со пари од буџетот на Република Македонија.
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Македонската влада во јули 2016 година ја најмува прорепубликанската лоби-фирма
Меркјури паблик аферс за работа која се однесува на партиските интереси на ВМРОДПМНЕ. Тие се чини дека сакале да ја затскријат нивната ангажираност за партијата,
платена со пари од македонската влада, преку користење на таканаречена фронторганизација, што претставуваше можно кршење на Законот за регистрација на
странски агенти во САД (ФАРА).
Ова ја стави Македонија на агендата на Вашингтон и истовремено ги поттикна
американските конзервативци да се приклучат во нападите против Сорос,
фаворизирани од Русија и од европските авторитарни националисти. Пријателското
внимание од американските конзервативни медиуми беше помпезно пренесувано од
македонските медиуми лојални на ВМРО-ДПМНЕ, но и од државните руски медиуми.
Тензиите и стравот кој се сееше преку оваа црна кампања ќе доведат до нападот во
Собранието во Скопје на 27 април, кога пратениците и претседателот на опозицијата
Зоран Заев ќе бидат тепани.
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Новинарите ќе откријат дека партијата само во периодот од 2015 до 2017 година
потрошила повеќе од 1 милион долари за лобирање во САД и во Германија. Дел од
тие пари се испраќале преку договори кои ги правела државата, а услугите оделе за
партијата.
Ова не е изненадување ако се има предвид дека во тој период против раководството
на партијата се водат истраги и се покренуваат обвиненија од страна на СЈО токму за
нетранспарентно финансирање на партиските активности.

ВАЛКАНИ СМЕТКИ: ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Финансирањето на политичките партии во Македонија секогаш било, најблаго кажано,
енигматично и проблематично.
Управата за јавни приходи (УЈП), која и онака оперира со лимитирани надлежности, не
ги проверува донациите на партиите. Државниот завод за ревизија испраќа барања
за прекршочни постапки за неколку политички партии, но правосудниот систем не ги
проследува.
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Случајот „Талир“ за имотот на ВМРО-ДПМНЕ, во надлежност на СЈО, е прв ваков случај.
За овој случај се покренати две обвиненија. Со првиот обвинителен акт се опфатени
шест физички лица и партијата, а во второто обвинение кое се однесува на изградбата
на седиштето на партијата обвинети се поранешниот премиер и лидер на партијата,
Никола Груевски, кој е во бегство, и поранешниот генерален секретар на Владата и на
партијата, Кирил Божиновски.
На 90 имотни листа кои вклучуваат станови, куќи, ниви и полиња е распространет
имот од 30.000 квадратни метри.

Државни фирми и
физички лица кои
добивале тендери,
на партијата ѝ се
оддолжувале преку
пари во кеш, во
јавноста добро
познати како „пари
во куферчиња“ или
„црни пари“

Државни фирми и физички лица кои добивале тендери, на партијата ѝ
се оддолжувале преку носење пари во кеш, во јавноста добро познати
како „пари во куферчиња“ или „црни пари“ – се добива тендер, но за да
се дојде до тој стадиум фирмата мора да се оддолжи кај партијата со
одреден процент провизија.
Потоа се јавува и проблемот како овие пари да се „легализираат“
(исперат), односно да легнат „чисти“ на сметката на партијата. Се
разбира, и за тоа лесно се наоѓа начин, особено кога под закрила се
имаат сите институции, а и бројното членство кое тешко може да му
каже „не“ на раководството. Па така, за парите да легнат на сметката
на партијата, биле користени уплатници или популарно наречени
П30-обрасци, претходно пополнети со сума и назнака – донација или

членарина.
Членството требало да стави само еден потпис, без притоа воопшто да знае од каде
потекнуваат овие пари. Со илјадници уплатници од различни лица и со пари во кеш,
претставник од партијата оди во банка и ги уплатува средствата како донација или
членарина. Оттука ситуацијата е веќе чиста, па понатаму овие пари се користат за
купување имот и за тековни потреби на тогашната владејачка партија.
Во обвинителниот акт, на петнаесетина страници, детално се опишани сите дејствија
на обвинетите за случајот, вклучително и сите уплати што биле вршени од 2009 до
2015 година. Според обвинението, Груевски ги обезбедувал парите со помош на
поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиески и со помош на Кирил
Божиновски, кои вршеле притисоци врз фирмите кои имале државни тендери.
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Законот за финансирање на политички партии е дециден и овие пари во кеш треба
да се вратат во Буџетот на Република Северна Македонија или, пак, да им се вратат
на фирмите. Но, наместо тоа, парите легнувале на сметката, а како што стои во
обвинението, високи партиски функционери како овластени потписници на сметката
на партијата ги пуштале средствата во оптек со потпишување налози за плаќање на
обврските и за купување на недвижен имот за ВМРО-ДПМНЕ.
На овој начин, од 2009 до 2015 година на сметката на ВМРО-ДПМНЕ легнале
283.432.656,00 денари или 4.608.661 евра.
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„Едно од најчувствителните прашања во делувањето на политичките партии е
обезбедувањето на финансии за нивното работење. Овој предизвик особено доаѓа
до израз кога одредена политичка партија е на власт и кога нејзиното раководство
има најразлични искушенија за незаконито финансирање на политичката партија.
Во предметот „Талир“ резултатите од истрагата покажаа дека раководните структури
од владејачката политичка партија обезбедувале средства за финансирање на
партијата преку злоупотреби на власта, и тоа средства од анонимни извори и
средства од правни лица кои вршеле услуги за државата врз основа на договори
за јавни набавки, што е законски забрането. Така, преку вршење притисоци во
приватниот сектор и стопанството, биле обезбедувани пари во готовина кои потоа
преку фиктивни донации биле внесувани на сметката на политичката партија. Овие
парични средства потоа биле користени за промоција и поддршка на активностите на
политичката партија и за купување на имот. Најголем предизвик во истрагата беше
да се обезбедат веродостојни и цврсти докази за сторените кривични дела и да се
совлада обемноста на доказниот материјал. Иако овој предмет сè уште нема судска
разврска и е во фазата на судење, сепак детектираше неколку системски слабости
и отворени простори за злоупотреби, со што на некој начин укажа на потребата
за интервенирање во законската регулатива која го регулира финансирањето на
политичките партии“, вели специјалната јавна обвинителка Катица Јанева.
Прашањето за финансирањето на партиите го отвора и специјалната јавна
обвинителка која го води случајот „Талир“, Ленче Ристоска. Таа во интервју за БИРН
во декември 2017 година ќе се пожали на отсуството на институционална соработка.
„Разочарана сум што, и покрај тоа што се случи промена на власта, не се разви дебата
околу начинот на финансирање на политичките партии и не се отвори прашањето
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како на долг рок ние ќе се бориме против корупцијата ако не спроведеме реформи
кои ќе го таргетираат токму процесот на финансирањето, неговата транспарентност и
инволвираните субјекти во тој процес“, вели таа.
Случајот „Талир“ не завршува тука. Во второто обвинение што ќе го поднесе СЈО веќе
може да се согледаат сомнежите и доказите за тоа како една владејачка структура на
располагање ги има сите можни начини за да се стекне со имот на вредни локации во
државна сопственост и по багателни цени, што впрочем го докажува и отсуството на
заштитни и контролни механизми.

БЕЛАТА ПАЛАТА
Второто обвинение за случајот „Талир“ се однесува на изградбата на седиштето на
партијата ВМРО-ДПМНЕ, таканаречената „Бела палата“ која никна во центарот на
Скопје симболизирајќи ја величината и моќта на една партија која долго време беше
поистоветувана со државата.
Имено, фирмата Бетон во 2012 година, а и во наредните неколку години, најголемите
приходи ги добива од државни тендери. Во 2012 година, ВМРО-ДПМНЕ ја одбира
токму оваа фирма за соинвеститор во изградбата на седиштето на партијата. Според
договорот, ќе се изгради објект од два дела, едниот е седиште на партијата по
принципот клуч на рака, а Бетон го добива вториот дел од парцелата за да гради
хотел. Деталниот урбанистички план во текот на една година ќе се смени дури три
пати за овој план и договор да може да се изведе без да се прекрши ниту еден закон.
Парцелата ВМРО-ДПМНЕ ја купува од Министерството за транспорт и врски во 2009
година по цена далеку пониска од пазарната, односно за само 130 илјади евра за
плац во центарот на Скопје на којшто ќе никне вистинска бела кич палата од 4.000
метри квадратни. Бетон не само што ја гради зградата туку на партијата ѝ уплаќа
и дополнителни 2 милиони евра за наводно погрешно пресметани поголем број
квадрати за нив. Па тие ем ја градат ем им плаќаат 2 милиони, односно 3.400 евра по
метар квадратен.
Кој бил интересот на Бетон да влезе во ваков бизнис останува нејасно. Но Законот за
финансирање политички партии забранува фирма која работи за државата во исто
време да влегува во бизнис-зделка со политичка партија.
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И за овој случај обвинети се Никола Груевски и Кирил Божиновски
и сè уште се води судска постапка. Имотот на партијата е замрзнат,
а „Белата палата“ останува да сведочи за едно време кое јасно
ни докажува дека партиските интереси биле изедначени со
државните, а границата меѓу партијата и државата е толку
невидлива и тенка што под своја капа става поединци и влијателни
компании кои се потчинуваат пред партиските интереси.

СЛОЖНИ БРАЌА КУЌА ГРАДАТ
Двете најголеми политички партии во Македонија, СДСМ и
ВМРО-ДПМНЕ, во праксата ги познаваме како лути ривали. Од
осамостојувањето до денес познати се само неколку случаи
кога овие две партии си подале рака, како референдумот за
осамостојувањето во 1991 година и, се разбира, работењето на
партиите. Во последната деценија, тие тивко соработуваа на
многу законски измени кои одеа на штета на транспарентноста
и отчетноста. Како, на пример, патните трошоци што партиските
пратеници треба да ги земаат од буџетот, повеќе пари за партиите
од буџетот за нивните редовни и изборни активности, правото да
поседуваат ниви и градежни парцели (измени од 2018 година),
право на повеќе рекламен простор на телевизиите од помалите
партии и други измени кои одеа само и единствено во полза на
партиите. За овие измени многу тешко се наоѓаа оправдувања за
јавниот интерес.

„Белата
палата”
на ВМРО
ДПМНЕ

Една ваква ситуација видовме и летото 2018 година. Кон крајот на
јули,кога премиерот Зоран Заев седна со лидерот на опозициската
ВМРО-ДПМНЕ во Клубот на пратеници, да разговараат за деталите
околу техничката влада пред секои избори, според „пржинскиот
модел“, случајно го договорија и новиот Закон за финансирање на
политичките партии. Па така, наместо досегашните 0,06 проценти
годишно финансирање од буџетот, постигнаа консензус за 0,15
проценти. На важниот состанок договорено беше и на партиите
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да им се овозможи да бидат сопственици на земјиште. Можност која досега ја немаа
по закон, но во реалноста секако постоеше.

ПОГЛАВЈЕ II
ПАРИ И ПРИЈАТЕЛИ
Освен изборната корупција како начин да се дојде на власт, пред високите функционери
стои исправен уште еден предизвик - а тоа е како, додека ја имаат власта, неа да ја
исцрпат до последна капка, притоа обликувајќи ги законите како тесто, создавајќи
околу себе круг од лица од доверба, купувајќи имот и трупајќи пари на сметките, сето
ова преку добро разработени шеми и методи кои неретко вклучуваат закани, уцени,
притисоци, но и градење нераскинливи коруптивни врски меѓу бизнисот и политиката.

358

Кога една партија доаѓа на власт и кога сè уште не е во целост изградена довербата
кому може да му верува, првото рамо на кое се потпира е фамилијата. Двајцата
братучеди се рамото на кое Никола Груевски се потпира по доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ
на власт во 2006 година. За директор на Управата за безбедност и контраразузнавање
(УБК), или популарно наречена „тајна полиција“, ќе го назначи Сашо Мијалков, а
Влатко Мијалков ќе го постави на важна функција во Царинската управа. Со друга
врска, овој пат кумовска, Груевски во 2007 година ќе ја зацврсти својата соработка со
вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески.
За „началникот“ Мијалков долго се коментираше дека тој по изборите во 2006 веќе
го отворил шампањското да слави зашто станал министер кога неколку дипломатски
совети го премислиле братучедот Груевски да го премести зад тврдината во УБК. Се
создава и митот за немилосрдниот братучед чиј глас речиси и да не се слушна цела
една деценија, а неговото име се изговараше со страв и во медиумите и во кафеаните,
па дури и на домашните седенки.
Граѓанската организација Транспаренси интернешнал, во моментот на назначувањето
на Мијалков за прв човек на тајната полиција, ќе биде една од ретките којашто ќе
го крене гласот, предупредувајќи на очигледните конфликти на интереси и тврдејќи
дека ситуацијата на непотизам во самиот врв на власта и преку буџетот и преку
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механизмите на тајната полиција, понатаму ќе овозможи контрола на сите власти.
Слаѓана Тасева од Транспаренси интернешнал нема да згреши кога во 2007 година за
неделникот Форум ќе каже:
„Овие врски се многу силни и со текот на времето генерираат огромна финансиска
моќ – и за нив лично и за партијата на која припаѓаат. Тоа им дава комплетна моќ за
да ги контролираат механизмите на демократијата“.

Триото Груевски,
Ставревски,
Мијалков ќе почне
да се именува како
„фамилијата“ –
клика на луѓе кои
полека почнуваат
да го контролираат
целиот политички,
општествен и
економски живот

Наскоро триото Груевски, Ставревски, Мијалков ќе почне да се
именува како „фамилијата“ – мала клика на луѓе кои полека,
но сигурно почнуваат да го контролираат целиот политички,
општествен и економски живот во земјата. Оваа практика
се покажува како корисна и во релациите меѓу политиката
и бизнисот, па тука во играта секако влегува и познатиот
бизнисмен Јордан (Орце) Камчев. На овој начин се создава една
долгорочна врска на пријателство и бизнис и добра база врз
која понатаму можат да се градат партнерски односи во сечија
корист за засегнатите страни.

Камчев веќе ја има изградено својата репутација како директор
на Орка холдинг, компанија основана во раните 90-ти од неговиот
татко Илија Камчев. Непосредно пред доаѓањето на ВМРОДПМНЕ на власт, меѓу 2004 и 2006 година, за Орка холдинг беа отворени истраги, а
Камчев се сомничеше за затајување на данок, нелегални вработувања и даночни
измами. Тој избега во Бугарија, а кога се врати, им се пријави на властите, помина 12
часа во притвор и излезе со кауција од 70.000 евра.
Во август 2006 година Никола Груевски ја формираше новата влада и токму во тој
период практично исчезнаа и проблемите на Камчев, а јавноста никогаш повторно
не слушна за какви било истраги поврзани со него и со неговите бизниси сè до
отворањето на истрагата за случајот „Империја“ од страна на СЈО кон крајот на 2018
година.
Камчев често можеше да се види во друштво со Мијалков, пратеници и министри, а
неговите компании растеа и се ширеа со брзина на светлината.
Во 2012 година Орка холдинг првично ги купува фирмите што ги издаваа весниците
Дневник, Вест, Утрински весник и Теа Модерна и печатницата Графички центар.
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Подоцна во сопствеништвото на овие медиуми се
вклучуваат и поранешниот дипломат Срѓан Керим и
српскиот бизнисмен Веселин Јевросимовиќ преку купување удели во печатницата. На тој начин тројцата
моќници стануваат газди на Дневник, Вест, Утрински
весник, порталот Телеграф, Теа Модерна и Македонски спорт. По продажбата, угледните и најстари македонски медиуми се претвораат во алатки на владината пропаганда.
Преку Орка холдинг Камчев влегува во сопствеништвото на хотели, градежни компании, млекарници,
мелници, земјоделски комбинати, текстилни фабрики,
ресторани и болници. Некои од овие компании добиваат тендери вредни десетици милиони евра. Во многу од овие компании тој често настапува заедно со
мистериозната офшор компанија од Лугано, Швајцарија — Ексико, која само индиректно се поврзуваше
со неговиот пријател Мијалков. Зделките на овие фирми се доведуваа во корелација со злоупотреба на моќ,
трговија со влијание и корупција.
Мијалков, од друга страна, ја започнува својата кариера во администрацијата во 1998 година по стапките на својот моќен татко, Јордан Мијалков, кој беше
првиот министер за внатрешни работи на Македонија
по стекнувањето на независноста на земјата. Тој ќе
загине во сообраќајна несреќа во 1991 година на пат
кон Белград.
Помладиот Мијалков ги следи стапките на својот
татко и во бизнисот – Јордан Мијалков, кој во осумдесеттите години е претставник во Прага на во тоа
време компанијата во државна сопственост Макотекс. Семејството Мијалкови поминува доста време
Камчев, Мијалков и
Керим на натпревар
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во чешката престолнина поради природата на работата на таткото Јордан. Првата
работа во Владата на младиот Мијалков е помошник на министерот за одбрана за
безбедност и разузнавање на којашто позиција доаѓа веднаш по дипломирањето.
Како што напредува неговата кариера во администрацијата така напредуваат и
неговите бизниси во чешката престолнина.
Во 2003 година Мијалков паузира од државните работи, за да се врати во 2006 година
како прв човек на Управата за безбедност и контраразузнавање (УБК).
Во меѓувреме, под неговото водство, тајната полиција е критикувана за затајувања
при надзорот и за неуспех да се исполнат стандардите на Европската Унија.
Но, до 2012 година малкумина знаат дека владиниот службеник од кариера е и
поприлично богат.

362

Во тоа време независниот портал НоваТВ, заедно со партнерите во Чешка со
Меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција (OCCRP)
во 2014 година ќе ја објави наградуваната истражувачка сторија за бизнисите на Сашо
Мијалков во Чешка и за неговата поврзаност со мафијашки кланови во Југоисточна
Европа.
Истражувањето, меѓу другото, за првпат ќе открие дека Мијалков, без да ја исполни
својата законска обврска и да пријави зголемување на имотот, како и фактот дека
е директор на компанија во Прага, поседува новостекнати компании, станови и
илјадници метри квадратни земја во атрактивни делови на Прага.
Овој случај заврши и пред Антикорупциската комисија, којашто во нетранспарентна
постапка и на тајна седница го одбрани функционерот, тврдејќи дека тој пријавил
зголемен имот, но тие заборавиле да ги објават промените. Многумина не поверуваа
во оваа приказна, а причините беа очигледни.
Имено, неговото име веќе почнува да се доведува во врска со преземање на многу
локални бизниси користејќи се со офшор компании чија сопственост не може да се
докаже, како и со прокси-директори и сопственици.
Втората причина е едноставна – како тој се стекнува во само една година со имот
вреден неколку милиони долари и дали, како директор на тајната полиција, не ја
искористил својата позиција за матни и тајни зделки кои ќе го овозможат не само
неговото лично богатење туку и спокојот на една цела мрежа на организиран
криминал.

Мери Јордановска и Сашка Цветковска | КОРУПЦИЈАТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЦИКЛУСИ

„Впрочем и прекарот што го користеле во разговорите со новинарот Драган ПавловиќЛатас, она познатото „Началниче!“, е поврзан со сентиментот од комунизмот, кога тајната
полиција ја презела улогата на судот и буквално одлучувала за човечки судбини“, ќе
напише истражувачкиот новинар Владо Апостолов, опишувајќи ја моќта на Мијалков,
а од она што граѓаните можеа да го слушнат од објавените аудиоматеријали, кога
впрочем и за првпат одекна гласот на „началникот“ во јавноста.
„Ако до 2008 година шемата работела под радарот на институциите, подоцна, откако
ВМРО-ДПМНЕ и Груевски се зацврстуваат на власт, таа расте и се шири со поддршка
или барем со амин на државата, благодарејќи на блиското пријателството меѓу
тогашниот шеф на тајната полиција и прв братучед на Груевски, Сашо Мијалков, и
Јордан Камчев“, вели Апостолов.
Груевски и неговиот братучед не се воздржуваат да ги злоупотребат ресурсите
на тајната полиција за остварување на партиски и приватни цели. Девет години
по назначувањето на Мијалков за директор на тајната полиција, опозицијата ќе
обелодени дека по налог на Груевски и Мијалков се слушале политичари и новинари,
се местеле берзите, се уценувале бизнисмените. Опсегот на злоупотребите е огромен,
а во периодот на нивното владеење се отвораат едни од најголемите афери за кои
добро обучени тимови од новинари понудија и неспорни докази за вмешаност во
корупција, трговија со влијание и прекуграничен организиран криминал, вклучувајќи
и сомнежи за трговија со оружје и дрога во Европа.
Името на Мијалков беше поврзувано со многу бизнис-зделки во кои влегуваше
заедно со бизнисменот Орце Камчев. Приказната е поприлично сложена, а истата во
мал сегмент се отплеткува кога во СЈО ја отвора истрагата за случајот „Империја“, но
дефинитивно може да се каже дека митот за семоќниот Мијалков се урна вечерта на
20 ноември 2018 година кога одекна веста дека полицајците со лисици го извадиле
од „неговиот Мериот“ и го однеле во ќелија во истражниот затвор во Шуто Оризари.
Тој, секако, не останува долго во истражниот затвор, исто како и Камчев, но причините
што доведоа до нивното апсење очигледно ќе бидат предмет на интерес уште долго
време, додека да се излезе од лавиринтот на „семоќноста“ за која двајцата пријатели
станаа синоним во транзицискиот период на државата, користејќи ги сите механизми
што ги имаа на патот.
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ЕКСИКО И БЕЛИЗЕ – СИМБОЛИТЕ
НА ЕДНА ОФШОР ЕРА
Слично како Мијалков и Камчев, така и Белизе и Ексико станаа
обележје за децениското владеење на ВМРО-ДПМНЕ и школски
пример за тоа како функционираат офшор компаниите, перењето пари
и моќното здружување меѓу политичарите на власт и бизнисмените.
Моќта, привилегиите и парите секогаш наоѓаат начин да ги зближат
оние чија примарна цел е да дојдат до што повеќе средства, притоа
не избирајќи начини како. А начини има многу. Еден од нив е да се
скрие сопствеништвото на фирмите, да се отвори фирма на Белизе,
Кипар, Сејшелите или на Британските Девствени Острови, да се
избегне плаќањето данок во матичната држава и потоа парите чисти
да се влеат во земјава, а потоа да се пресече црвената лента на
некоја нова инвестиција.
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„Белизе“ и „Ексико“
станаа обележје
за владеењето
на ВМРО-ДПМНЕ и
пример за тоа како
функционираат
офшор компаниите,
перењето пари и
здружувањето меѓу
политичарите и
бизнисмените.

Иако овој мудар начин на функционирање не го измисли ВМРОДПМНЕ, во македонската јавност пред обелоденувањето на името Ексико не беше
развиена свеста за тоа што сè може да се направи преку една компанија која своето
сопствеништво го крие во Белизе, преку САД, па сè до Лугано, Швајцарија. А сè
почнало уште во далечната 2001 година кога компанијата била отворена, па сè до
2018 година кога СЈО ја отвори истрагата со кодно име „Империја“. Веќе во 2019 година
Ексико од најуспешната офшор компанија станува фирма должник на Управата за
јавни приходи со неплатен данок од над 50.000 евра и со замрзнат имот поради
тековната истрага.
Седум години претходно, во 2012 година, според Еуробизнис центар, Ексико фигурира
на листата на најуспешни на 29-тото место со бруто добивка од речиси три милиони
денари. Година дена подоцна, таа се искачува на 14-тото место со добивка од над 540
милиони денари или околу 9 милиони евра.
Оваа мистериозна фирма е само еден пример во низата од стотици офшор компании,
но служи како школски пример за тоа како бизнис-моќници, високи функционери и
голем број помагачи можат сложно да се здружат и да функционираат, да купуваат
имоти и фирми, да ги препродаваат, преименуваат, да менуваат седишта и така
спокојно да создаваат империја која е тешко да се одгатне докрај.
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„За да се направи сето ова, искористени се повеќе системски слабости, а најмногу
начинот на кој работат УЈП, Народната банка, Централниот депозитар за хартии од
вредност и Централниот регистар. Народната банка, и покрај законските обврски, ни
денес нема утврдено кои лица се крајни сопственици на овие офшор компании“, вели
специјалната јавна обвинителка Катица Јанева.
За првпат во 2014 година тогашната опозициска СДСМ ги обвини премиерот Никола
Груевски и неговиот братучед Мијалков дека имаат удел во фирмата Ексико и дека ја
„држат во заложништво целата економија во Македонија“.
Понатамошните новинарски истражувања ја покажаа корелацијата меѓу оваа фирма
со швајцарски капитал и Орка холдинг на Камчев, бидејќи и двете се појавуваа заедно
како акционери во големи компании. Заедно се појавуваа во сопствеништвото на ЕККОР, фирма која преку серија трансакции во кои беа вклучени и фирми од даночните
оази купи парцела на плоштадот во Скопје и така во центарот на градот се изгради
осумкатниот хотел ИБИС.
Бизнис-диловите во коишто заедно фигурираа Орка холдинг и Ексико не завршуваат
тука. Фирмите заедно поседуваа акции во градежната компанија Бетон — Штип,
млекарницата Здравје — Радово, Жито Полог, земјоделскиот комбинат Пелагонија АД
Битола и други.
Токму Бетон—Штип доби седум тендери од речиси 55 милиони евра како дел од
огромниот контроверзен проект „Скопје 2014“, а ЗК Пелагонија до 2016 година доби 6,5
милиони евра во државни субвенции за четири години, откако Ексико и Орка холдинг
станаа акционери.
Фирмата на Камчев и мистериозната Ексико во Македонија го имаа основано и
друштвото за хотелиерство и туризам Архи ДОО — Скопје, фирма која во 2014 година
остварува приходи од над 8 милиони евра.
Во 2015 година изби скандалот со продажбата на вредното земјиште на Водно од шест
парцели и од над 17 илјади квадратни метри, чии сопственици станаа Ексико, КАРА и
Сирах инженеринг. Секоја од нив имаше купено по две парцели, а најголемиот дел го
поседуваше фирмата Сирах – повеќе од 11 илјади квадратни метри. Токму оваа фирма,
основана на Белизе, беше во сопственост на Ристо Новачевски, кум од првиот брак
на тогашниот премиер Груевски.
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Од аудиоснимките што ги презентираше СДСМ можеа да се слушнат разговори меѓу
Груевски и тогашниот министер за транспорт Миле Јанакиески за тоа како се планира
да се купи земјиште на Водно, а притоа да се стави и потпорен ѕид во кој би гледале
жителите од населбата, а се разговараше и за илегално обезбедување градба на
земјиште кое понатаму треба да се пренамени како градежно. Веќе во 2018 година,
со истрагата на СЈО за случајот „Империја“ се доаѓа до сознанија дека, всушност,
крајниот сопственик на вредното земјиште на Водно е Ненад Јосифовиќ, близок
соработник на Камчев, а целото земјиште сега се води на преименувата Сирах, овој
пат како Систина лајф кер.
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Евентуалната инволвираност на Мијалков во Ексико секогаш беше на ниво на
шпекулации, но се наѕираше неговата поврзаност преку трети лица. Имено, Ексико
е сопственост на T&MJ инвестментс ЛТД од Лугано, а во минатото оваа фирма
беше менаџирана, помеѓу другите, и од двајцата номинирани директори, Емилио
Бинда и Капрани Умберто. Истите луѓе се појавуваа како директори на фирмата од
Панама, Тасига корп., која од Мијалков ја купи неговата компанија Миртланис СРО,
регистрирана во Прага, Чешка. Емилио Бинда едновремено беше и неизвршен член
на управниот одбор во фирмата која денеска е позната како КАРА АД, во сопственост
на Орка холдинг и семејството Камчеви.
Миртланис СРО, основана во март 2014 година, поседува плац од 15.280 метри квадратни
во скапата област на Прага, наречена Велеславин. Подоцна Мијалков ја префрли
сопственоста на Тасига корп.. Во исто време, тој беше шеф на тајната полиција и беше
обврзан да го пријави сопствеништвото во Антикорупциската комисија. Тој тврдеше
дека не го пријавил бидејќи вредноста била премногу мала. Исто така, тој ја префрли
вредната земја на свое име. Долгогодишниот директор на фирмите на Мијалков, Горан
Гацов, остана директор и откако заврши трансферот на сопственоста.
Со Мијалков, Ексико се поврзуваше и преку приватната Агенција за обезбедување
Секјурити груп сервисис (СГС), за која постоеја непотврдени сознанија дека е
негова, но неговото име не фигурираше на ниту еден официјален документ сè до
обелоденувањето на таканаречените „бомби“, каде што можеше да се слушне гласот
на Мијалков како договара вработувања и тендери за СГС. Извесен период СГС и
Ексико го делат истото седиште на улицата „Иван Милутиновиќ“ во центарот на Скопје
и ова беше единственото сознание за каква било поврзаност сè до обелоденувањето
на случајот „Империја“ во 2018 година, кога се отворија само дел од прашањата за
патот на парите и за вистинските сопственици.
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Тогаш истрагата утврди дека зад првата фирма мајка на Ексико - Делта инвестмент
од Белизе, всушност првично се криел таткото на Орце Камчев, Илија. Како краен
сопственик извесно време фигурирал и поранешниот директор на Македонски телеком,
Жарко Луковски (со кого Мијалков е во кумовска врска), а кога сопствеништвото на
фирмата се сели во Америка, односно кога газда на Ексико станува американската
Калвус ЛЛЦ, крајниот сопственик е, всушност, Орце Камчев.
Од оваа американска фирма кон Ексико се влеваат 1,6 милион евра како прилив, а дел
од овие пари завршуваат на личната сметка на Камчев, додека со дел се купувани
имот и земјиште во Гевгелија, на кое понатаму било предвидено да се градат казина.
Подоцна, а и до ден-денес, сопственик на Ексико е фирмата со швајцарски капитал
Т&МЈ инвестментс од Лугано, Швајцарија, фирма за која оперативните сознанија на
Обвинителството покажале дека краен сопственик е член на семејството Мијалкови.
Целото таканаречено злосторничко здружување за кое се осомничени Камчев,
Мијалков и десетина други лица, нивни соработници, се преплетува со голем број
други офшор компании, нешто што ја прави мрежата уште потешка за отплеткување.
Централно место во истрагата за „Империја“ има и фирмата Финзи – истата фирма
преку која во таканаречените бомби што ги обелодени СДСМ можеше да се слушне
дека одела набавката на опрема за следење интернет-комуникации за МВР.
Министерството, додека на чело на УБК беше Мијалков, наместо директно да ја
набави израелската опрема за прислушување, тоа го правела преку Финзи. Во текот
на истрагата за случајот, самоубиство изврши директорот на Финзи, Коста Крпач, во
април 2016 година.
Македонската Финзи е основана од Финзи ЛЛЦ во САД, а како краен сопственик на
оваа компанија, според СЈО, повторно се јавува Орце Камчев.
Во неколку наврати од Финзи ЛЛЦ преку кипарска банка кон македонската Финзи
биле исплаќани 650.000 евра. Во тоа време, односно во 2009 година, директор на
Финзи во земјава е Владислав Стајковиќ, брат на Небојша Стајковиќ, поранешен
помошник министер за информатичка технологија во МВР.
Овие пари понатаму влегуваат како основачки влог во Систина кардиологија, фирма
што подоцна е преименувана во Си-Фи-Кар (Систина, Финзи, Кара). Во 2012 година,
според СЈО, кога парите веќе се испрани, американската мајка фирма се затвора и се
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отвора нова фирма, во која Крпач влегува како директор, а на истата сметка легнуваат
парите од израелската донација за опрема за прислушување.
„Кога тие купуваат компанија, не ја купуваат за да ја работат, туку да извлечат што
можат од имотот на компанијата“, изјавија од СЈО кога обелоденија детали од истрагата.
Засега се обезбедени докази како се испрани 2,3 милиони евра преку Ексико и
Финзи, а сè уште се утврдува како се переле парите кои влегувале и излегувале од
Македонија преку фирми од Израел, Швајцарија, Америка, Бахамите, Кипар. Вкупната
сума за која истрагата има докази е дека вкупно се испрани 10,3 милиони евра и сето
тоа за 8 години, од 2009 година, кога биле отворани и затворани фирми, менувани
сопственици, купуван огромен имот, отворани фирми за еднократна употреба,
префрлувани пари преку кипарски банки, за на крајот овие испрани пари да влезат
како основачки влогови за да формираат македонски фирми.
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„Фирмите што ја сочинуваат мрежата во случајот „Империја“ никогаш немале
сериозна стопанска активност. Не произведувале и не давале услуги, практично
ништо не работеле, а сепак имале многу пари со кои градеа и преземаа доходовни
бизниси. Ѕидаа хотели и станбени згради, презедоа градежни фирми и најголемите
млекарница и земјоделски комбинат и влегоа во лукративниот бизнис со
обезбедување, за да на крајот финансираат пропагандистички медиуми. Колку што
ѝ е познато на македонската јавност, никој од ликовите зад овие фирми не пронајде
нафта или дијаманти во дворот ниту, пак, ги основал Фејсбук или Мајкрософт. Оттука,
прашањето од милион долари е од каде им се сите тие милиони евра? Специјалното
јавно обвинителство (СЈО) тврди дека има дел од одговорот. Според СЈО, пумпани се
буџетски пари преку фамозната фирма Финзи, но случајот „Трезор“ е само капка во
морето“, вели новинарот Апостолов.
Извештаите на меѓународните организации покажуваат дека земјите во развој, каква
што е и Република Северна Македонија, заедно годишно губат 160 милијарди долари
како резултат на даночно затајување од страна на компаниите. Тие се користат со
лажни фактури и преку матни трансфери парите наместо во даноци завршуваат во
земјите кои важат за даночни прибежишта. Според анализата на Крисчан ејд, ако овие
пари им беа дадени на земјите во развој и на неразвиените земји, ќе беа доволни да
спасуваат 1.000 деца дневно секој ден.
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ПОГЛАВЈЕ III
ЕФЕКТИ ОД КОРУПЦИЈА
„Скопје 2014“ – материјализација на
суштината на владеењето на Груевски
Ако треба да се избере една работа која засекогаш ќе нè потсетува на груевистичката
ВМРО-ДПМНЕ, тоа без исклучок би бил проектот „Скопје 2014“ – најскапиот и
најлуксузниот проект од барокни зданија кои најверојатно засекогаш ќе ни бидат
пред очи да нè потсетуваат за ефектот од едно децениско владеење.

Груевски со
„Скопје 2014“
остави наследство
и јасна порака
дека никогаш
не треба да
биде заборавен.
„Скопје 2014“ е
материјализација
на суштината на
неговото владеење

Корупцијата, организираниот криминал, парите на сметките,
изборната корупција и цврстите врски меѓу политиката и бизнисот
не се видливи за секој граѓанин. Проектот „Скопје 2014“ е видлив
и најверојатно засекогаш ќе биде. Со тоа Груевски ја постигна
целта и остави наследство и јасна порака дека никогаш не треба
да биде заборавен.

Тоа го направи со народни пари, стотици милиони евра, многу
сомнежи за криминални активности, ја смени сликата на еден
град, зеленилото го замени со бетон, антички столбови, коњи,
лавови и мостови на река која пресушува, а водата што е останата
се слеа во новите барокни згради и ја загрози архивската
граѓа. Всушност, најдобар пример за ефектот од владеењето на
Груевски е „Скопје 2014“, бидејќи проектот ги содржи сите аспекти
на криминалот, корупцијата и градењето на една ера на поделби.
Затоа велиме дека „Скопје 2014“ е материјализација на суштината на владеењето на
Груевски. Од една страна, онаа видливата, тоа е антиквизацијата, односно обидот да
се смени идентитетот и да се создаде нов национален профил кој се ослонува повеќе
на античкото отколку на словенското минато. Од друга страна, онаа материјалната
и навидум невидливата, проектот беше искористен за истовремено да се повлечат
пари од буџетот на кои потоа практично тешко им се влегува во трага. И, како за крај
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– сето ова беше искористено за да се партизираат и да влезат во партиска функција
институциите, фирмите и на крајот самите граѓани, бидејќи односот кон „Скопје 2014“
беше показател „на која страна сте“, дали сте „лојални“ или сте „непријател“ и врз
основа на тоа кон вас и со вас да се постапува. Токму преку „Скопје 2014“ како идеја
се реализираше, но и падна власта на Груевски.
Исто онака колку што беше тешко да се лоцираат сумите испумпани од буџетот за
наместени тендери и за криминални активности во периодот 2008 — 2018 година
исто толку беше тешко и да се пресмета колку пари, всушност, ни зеде проектот
кој требаше да ја претстави величината на едно владеење кое донесе суштествени
поделби во општеството – никој пред себе немаше мапа за тоа што, всушност, содржи
проектот „Скопје 2014“, освен една визуализација, односно видео кое власта гордо го
претстави пред граѓаните во 2010 година, а кое подоцна претрпе промени.
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Единствените што успеаја да се доближат до вкупната сума на чинење на овој проект
беа луѓето од Балканската истражувачка репортерска мрежа (БИРН) преку базата на
податоци „Скопје 2014 под лупа“ – според нив, најмалку 684 милиони евра беа потрошени
за згради, споменици, скулптури, плоштади, катни гаражи, фасади. Истражувањата
покажаа индиции за сторен криминал и корупција, но досега никој не успеа да го
разоткрие во целост, за што впрочем сведочи и отворената предистражна постапка во
Специјалното јавно обвинителство на која работат речиси сите обвинители, но засега
не се соопштени никакви конкретни резултати од предистрагата. Засега единствен
случај кој се најде пред судските инстанци е случајот на СЈО со кодно име „Тендери“,
во кој ексминистерката за култура Елизабета Канческа-Милевска е првоосомничена
за малверзации со тендерот за извршување градежни работи во Музејот на ВМРО, со
што буџетот, според СЈО, бил оштетен за околу 54 милиони денари.
„Индициите за корупција, всушност, беа мотивот за истражувањето на 'Скопје 2014'.
Прво, со голо око беше видлива дискрепанцијата меѓу сумата што беше соопштена за
неговото чинење (80 милиони) во однос на објектите и парите кои се вложени во него.
Втората индиција беше нетранспарентноста на целиот потфат и видливиот обид на
тогашната власта да го спроведе наспроти легитимните прашања во јавноста. Третата
индиција беше релативно малиот круг 'од доверба' на изведувачите и спроведувачите
на проектот и нивните клиентелистички односи. Сето ова резултираше со сомнежи
дека проектот 'Скопје 2014' е корупциска шема зад која стои врвот на тогашната власт.
Она до што дојдовме по долгомесечното истражување ги потврди овие индиции:
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'Скопје 2014' чини речиси 9 пати повеќе од тоа што ѝ беше презентирано на јавноста,
неговото спроведување намерно беше скриено и нетранспарентно (ова подоцна
се потврди и со разговорите од 'бомбите') и во него учествуваа фирми, уметници и
партизирани институции, кои за возврат добиваа тендери, нови ангажмани и пристап
до центрите на одлучување“, вели уредникот на БИРН, Тамара Чаусудис, еден од
авторите на базата на податоци.
Истражувањето на БИРН резултираше со конкретни наоди, како што е цената на
чинење, злоупотребата на институциите и процедурите за негово спроведување и
конкретните спроведувачи кои учествуваа во оваа коруптивна мрежа.
За да се согледа како е граден новиот лик на Скопје и за да се добие сликата за
тоа како преку протнување низ законите можат да се извлечат огромни суми пари
од буџетот, за кои се отвораат сериозни дилеми дали завршуваат единствено кај
изведувачите, потребно е само да се наведат неколку факти.
Речиси третина од овој проект го гради фирмата Бетон – секое трето евро од проектот
завршува токму во компанијата која, случајно или не, подоцна ја гради „Белата палата“
на ВМРО-ДПМНЕ и ја опремува по принципот „клуч на рака“. Фирмите ги добиваат
тендерите според најниската понудена цена, но оваа цена како по правило понатаму
се пумпа преку дополнителни анекс-договори, кои согласно законските процедури
можат да изнесуваат до 30 отсто од сумата во основниот договор. И, како по правило,
секој анекс за непредвидени работи изнесува токму 30 отсто, или неретко 29,9 отсто
од основниот договор.
Само за изградбата на „Стариот театар“, според евиденцијата од електронскиот
систем за јавни набавки, склучени се седум основни договори, дваесетина анексдоговори и над 50 договори со автори, градежни и проектантски фирми. Со многуте
дополнително потпишани договори за дореализација на проектот, сумата за неговата
изградба постојано се зголемуваше и само за Стариот театар надмина 37 милиони
евра. Во дополнителните договори, всушност, се предвидени ставки за кои во јавноста
беше коментирано дека секако мораа да бидат планирани, затоа што е незамисливо
да градите театар без завеса, столчиња или врати во објектот.
Најголемата мистерија останаа авторските договори. Пресметките што авторите
ги правеле често содржеа заокружени суми, не беа наведени детали за тоа колку
или кои работници и вајари биле ангажирани, кој хангар бил изнајмен или, пак, што
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значи ставката „останати ситни трошоци“ што ја доставувале, која во некои случаи
стигнуваше и до 5.000 евра. Под ставките за „авторски хонорар“ влегувале и работници
и купување материјали и изнајмување простор, а ниту еден автор да не дава прецизни
детали за тоа како биле потрошени средствата.
„Ова се трошоци што авторот ни ги прикажува и ние не проверуваме дали е така, но во
преговорите комисијата секогаш се обидува да му ги намали и да не му ги признае“,
изјави тогашниот градоначалник на Скопје, Владимир Тодоровиќ, во 2013 година кога
даваше отчет за проектот „Скопје 2014“.
„Се надевам дека сите автори беа чесни“, додаде тој.
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Очигледно, сиот овој проект бил оставен на чесноста на авторите, фирмите и, секако,
на ВМРО-ДПМНЕ, а таа чесност ќе биде ставена на тест многу подолго отколку што
беше граден сиот проект. Долго време во јавноста висеше прашањето кој е всушност
главниот автор на проектот, како бил смислен, дали тоа се случувало во долг период,
на вечерни партиски состаноци или, пак, со детални анализи, колку и кои луѓе биле
вклучени, како се носела одлуката дека Триумфалната порта треба да биде поставена
токму на влезот од плоштадот, а објектот на финансиската полиција да биде токму
покрај реката Вардар.
И тогаш во јавноста одекнаа аудиоснимките и во вода паднаа сите тези за некакви
прецизни и издржани анализи и планови за изгледот на главниот град.
„Една фонтана има тука, во Рим, со обелиск, многу убава, сакаме таква да биде, ама
како тоа да го изведеме, дали претходно да направиме идејно решение или како? (...)
И фонтана и обелиск“, му вели Груевски на тогашниот министер за транспорт и врски
Миле Јанакиески кој кратко одговара со „Да, океј“.
Во аудиоснимките може да се чуе и како тие разговараат за изгледот на катната
гаража во Центар, па настануваат одредени забуни дали таа ќе биде во „барок“ или
„класицизам“. Тогашниот премиер, меѓу другото, предлага да се изведат барокни
решенија како што има во Виена, Прага, Париз…
„Какви се Миле, барок или класицизам?“, прашува Груевски.
„Барок мислам дека се“, одговара Јанакиески.
„Барок ти е едно, класицизам е друго, Миле. Тие од Вашингтон се класицизам.
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Тие со столбови како оваа од Уставен суд....“, вели тогашниот премиер.
„Е, такви, да, такви се“, вели Јанакиески.
„Тие се класицизам, ама треба и барок да ставиш, ама не знам како да
направиме“, вели Груевски во еден од разговорите.
Така, впрочем, и се одгатна мистеријата како е дојдено до идејата за „Скопје 2014“,
Груевски го откри своето лице на самопрогласен архитект и им остави на наредните
генерации да наоѓаат начини како да се носат со франкештајновските структури
во центарот на градот, а истражните органи евентуално да ги расветлат докрај сите
криминални активности кои се кријат зад помпезната грандиозност.
Или како што вели Чаусидис: „'Скопје 2014' е персонификација на корупцијата во
нејзина суштина како корозивен фактор на општеството, на институциите и на самите
граѓани. 'Скопје 2014' е производ, но истовремено и медиум преку кој корупцијата ја
зароби не само државата туку и самото општество, нејзините граѓани, менталитетот
и слободниот дух.“
За да се ослободат тој дух и целото општество од канџите на партизацијата и од рацете
на луѓето кои мислат дека власта е вечна и се однесуваат како земјопоседници кон
своите гласачи, најверојатно ќе биде потребно многу време за да се измени најпрвин
менталната свест, истовремено со законски акти и со ослободување на бизнисот и
институциите од оние кои ја држат власта како да е нивен последен здив.

Предизвици: борба со корупција со
зајакнати независни институции
Механизмите за справување со изборната корупција и со корупцијата на сите нивоа
во општеството, партизацијата и непотизмот, постоеја на хартија, но не и во практиката,
барем не во периодот на децениското владеење на ВМРО-ДПМНЕ.
Државната комисија за спречување на корупцијата беше еден од механизмите и
институциите кој требаше да се справи со организираниот криминал и корупцијата, но
институцијата редовно се наоѓаше на тапет во извештаите за напредокот на земјава
на Европската комисија со тврдење дека законските рамки се воспоставени, но дека
тие не функционираат во секојдневието. Бројни афери и сомнежи за незаконско
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трошење буџетски средства и незаконско богатење поминаа незабележани и покрај
многубројните написи и реакции од јавноста. „Отворен случај по допрен глас“ речиси
и да не постоеше за институцијата која требаше да функционира независно од тоа
која партија е на власт.
„Сè уште има тврдења за селективна примена и политичко влијание во оваа област
и потребен е попроактивен став за да се елиминираат овие сериозни прашања.
Довербата на јавноста во антикорупциските тела останува слаба. Како што е случајот
и на други места во регионот, корупцијата останува распространета во многу области
и продолжува да биде сериозен проблем“, се заклучува во Извештајот за напредокот
на Македонија за 2014 година, а две години подоцна, во 2016 година, реториката
веќе се засилува и се вели дека „структурните недостатоци на Државната комисија
за спречување корупција и политичкото вмешување во нејзината работа го сведоа
на минимум влијанието од претходните напори. Сè уште е потребно да се воведе
убедливо следење, особено во врска со случаите со високо ниво на корупција“.
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Во една од најтурбулентите години, кога за првпат одекнаа прислушуваните
аудиоматеријали, во 2015 година, Антикорупциската комисија се паметеше само по
два настана: изборот на новиот претседател Горан Миленков во април 2015 година и
одржаната прес-конференција на Комисијата во јули, кога тој избега од новинарските
прашања поврзани со таканаречените „политички бомби“.
Токму истата 2015 година Комисијата ја заврши со вкупно девет објавени соопштенија
од кои повеќето беа за одржани работилници и семинари.
Комисијата не се огласи ниту еднаш во однос на прислушуваните материјали ниту, пак,
отвори предмети по допрен глас во јавноста. И ова е сосема доволно за да се долови
улогата на институцијата во однос на борбата против криминалот и корупцијата, но
сепак имаше низа други случаи кога јавноста очекуваше разврски, а наместо тоа,
се живееше во комплетен мрак — Комисијата, освен што ги премолчи „бомбите“, не
отвори ниту еден поголем случај на корупција, а за тоа, впрочем, сведочи и нивната
веб-страница каде што во десетгодишниот период има единствено информации за
средби, трибини, меморандуми за соработка и по некој отворен предмет за судир на
интереси. Комисијата комплетно се затвори и во делот на комуникација со јавноста,
па новинарите често реагираа дека назначениот портпарол на институцијата никогаш
не крева слушалка за да одговори на новинарско прашање.
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„Сето ова што го прашавте е во судска процедура и нема да го коментирам, нема
целисходност“, беше одговорот на претседателот на Антикорупциската комисија
Горан Миленков на прашањето на новинарите во јули 2015 година дали Комисијата ќе
преземе нешто во врска со можните коруптивни дејства на владините функционери
кои произлегуваат од „бомбите“ што ги објави опозицијата.
Тој тогаш изјави дека со самото тоа што ги повикал новинарите на прес-конференција,
го покажал „начинот на работа и транспарентност“.
„Сè друго е ваша перцепција“, рече тој, откако претходно половина час зборуваше за
програмата на Антикорупциската комисија за превенција на корупцијата.
Јавноста не слушна мислење на антикорупционерите ниту во однос на сомнежите за
тоа како се трошеле парите од буџетот за проектот „Скопје 2014“ ниту за аферите како
што се „Актор“ или „Тајна фабрика за пасоши“.
„Антикорупциската комисија беше една од институциите кои беа „чувари на власта“
а не „чувари од власта“. Зборувам за составите во периодот од некаде 2010, па сè до
оној состав кој си поднесе оставки во 2018 година. Доволно е да се погледне дека
тие антикорупционери немаа „нос за да намирисаат корупција“, а кога, на пример,
медиумите ќе посочеа корупциски скандал, немаа „уши за да слушнат“. „Јас не сум од
тука“ тип на однесување“, вели Миша Поповиќ од Институтот за демократија „Социетас
цивилис“.
Членовите на ДКСК не ги објавуваа ниту своите анкетни листови за имотната состојба.
Во 2016 година имаше повеќе новинарски обиди од институцијата да се добијат
информации колкави плати земаат членовите и што содржат нивните анкетни листови
за имотната состојба, но Комисијата заклучи дека нивните анкетни листови не биле
од јавен интерес. Дури по интервенцијата од Комисијата за слободен пристап до
информации од јавен карактер, членовите ги објавија своите анкетни листови на
нивната веб-страница.
Долго запаметена ќе остане и изјавата на поранешниот претседател на Комисијата,
Миленков, дадена во април 2016 година, која се однесуваше на анкетниот лист за
имотната состојба на Никола Груевски по неговото заминување од функцијата.
„Најљубезно ве замолувам ова прашање да го затвориме за век и векови, амин“, рече
тој.
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Во 2017 година Транспаренси интернешнел Македонија и невладината МЦМС одржаа
конференција на тема унапредување на работата на Антикорупциската комисија, кога
и се отворија сериозни прашања за функционирањето на оваа институција во иднина.
„Прво треба да се обезбеди механизам што ќе направи во Комисијата да работат
луѓе со интегритет, коишто ќе бидат ослободени од какви било влијанија, вклучително
и политички влијанија. Понатаму, има проблем во спроведувањето на Законот за
спречување на корупцијата, недостатоци во капацитетот на самата институција
за спроведување на одредбите од законите за спречување на судир на интереси.
Постоеше селективност во работењето, недоволна независност на Комисијата
и сите тие прашања треба да се разгледаат повторно“, изјави претседателката на
Транспаренси интернешнел Македонија, Слаѓана Тасева.
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Државата за првпат почнува со спроведувањето на новите механизми и стандарди при
изборот на новите членови на Комисијата во 2018 година, откако таа работи со само
двајца членови речиси цела година по оставките на пет члена и по обелоденувањето на
скандалот дека тие земале пари за патни трошоци со лажни налози. Дел од нив даваат
оставки поради здравствени причини, а некои, пак, во своите оставки напишаа дека
ги даваат поради политички притисоци. Изборот на новите членови на Комисијата се
одвива под нови услови и тие се избираат на оглас и со јавно интервју пред комисија
која, меѓу другото, е составена и од претставници на невладини организации.
„Сметам дека ситуацијата веќе почна да се менува. Со новиот Закон за спречување
корупција и судир на интереси е дефиниран нов транспарентен начин на избор на
членови на Комисијата, што во пракса резултираше за членови на Комисијата да
бидат избрани професионалци кои немаат политички багаж зад себе. За два месеца,
колку што поминаа од изборот на членовите, Комисијата одржа 8 отворени и јавни
седници, на кои неселективно отвори повеќе од 360 постапки. Професионалноста,
одговорноста, посветеноста, транспарентноста и отчетноста се основните принципи
за работа на оваа комисија, кои ќе ја зајакнат отпорноста од секакви влијанија.
Нашата крајна цел е да се намали корупцијата (активна и пасивна) како начин на
живот во нашата држава, а најмногу од сè да се зголеми довербата кај граѓаните во
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институциите на државата“, ветува новата претседателка на ДКСК, Билјана Ивановска,
во април 2019 година.
Сепак, ризиците остануваат и понатаму.
„Гаранциите дека нема да ни се повторат злоупотребите од минатото не произлегуваат
од тоа кој е на власт, туку произлегуваат од капацитетот на, теоретски кажано,
независните институции да се спротивстават доколку некој се обиде да ја злоупотреби
власта. Погледнете го примерот во САД. Доаѓа Доналд Трамп, со целосно поинаков
начин на водење на политика, дури и субверзивно насочен кон постоечкиот систем, и
тој систем почнува да се брани. Што и да направи, имате обвинител или правобранител,
или некое независно тело кое го тужи. Оттука и потребата континуирано да се
зајакнува независноста на ДКСК, ДИК, Јавното обвинителство, Државниот завод за
ревизија итн. Изборот на новите членови на ДКСК е добар пример, но нашите апетити
мора да се поголеми. Не може независните тела финансиски да бидат контролирани
од Министерството за финансии. Тоа е следниот чекор на реформата на овие тела –
тие треба слободно да располагаат со буџетите“, вели Миша Поповиќ од Институтот за
демократија „Социетас цивилис“.
Лимитот на надежите во однос на борбата против корупцијата секако е оправдан,
особено ако се земе предвид дека македонските граѓани живеат на границата меѓу
економската слобода и довербата во институциите.
„А независни граѓани се потребни да им пружат поддршка на овие институции кога ќе
им го затворат обрачот на најмоќните корумпирани луѓе во државата“, смета Поповиќ.
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ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛА
КАКО МИЛОСТИНА

Македонското здравство и социјалната
заштита во последната деценија поминаа
низ период на урнисување и наместо да
одат кон сериозни реформи и усогласување со системот на ЕУ уште повеќе заостанаа не само зад европските земјите
туку и зад земјите од регионот. Тоа е периодот од 2008 година кога на Самитот во
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Букурешт беше блокирана поканата за влез во НАТО од страна на Грција, па речиси
до потпишувањето на Преспанскиот договор на 17 јуни 2018 година, кога се дојде до
конечно решение за спорот со името и кога почнаа да се бројат направените штети.
Во тој временски период на талкање и барање на сопствениот идентитет како држава,
имаше голема потреба од зајакнување на јавното здравство. Најавите дека „парите ќе
го следат пациентот“ останаа само демагогија во времето на децениското владеење
на ВМРО-ДПМНЕ и нивниот тогашен коалиционен партнер ДУИ. Граѓаните имаа големи
очекувања бидејќи имаше и многу ветувања од тогашната власт која веќе две години
ја водеше државата и најавуваше реформи. Но, турбуленциите кои се случуваа во
периодот кој следуваше не само што не донесоа подобро здравство и подобри
услови за живот на социјално загрозените семејства туку направија ненадоместлива
штета. Подемот на груевизмот беше во знакот на популизмот и сопствениот маркетинг,
што подоцна се покажа фатално за власта. Реформите (ако воопшто може да се
наречат реформи) често одеа во погрешен правец, некогаш се носеа решенија кои
предизвикуваа незадоволство и револт, а потоа под притисок на јавноста се укинуваа
или се ставаа под тепих. Се потрошија многу финансиски средства, а видлив резултат
немаше. Низ сите тие години, големи финансиски средства се одливаа на странски
експерти кои требаше да ни укажат како се прават промени, како и на заеми за
изградба и реконструкција на болници. Изградбата на некои до нив се развлече цела
деценија и сè уште не е завршена. Власта никогаш не излезе со конечна бројка
колку пари досега се потрошени на овие проекти, никогаш не е направена детална
анализа колку кредити граѓаните треба да исплаќаат, колку е тоа по глава на жител
и колку години треба да се плаќаат. Несериозниот однос на здравствените власти,
заткулисните игри и сомнителните и преплатени набавки скапо ги чинат граѓаните на
оваа држава, но и идните генерации. Парите се потрошија, а болниците останаа во
очајна состојба, тие се стари и се распаѓаат — со ходници, болнички соби и тоалети
во очајна состојба. Здравството, како еден од најважните сегменти од општественото
живеење кое во периодот по осамостојувањето помина низ трансформација за од
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бесплатно да премине кон пазарна економија (иако во најголем
дел е солидарен систем), претрпе и големи загуби во повеќе Граѓаните имаа големи
области, а особено во делот на превенцијата. Затоа и очекувано очекувања бидејќи
беше Стратегијата за здравството, која беше донесена за имаше и многу ветувања
периодот од 2007 до 2020 година, да се почитува и со тоа да имаме од тогашната власт
сигурен, правичен и ефикасен здравствен систем. Наместо тоа, која веќе две години
следуваа години на рушење, кога формата беше поважна од ја водеше државата и
суштината, кога се сечеа црвени ленти на нефункционални најавуваше реформи.
објекти, по неколку пати се пуштаа во употреба исти медицински Но, турбуленциите
апарати, болниците се запуштија, немаше лекови за најтешко кои се случуваа во
болните. Влијанието на политиката беше премногу видливо, а периодот кој следуваше
ситуацијата дојде дотаму што пациентите во болниците сами си не само што не донесоа
купуваа и обичен лек за болка. Граѓаните, револтирани, бараа подобро здравство и
достоинствено лекување, редовно снабдување со безбедни подобри услови за
лекови во аптеките и болниците, да бидат прегледувани од живот на социјално
доктори кои ќе им посветат внимание, да се намали корупцијата загрозените семејства
во здравството, како и листите на чекање за операции. Во делот туку направија
на социјалата имаше потреба од нови домови за згрижување на ненадоместлива штета.
стари лица, зголемување на вработеноста, пораст на социјалната
помош, редовен додаток за лицата со посебни потреби. Наместо
тоа, имаше комплетна политизација и на овој сектор, висока централизација и
владина контрола, како и многу слаба ефикасност на јавните здравствени установи.
Болниците и клиниките генерираа долгови со тоа што самите менаџираа со трошоците
и набавките на лекови и, наместо да се најде модел како тоа да се надмине, во
неколку наврати им беа простувани долговите од страна на ФЗОМ. Политиката на
двајца директори, од кои еден стручен и втор економски, не ги даде очекуваните
резултати и, наместо да се укинат, се носеа нови, партиски. Вработувањата на кадарот
беа исклучиво партиски и неплански што доведе до пад на квалитетот. Стратешките
цели во здравството требаше да бидат фокусирани на подобрување на состојбата со
лекови, превенција од незаразни и заразни болести, подобар пристап до здравствени
услуги, зајакнување на примарното здравство како темел на системот, реорганизација
и унапредување на секундарната и терцијарната здравствена заштита, обезбедување
на основен пакет на здравствени услуги, модернизација на ФЗОМ кој правично ќе
располага со парите на граѓаните, можност за лекување во странство. Наместо тоа, се
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вратија искоренетите заразни болести, како што се морбили, шарлах, заушки, и тоа,
пред сè поради континуираниот пад на имунизацијата и немањето стратегија која ќе
вклучува едукација и кампањи за задолжителна имунизација. Тоа што се случуваше во
целиот тој децениски период беше комплетно урнисување на здравствениот систем,
уништување на државните болници, негрижа за здравјето на пациентите, тешко
болни умираа за лекови, се увезуваа сомнителни и фалсификувани лекови, родилки и
новороденчиња умираа по болниците. Иако финансиските средства кои се одвојуваат
од буџетот на државата никогаш не се доволни, мора да признаеме дека со ваквата
политика неповратно изгубивме десет години во кои со добра стратегија можеше да
се изгради солиден здравствен систем, како и систем на социјална заштита, кои ќе
бидат во служба на граѓаните.

Иако финансиските
средства кои се
одвојуваат од
буџетот на државата
никогаш не се
доволни, мора да
признаеме дека со
ваквата политика
неповратно изгубивме
десет години во кои
со добра стратегија
можеше да се изгради
солиден здравствен
систем, како и
систем на социјална
заштита, кои ќе
бидат во служба на
граѓаните.

УНИШТУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО
ЗА ДА ПРОФИТИРА ПРИВАТНОТО
Во тој период, некаде пред 2010 година започнаа да никнуваат
првите приватни болници кои нудеа подобри плати и подобри
услови за работа за медицинскиот персонал. Тоа беше и
вовед во комерцијализацијата на здравството. Тогаш започна
и одливот на лекари и медицински сестри во приватните
болници, кој од година во година се зголемуваше. Со тоа се
создаде двоен здравствен систем. Од една страна имавме
премногу политизирани и неефикасни државни здравствени
установи кои пропаѓаа, а од друга модерни приватни болници
кои нудат услуги за сите оние кои имаат да платат од свој
џеб. Погрешната политика која резултираше со лоши услови
за работа на лекарите и на другиот медицински персонал,
ниските плати, фронтот кој се создаде на релација меѓу
министерот за здравство и лекарската фела за време на
владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, но и внатрешниот конфликт
меѓу лекарите како резултат на лошите реформи, доведоа до
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масовен одлив на лекари и медицински сестри во приватните болници. Но, дали тоа
беше осмислен чин за да се развива приватното здравство на сметка на јавното?
Тенденцијата да се стимулираат приватните болници на сметка на државните влече
корени уште од поодамна... И тоа не беше тајна за познавачите на состојбите во
здравството. Перманентното уништување на јавното здравство, запуштените болници
без климатизација и топла вода, нељубезниот медицински персонал во нив, немањето
лекови и реагенси, придонесоа пациентите полека да се преориентираат кон
приватните болници. Во тој добро смислен чин, кога не можеа да добијат навремени и
квалитетни здравствени услуги, луѓето започнаа да се задолжуваат со кредити за да
можат да се оперираат или лекуваат во некоја од приватните болници. Но, постоеше
и веројатно сè уште постои премолчен договор пациентите да се препраќаат во
приватни болници за снимања и испитувања од страна на одредени вработени во
државните болници. Во тој контекст беа и долгите листи на чекање за операции и
снимања или апаратите кои често се расипуваа. Една анализа од 2013 година покажува
дека граѓаните годишно за лекување, за набавка на лекови, медицински помагала и
анализи вкупно трошат од 100 до 120 милиони евра или околу 30 проценти од парите
определени за фондовските услуги. Според една груба пресметка, половина од овие
средства одат на лекување, а другата половина на лекови без рецепт, кои се принудени
сами да си ги купуваат. Во исто време, и покрај најавите за современа опрема по
болниците, лекарите имаа впечаток дека се растура здравствениот систем. Така, од
еден здравствен систем кој декларативно е на солидарна основа се создаде систем
во кој пациентите трипати плаќаат. Еднаш за здравствено осигурување во ФЗОМ, втор
пат за партиципација за услугите и трет пат во приватните болници. Купувањето на
лекови во аптеките поради тоа што ги нема на рецепт (во позитивната листа повеќе
од деценија нема внесено ниту еден нов лек) исто така асоцира на осмислен чин. И
така здравството стана профитабилен бизнис, а по првите почнаа да се отвораат сè
повеќе нови болници, дијагностички центри, рендген-дијагностики, лаборатории за
анализи.
Но, главните играчи (првите две-три болници), кои го делат колачот од ФЗОМ, добиваат
сè поголема поддршка од Фондот, а започнаа да се зголемуваат и цените на одредени
услуги. Во јавноста неодамна се појавија информации дека во една или две од тие
болници се фактурирале исти услуги по неколку пати, се наплаќало и преку Фондот
и приватно, но детали и истрага немаше. Континуираната поддршка на приватните
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болници од страна на првите луѓе во здравството, која започна пред повеќе од една
деценија, продолжува и понатаму. Јавното е сè уште во катастрофална состојба. Ова
го потврди и последниот Извештај на Европската комисија за напредокот на земјава,
каде што се потенцира дека една третина од здравствените услуги граѓаните сами
си ги плаќаат, но и дека нема напредок во заштитата на здравјето на граѓаните.
Како ќе се крои здравствената политика понатаму, дали најавата за јавно-приватно
партнерство ќе значи спас или доуништување на јавното здравство останува да се
види. Во продолжение се настаните и проектите кои се случуваа во здравството и
социјалната заштита во последната деценија.

ПОЗНАЧАЈНИ ПРОЕКТИ И СЛУЧУВАЊА
КОИ ГО ОДБЕЛЕЖАА ОВОЈ ПЕРИОД
` Позитивната листа на лекови не се промени цела деценија. Тоа доведе до состојба
во која граѓаните се лекуваат со застарени лекови на рецепт, а сè друго сами
си купуваат, односно е комерцијализирано. Лекарите не можат во целост да
применуваат медицина базирана на докази бидејќи не може секој пациент да си
дозволи да купува лекови.
` Во 2011 година настапи ерата на паралелен увоз на лекови, и тоа под превезот
дека поевтинуваат лековите. Всушност, со ова се богатеа одредени веледрогерии,
а на тендери добиваа лекови за чија сигурност не гарантираа ниту странските
производители, бидејќи доаѓаа од други земји, без сертификат од производителите
и никој не знаеше како биле чувани и транспортирани. За случајот со
фалсификуваните лекови ОЈО води истрага, а по допрен глас преку медиумите
истрага беше отворена и за паралелниот увоз на лекови.
` Партизацијата длабоко навлезе во здравството. Се поставуваа партиски
директори, а и сите нови вработувања на лекари и на друг медицински персонал
беа исклучиво по партиска линија. Тоа доведе до паѓање на квалитетот, до лекарски
грешки, нетрпеливост меѓу лекарите, незаинтересираност кон пациентите. Овој
тренд продолжува.
` Долго време беа стопирани државните специјализации, а беа укинати и
специјализациите по педијатрија. Во државата сега речиси и нема педијатри, кај

385

матичните лекари во ист ходник чекаат здрави и болни деца, новороденчиња и
стари лица. Недостасуваат анестезиолози и специјалисти од многу други важни
гранки во медицината.
` Државата со години беше на врвот на листата во ЕУ по смртност на новороденчиња.
На гинеколошките одделенија умираа родилки од искрвавување или од сепса.
Ситуацијата почна да се стабилизира, но е далеку од добра.
` Замре трансплантацијата на бубрези, особено од кадаверични (починати)
донатори. Катастрофално лошото менаџирање на Националниот координатор за
трансплантација и популистичките потези, празните ветувања, уште повеќе ги
одвраќаа луѓето да им ги донираат органите на своите најблиски додека нивните
животи се гаснеа.
` Лекарите започнаа да си заминуваат од јавното здравство, а најголемиот
одлив се случи во 2010 година кога започнаа да никнуваат приватни болници.
Незадоволството, лошите услови за работа, малите плати, неможноста за
просперитет беа причина многу од нив да заминат во странство.
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` Власта смисли проект и преку „увоз“ на лекари од странство кои доаѓаа на една
до две недели се обиде да ја ублажи состојбата. Овие лекари доаѓаа бесплатно, а
за возврат ја пропагираа својата „религија“. Нема анализа за успешноста на овој
проект, но евидентирани беа неколку грешки кај пациенти оперирани од странски
доктори, а некои тоа го платија и со живот.
` Еден од поголемите проекти, на кој беа потрошени големи финансиски средства,
се камерите за видеонадзор кои требаше да снимаат во ординациите. Поради
незаконското следење, Дирекцијата за заштита на личните податоци наложи
камерите да се тргнат.
` Набавката на дефибрилатори во сите јавни и приватни институции, хотели,
министерства е неуспешен проект за кој се „фрлија“ многу пари. Тие не се
употребуваат бидејќи нема обучен кадар за ракување со дефибрилатор.
` Нема ништо ниту од правните советници кои требаше да ги има на секоја клиника.
Исто така и пултовите за информации и упатување на пациентите стојат празни.
` Големиот тендер за медицинска опрема, тежок 120 милиони евра, беше
неколкукратно преплатен. Некаде ги донесе неопходните апарати, но поради
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непланската набавка многу апарати останаа неотпакувани и по подрумите, со
помината гаранцијата, а за некои нема обучен кадар.
` Изградбата на некои болници се развлече цела деценија, дел од нив сè уште не
се завршени. Изградбата и реконструкцијата е под палка на проектната единица
во склоп на Министерството за здравство, а со средства од заеми од Банката на
Советот на Европа.
` Новиот пакет на здравствени услуги, најавуван дека ќе се дефинира согласно со
потребите на населението и расположливите финансиски средства, никогаш не ја
виде светлината на денот.
Хаосот во јавното здравство достигна кулминација во последните години од
владеењето на ВМРО-ДПМНЕ. Болниците потонаа во долгови, константно немаше
лекови, чаршави, пижами за болните. Беа вложени големи финансиски средства во
изградба на неколку објекти, кои не ги дадоа најавените резултати, меѓу нив следниве:
` Пропадна планот за новиот Клинички центар кој тогашната власт го најави дека ќе
стартува во 2014 година како грандиозен проект на просторот на старата Клиника
за гинекологија. За него беше склучен договор за заем од 70 милиони евра од
Банката на Советот на Европа; за главниот проект беа дадени од 1,5 милиони евра,
а планот пропадна.
` Започна проектот „Мој термин“ кој, иако беше замислен да воведе ред при
прегледите, на почетокот направи голем хаос и ги збуни лекарите и целиот
медицински персонал.
` Се отвори и ПЕТ-центарот, Центарот за позитронска емисиона томографија,
најавен како голем проект од страна на тогашната власт, кој беше промовиран
дека ќе привлече пациенти од целиот регион. ПЕТ-центарот сега не е во можност
да работи со полн капацитет, нема кадар, поминат е гарантниот рок на опремата, а
нема можност ниту да се одржува објектот.
` По 20 години натегања и различни најави набрзина беше отворена државната
кардиохирургија во Клиниката за кардиологија. Сè уште нема детали дали
функционира со полн капацитет, колкав е процентот на извршени операции, дали
се изведуваат сложени кардиохируршки зафати.
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` Изградбата на болницата во Охрид се развлече со години, а за наводните
незаконски тендери се обвинети неколку лица од Министерството за здравство,
заедно со еден од тогашните министри на ДУИ, за што СЈО води истрага.
` Промените во социјалата најмногу беа од промотивна природа, а дел во законските
измени. Најзабележителен е проектот „Трето дете“, кој со промената на власта се
укина бидејќи „стимулацијата“ не ги дала очекуваните резултати.

КОИ БЕА „ТВОРЦИТЕ“ НА
РЕФОРМИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО?
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Дека проектите и реформите во здравството беа талкање без план и визија најдобро
се опишува од Здружението на лекари од примарното здравство од Куманово во еден
допис до Лекарската комора од 2009 година Лекарите, меѓу другото, велат: „Нашите
реформи во здравството личат на патот на морепловецот Христофер Колумбо. Тој,
кога тргнал не знаел каде оди, кога стигнал не знаел каде стигнал, кога се вратил
не знаел каде бил. Здравството е еден од носечките столбови на секое современо
општество. Секоја современа држава има национална Стратегија за здравство, а ние
зависиме од дневно-политичките односи и настани. Во ваква ситуација не знаеме
што нè чека утре.“ Така пишуваа лекарите од Куманово во далечната 2009 година.
И навистина работите се случуваа на дневно ниво, а националната стратегија не се
почитуваше. Се носеа одлуки кои не беа од интерес на граѓаните, тоа беа проекти
кои не го зајакнаа здравствениот систем. Граѓаните и вработените во здравствениот
сектор се изморија од сето тоа. Стравот се вгнезди дури и кај еминентните лекари.
Во годините што следуваа, особено во последните неколку пред паѓањето на власта,
беше потполн мрак. За да знаеме кој ги носел најважните одлуки, да се потсетиме
кои беа министри за здравство во овој временски период. Во јули 2008 година од
министерскиот кабинет си замина Имер Селмани, кој на оваа позиција дојде како
пратеник на ДПА. Како прв човек во здравството, лекарот и бизнисмен Селмани
ќе остане запаметен по трансформацијата, односно растурањето на Клиничкиот
центар на 31 посебна клиника. Одлуката да се расформира Клиничкиот центар беше
на ВМРО-ДПМНЕ, а тој како министер не се спротивстави и го стави својот потпис.
Затоа, и покрај неговата харизматичност, тој не ги доби симпатиите на вработените во
Клиничкиот центар. Во неговиот период е и одлуката со секоја клиника да управуваат
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по двајца директори, еден стручен и втор економски, проект кој доживеа фијаско.
Негов наследник е младиот и надежен абдоминален хирург Бујар Османи од ДУИ, кој
на оваа функција дојде со само 29 години. Тоа што им е заедничко на овие двајца
министри е набавката на камери за видеонадзор во болниците, каде што требаше да
се снима 24 часа. Проектот кој го започна Селмани, а го реализира Османи заврши
неславно, а за камерите беа потрошени еден милион евра. Бујар Османи на позицијата
министер за здравство беше од јули 2008 до 2011 година, кога функцијата му ја
предаде на Никола Тодоров, правник по професија, од тогашната владејачка партија
ВМРО-ДПМНЕ, кој претходно раководеше со образованието. Случувањата, поважните
настани и проекти кои се одвиваа за време на министерувањето на Османи и на
Тодоров се поместени понатаму во содржината. Никола Тодоров ќе остане запаметен
поради катастрофалната политика во здравството и пустошот што го остави зад себе,
за што граѓаните го нарекуваа „министер за смрт“.

ПРОЕКТОТ „ЕЛЕКТРОНСКА
ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА“ (СЕЗК)
Проектот „Електронска здравствена картичка“ формално започна со реализација во
2009 година, при што во план беше да се набават 2.000.000 електронски картички
за осигурениците на ФЗОМ. Планирана беше персонализација на картичките со
дигитален сертификат, информатички систем, хардвер и софтвер за поддршка, тренинг
за вработените од Фондот за здравство, 10.000 читачи за картичките, а надлежните
ветуваа дека со овој систем ширум ќе се отворат вратите за целосна имплементација
на електронското здравство во нашата држава. Во тој период министер за здравство
беше Бујар Османи, а со ФЗОМ раководеа Ѓорѓи Тренковски и Словенецот Јанез
Јелникар. Кога во август 2009 година Тренковски си даде оставка, на негово место
дојде Маја Парнаџиева-Змејкова. Проектот оперативно го спроведуваше ФЗОМ. По
многу одлагања, реализацијата конечно започна во февруари 2013 година бидејќи
законскиот рок за имплементација беше до април истата година. Надлежните
неподготвени тргнаа во овој проект кој не беше целосен, а првите 500.000 набавени
картички што ги испечати хрватската фирма АКД беа со важност од 3 до 5 години.
Но, ЕЗК не ги исполнија очекувањата, внатре во картичките го немаше медицинското
досие на осигуреникот бидејќи не беше инсталиран интегрираниот информатички
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систем. Проектот кој се најавуваше повеќе од една деценија доживеа фијаско.
Парите за оваа намена ги снема, а нови средства не беа предвидени. Иако картичките
требаше бидат бесплатни, тогашниот министер за здравство Никола Тодоров одлучи
граѓаните да ги плаќаат од свој џеб, по 250 денари. Во буџетот од парите на граѓаните
за ЕЗК, според груби пресметки, се собраа меѓу шест и осум милиони евра. Но, и покрај
тоа, сите граѓани не добија ЕЗК. Во наредната 2014 година, 310.000 граѓани останаа
без здравствени картички иако уплатиле за нив. Во јули 2016 година повторно имаше
проблем со издавање на картичките на кои им беше поминат рокот. Околу 46.000
вработени од здравствениот сектор и нивните семејства останаа без електронски
картички иако од платата им биле одземени по 250 денари. Проблеми настанаа
бидејќи Министерството за здравство не ѝ ги исплаќало редовно ратите на хрватската
фирма АКД за изработените картички. Во ноември 2016 година веќе не можеше да се
скрие вистината — фирмата Индициум (фирма ќерка на АКД) си ги собра машините,
престана да ги изработува електронските здравствени картички и стави клуч на
врата. Ова значеше крај на ЕЗК. Иако Тодоров и Сашо Стефановски, кој во меѓувреме
стана директор на ФЗОМ, ветуваа нов тендер за ЕЗК, тоа никогаш не се случи. Каде
отидоа милионските средства што беа предвидени за целиот информатички систем
никогаш не се дозна. Над 10.000 читачи, кои беа набавени првично и околу 5—6
илјади набавени дополнително, сега собираат прашина. За овој неуспешен проект
беа потрошени милионски суми на штета на граѓаните и на македонското здравство.

ВИДЕОНАДЗОР ВО БОЛНИЦИТЕ
Проектот со набавката на камерите за видеонадзор кои требаше да снимаат по 24
часа во болниците го започна Селмани, го заврши Османи, а се обиде да го врати
и надополни Тодоров, иако беше оценет како незаконски од страна на Дирекцијата
за заштита на лични податоци. Многу работи ги мачеа граѓаните и вработените во
здравството во 2008 година. Болниците немаа лекови и медицински потрошен
материјал, така што директорите земаа лекови на реверс од веледрогериите. Кога ќе се
натрупаа долговите, веледрогериите престануваа да им доставуваат лекови сè додека
не го платат долгот. Пациенти со карцином, со ретки болести, умираа без лекови. Во
едни такви услови, наместо да се инвестира во најсуштинските работи беа набавени
1.200 камери за видеонадзор. Камерите требаше да снимаат и во ординациите и по
ходниците, а одредени лица во посебна просторија во Службата за заеднички работи
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да следат сè што се случува. Објаснувањето на Министерството за здравство беше
дека тоа се прави за подобра ефикасност во работењето на здравствениот персонал.
Тогашниот министер Бујар Османи, кој ја финализира набавката, рече дека не дозволил
пуштање на системот сè додека не се подготви правилник со кој точно ќе се определат
начинот и постапката за употреба на записите од видеонадзорот, а дека во зоната
каде што ќе се снима ќе биде назначено дека е под видеомониторинг. Се снимаа
влезните места на болниците, околу шалтерите каде што се прави регистрација и
евиденција, ходниците и централните аптеки каде што се чуваат лековите. Само шест
месеци подоцна Дирекцијата за заштита на личните податоци утврди дека снимањето
на пациентите не е законско и дека е можна злоупотреба на снимките, а камерите
најдоцна за две недели да се отстранат. Османи, иако се согласи со ова решение, не
сметаше дека била загрозена приватноста на пациентите. По оваа одлука, се затвори
Центарот за следење кој беше лоциран во Заеднички служби, камерите и лозинките
им беа предадени на клиниките. Остана мистерија кои камери беа отстранети, кои
останаа да функционираат, се снимаат ли сè уште пациентите и вработените. Подоцна,
во 2012 година, имаше уште еден обид да се вратат камерите од страна на Тодоров,
одлуката дури помина и на Влада. Дали овој проект, за кој Тодоров најави дека ќе
влезе во Законот за здравствена заштита, се реализираше или остана на хартија,
никој не знае да каже. Едно е сигурно — непотребно беа потрошени над еден милион
евра, а досега никој не понесе одговорност за ненаменски направениот тендер.

МАСОВНИОТ ОДЛИВ НА ЛЕКАРИ ВО СТРАНСТВО
Во 2010 година, кога започна големиот одлив на лекари и медицински сестри во
приватните болници, започнува и процесот на заминување во странство. Според
проценките на Лекарската комора, од 2010 до 2018 година државата ја напуштиле 1.207
лекари, или годишно во странство заминуваат околу 120 лекари, но се претпоставува
дека бројот е многу поголем бидејќи на тие што студираат патот кон ЕУ им е директно
отворен. Истражувањето на меѓународната организација Хелтгрупер покажа дека
лекарите се незадоволни од платите и од условите за работа, а дури 90 отсто од
анкетираните се изјасниле дека немаат желба да се вратат назад во државата.
Вкупно 70 отсто од лекарите што останаа во државата велат дека сакаат да го следат
нивниот пат. Според истражувањето на Хелтгрупер од 2016 година, одливот на млади
лекари во странство се случува и поради политичката состојба. Околу 70 проценти
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од лекарите кои заминале во странство се изјасниле дека им било понудено да
се вработат само ако се членови на одредена политичка партија. Школувањето на
секој од нив државата ја чини околу 60.000 евра. Истражувањето покажало дека
мнозинството од сите доктори се крајно незадоволни од статусот кој го имаат во
општеството, сметаат дека нивната професија не е ценета, дека работат во отежнати
услови, под зголемен притисок и стрес. Кај сите преовладувал впечатокот дека
државата не ја цени и не ја вреднува соодветно професијата доктор. Реформите во
здравството се генератор на незадоволство кај над 70 % од докторите кои работат
во државното (77 %) и во приватното здравство (72 %). Докторите, како носители
на здравствената дејност, се основни чинители во делот на здравствениот систем
кој ги произведува здравствените услуги. Од степенот на нивното прифаќање и од
задоволството од реформите зависи и успехот на нивната реализација. Доколку
оваа појава продолжи и понатаму, државата ќе остане без лекари, особено
специјалисти, што многу негативно ќе се одрази врз целиот здравствен систем.
Македонија ја напуштаат и медицински сестри, а тоа го чувствуваат пациентите и
вработените во јавното здравство, кои се принудени да дежураат почесто поради
недостиг на персонал. Уморот и недостигот на концентрација се одразуваат на
квалитетот на здравствените услуги. Во една таква состојба на недостиг на лекари
специјалисти зачестија пропустите и лекарските грешки. Следуваше мрачен период
за македонското здравство.

НЕДОСТИГОТ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ
РЕЗУЛТИРАШЕ И СО СМРТ НА РОДИЛКИ
Во годините што следуваа зачестија смртните случаи на родилки. Низ родилиштата
во државата умираа млади, здрави жени во моментот кога требаше да станат мајки.
Причината речиси во сите случаи беше искрвавување или сепса. Семејствата
бараа одговори што се случува, бараа и одговорност. Во 2010 година, кога за три
месеци починаа седум родилки, инспектори на Државниот санитарен и здравствен
инспекторат и членовите на посебната комисија на Министерството за здравство
почнаа инспекциски надзор во 32-те родилишта низ државата. Тие ги проверуваа
условите во кои работат гинеколошко-акушерските одделенија. Министерството
одлучи да воведе вонредни мерки, а како дел од нив го затвори и прилепското
родилиште во кое починаа две родилки за само десет дена. Тогашниот министер за

Хелтгрупер-самит
околу истражувањата
за причините за
незадоволство на
лекарите

М е н ч е А т а н а с о в а -То ч и | З Д Р А В С Т В О И С О Ц И Ј А Л А К А К О М И Л О С Т И Н А

393

394

здравство, Бујар Османи, по толку многу смртни случаи излезе со скандалозна изјава:
„Сега кога ги видовме условите, ќе преземеме мерки“, рече Османи на 6.3.2010 година.
Но, медиумите и понатаму беа преплавени со информации за нови случаи. Во октомври
2015 година јавноста беше потресена од смртта на 32-годишната Маја Кадиева од Дојран
која почина заедно со нејзиното бебе при породување со царски рез во болницата
во Гевгелија. Обдукцијата покажа дека младата жена била задушена со тубусот кога ѝ
била давана анестезија, а бебето починало поради немање воздух. Истрагата покажа
дека анестезиолозите во операционата сала дошле во алкохолизирана состојба. Во
декември 2018 година анестезиологот беше осуден на 4 години затвор и забрана за
вршење на дејност, а двајцата гинеколози беа ослободени од обвинение. Овој случај
ги исфрли на површина сите недостатоци на здравствениот систем во државата. Се
покажа дека гевгелиската болница одамна не го заслужува статусот да биде болница,
ниту по условите во неа, а најмногу поради немањето кадар. Болницата повеќе од
две години немала гинеколог бидејќи единствениот си дал отказ поради мобинг и
психички притисок што со години го трпел од директорот и се вработил во болницата
во Струмица. Оттогаш гевгелиската болница хонорарно го ангажирала истиот
гинеколог и уште еден, кои доаѓале од Струмица за да интервенираат во Гевгелија.
Згора на сè, целиот тој регион го опслужувале само двајца анестезиолози (едниот
почина по смртта на родилката). Во градот нема педијатар; единствениот кој е пред
пензија има приватна ординација и во болницата го викале по потреба. На детското
одделение немало вработена медицинска сестра, туку само негувателка поради што
биле позајмувани медицински сестри од другите одделенија. Децениското стопирање
на државните специјализации доведе до тоа да нема лекари специјалисти секаде
низ земјава. Недостасуваат гинеколози, анестезиолози, педијатри и лекари од
други специјалности. Се затворија повеќето родилишта во малите места каде што
состојбата беше критична; трудниците за породување патуваат до најблискиот град.
За да се ублажи состојбата во последните години специјалисти од Скопје, најчесто
гинеколози и анестезиолози, почнаа да се испраќаат во другите градови, каде што
ротираат. Ваквите мерки најверојатно ќе ги има додека не завршат специјализациите
на идните специјалисти. Целата таа состојба е една од главните причини за многу
пропусти, лекарски грешки и смртни случаи на родилки во здравството.
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МАКЕДОНИЈА НА ВРВОТ НА ЛИСТАТА
ПО СМРТНОСТ НА НОВОРОДЕНЧИЊА ВО ЕВРОПА
Една од најстрашните работи што може да ѝ се случи на една држава е смрт на
штотуку родени бебиња. Причината за ваквата состојба гинеколозите ја гледаат во
лошата здравствена политика, недостигот на гинеколози во државата и немањето
финансиски средства за да се реализираат програмите наменети за жените во текот
на бременоста. Приматот на земја со најголема смртност во Европа Македонија го
имаше речиси цела деценија. Само за пример, во 2015 година, според податоците
на Државниот завод за статистика, стапката на смртност на новороденчиња
до седмиот ден изнесува 14,3 и е највисока од сите земји на ЕУ, односно тројно
повисока од европскиот просек, кој изнесува 5,2. Поразително е што во периодот на
имплементација на Стратегијата на безбедно мајчинство од 2010 година, смртноста на
доенчињата се зголемува од 7,5 во 2011 на 9,9 во 2014 година. Најголемо зголемување
на смртноста на доенчињата во периодот од 2010 до 2015 година имало во 2012 година,
кога само за една година бројот на починати доенчиња се зголемува за 25,2 проценти
во споредба со претходната година, а бројот на живо родени се зголемил само за
3,4 проценти. Како причина за ваквата катастрофална состојба од Платформата за
родова еднаквост го наведоа недостигот на матични гинеколози во внатрешноста и
немањето родилишта во помалите места, како и незаконската наплата на прегледите
од страна на матичните гинеколози. Најдрастичен пример е Општина Шуто Оризари
каде што жените цели 10 години немаа матичен гинеколог. Надвор од Општината,
пак, гинеколозите им наплаќаат незаконски за ПАП-тестови, ЕХО и прегледи, иако се
бесплатни. Незаконската наплата на гинеколозите се смета за една од причините
што жените од социјално ранливите категории не посетуваат гинеколог, особено
во бременоста. Овој проблем го препозна Комитетот за човекови права при ОН и
ја праша државата како мисли да се справи со овој проблем, особено во делот на
сиромашните и маргинализираните групи. Тодоров одговори дека, и покрај казните од
страна на Фондот, не може да изнајде решение за овој проблем. Подоцна, со смената
на власта во 2017 година, излезе на виделина и хоророт кој се случувал на Клиниката
за гинекологија, кој го обелодени Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
Недоволниот број на респиратори за дишење, на инкубатори, во кои биле сместувани
по две новороденчиња, немањето простор за интензивна нега, болничките инфекции,
лошите услови, нарушените меѓучовечки односи меѓу лекарите беа наведени како
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дел од причините за зголемената смртност на новороденчиња во оваа установа. „Да
се прочешла сè и да ни препорачаат што треба да правиме. Предвидено е од 3.500
до 4.000 раѓања, а ние имаме по 6.000 годишно. Има интерхоспитални инфекции,
а тоа се предвреме родени деца, немаат имунитет, сè тоа влијае. Имаме само 10
респиратори, нема место за инкубатори. Ние немаме кадар, луѓето се изморени,
немаме инструментарки, немаме анестезиолози, ги увезуваме од КАРИЛ, немаме
педијатри“, изјави Викторија Јовановска, директорка на Клиниката за гинекологија
во октомври 2017 година. Кога Универзитетската клиника за гинекологија ги отвори
вратите за јавноста, се виде дека посебно критично е на одделот за интензивна нега
каде што, поради малиот број на респиратори, лекарите биле принудени да избираат
кое бебе предвреме ќе го исклучат од апарат. Недостасуваа и инкубатори, како и
простор во којшто ќе бидат сместени. Нарушените односи меѓу лекарите, притисоците
и стравот од претходната власт да се кажат проблемите го уништиле и овој важен
сегмент од здравството. Со цел да се намали смртноста на новороденчињата, една
година подоцна, односно во 2018 година, на ГАК започна обука на мултидисциплинарни
тимови од гинеколози/акушери, неонатолози и акушерки за ефективна перинатална
грижа на здравствени работници согласно најновите протоколи и стандарди на
Светската здравствена организација, во партнерството со Фондот за население на
Обединетите нации – УНФПА. Беа набавени нови 24 инкубатори, дел за Клиниката за
гинекологија, дел за болниците во неколку други градови. Тогаш започна мало, но
видливо намалување на процентот на смртност на новороденчиња. Во 2018 година,
според Еуростат, државата беше на второ место по смртност на новороденчиња, што
e висок процент, но според гинеколозите, потребно e време за да се стабилизира
состојбата. Според податоците на ГАК, во 2017 година бројот на починати предвреме
родени новороденчиња изнесувал 167 од вкупно 781 родени или 21 % од третираните
на одделението за интензивна нега, а во 2018 година за истиот период од 10 месеци
починале вкупно 96 од 595 или 16 % од третираните. Од ГАК потенцираат дека станува
збор за смртност кај предвреме починати кои се исклучително недоносени и
високоризични новороденчиња и побараа при водењето на евиденција смртноста
да се заведува од 25-тата гестациска недела бидејќи помалите бебиња тешко
преживуваат. Трендот на намалување на смртноста кај новороденчињата продолжува
и, пред сè, се должи на неколку фактори: обновување и осовременување на
апаратурата за работа, кадровски е зајакнат и доекипиран одделот, каде што веќе
работат нови сестри и лекари кои позитивно влијаат врз квалитетот на работата на
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одделот. Имплементирани се осовременети и нови протоколи за работа, а засилено
е и придржувањето кон нив, при што акцент е ставен на помалку инвазивен пристап
секаде каде што тоа е можно, согласно светските трендови.

ШТРАЈКОТ НА ЛЕКАРИТЕ ОД КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
Но, да се вратиме на состојбата и причините што доведоа до најголемиот штрајк
на лекарите од Клиничкиот центар, кој се запиша во историјата на македонското
здравство како еден од најхрабрите чекори во периодот на груевизмот. На 14 ноември
2012 година се случи долго најавуваниот штрајк што го поддржаа 90 проценти од
лекарите во Клиничкиот центар, на кои подоцна им се придружија и лекарите во
Клиничките болници во Битола и Штип и лекари од други градови од државата.
Лекарите бараа зголемување на платите и изедначување со професиите кои имаат
подеднакво одговорна јавна функција, укинување на проектот за плаќање по учинок,
како и претставниците на Министерството и на ФЗОМ да им се обраќаат со почит за
лекарската професија. Ова поради тоа што Тодоров отвори фронт против лекарите
и кон нив се однесуваше потценувачки, не го почитуваше нивното мислење, а ги
сврте и пациентите против лекарите. Но, една од најголемите причини за штрајкот,
секако, беше проектот „плаќање по учинок“. Овој проект кој се базираше на награда
и казна, кога при ист буџет на едни лекари им се одземаше од платата за да им се
даде на други (што наводно повеќе сработиле според бодувањето), за лекарите беше
нереален и не ја отсликуваше вистинската состојба. „Тоа што најмногу пречеше е што
со ваков начин на наградување се направи сериозен упад во нашата колегијалност
и обид тимовите да се растурат со воведување на казни и дискутабилно заслужени
награди. Таквиот систем се одрази на односот кон пациентите. Со скратувањето
на времетраењето на прегледите нашите пациенти станаа само бројки, бидејќи
бројот беше тој што кажуваше колку сме сработиле. Се обидовме да укажеме на
многуте негативности кога се почна со имплементирање на недоволно испланиран
и осмислен проект. Но, тоа беше без успех и направивме нешто што никој не
очекуваше дека ќе се случи, направивме штрајк“, се присетува Калина ГривчеваСтарделова, актуелен претседател на Лекарската комора. Штрајкот цел месец беше
невидлив за институциите. За тоа време претставници на Синдикатот беа примени
во сите странски амбасади и добија поддршка од дипломатските претставници во
земјава. Околу 1.400 лекари се кренаа на штрајк, а Тодоров како казна одлучи да
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не добијат плата лекарите кои нема да потпишат дека не го поддржуваат штрајкот.
Парадоксално беше што Тодоров ги прекина преговорите и иницира основање на нов
синдикат, кој се обиде да му контрира на постојниот. И тука дојде до израз спрегата
со судската власт која беше злоупотребена, при што беше донесена скандалозна
одлука со која се донесе времена мерка за забрана на штрајкот. На 8 декември, кога
белите мантили се собраа на масовен штрајк пред Владата, се случи контрапротест
пред Министерството за здравство. По ова, Министерството за здравство успеа преку
Гранковиот синдикат за здравство и фармација да стави крај на штрајкот кој траеше
цели 44 дена.

Дејан Ставриќ, очен хирург: „Штрајкувавме
поради уништувањето на јавното здравство.“
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„Штрајкот на лекарите во 2012 година беше конечен израз на незадоволството на
лекарите и на здравствениот сектор во целост поради таканаречените „реформи
во здравството“ од власта. Тие „реформи“, всушност, беа разнебитување на јавното
здравство, кои режимската власт започна да ги воведува преку законски облик, преку
бројните измени на Законот за здравствена заштита и да ги наметнува со самото
свое доаѓање во 2006 година. Од видоизменетиот модел на „плаќање по учинок“,
започнат како пилот-проект во мандатот на Бујар Османи како министер за здравство,
спроведен во целост од Никола Тодоров. Тој проект, кој и самата ВМРО-ДПМНЕ го
напушти пред самиот крај на владеењето, наместо да го награди квалитетот, на власта
ѝ служеше исклучиво за дисциплинирање на лекарската фела и за притисок таа да
се партизира. Имено, при исти буџети се наградуваа едни лекари на сметка на други
од иста клиника, без дефинирани норми и стандарди за квалитетот на здравствената
услуга. Со тоа се стимулираше квантитетот, што е спротивно на сите етички и законски
норми. Во тој период работата на лекарите, освен со овој проект, беше дополнително
обременета со огромна административна работа, нешто што дотогаш го правеше
административниот персонал. Тој административен терор се круниса со моделот „Мој
термин“ кој сам по себе во тоа време предизвика дополнителен хаос и наместо да ги
скрати, ги зголеми листите на чекање. Сите овие т.н. „реформи“ ги влошија односите
лекар—пациент, како и квалитетот на здравствените услуги, а со тоа и директно
здравјето на граѓаните, што е еднакво на планиран, систематизиран геноцид. Сега

Штрајкот на
лекарите од
Клинички центар
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јасно се гледа дека т.н. „реформи“ биле правени за да се уништи јавното здравство.
Тодоров како министер за здравство и тогашните директори ја чинат Македонија
стотици милиони евра, а за мртвите, болните и инвалидите да не зборувам, тоа
нема цена“, вели Дејан Ставриќ, кој беше предводник на штрајкот и претседател на
Синдикатот на Клинички центар.

ПАРАЛЕЛНИОТ УВОЗ НА ЛЕКОВИ
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Претходната власт го смени дури и Законот за лекови за да може да увезува евтини
лекови од трети земји, за кои не се знаеше од каде доаѓаат, ниту како се чувани.
Паралелниот увоз на лекови во Македонија почна да се применува во 2013 година под
изговор дека на таков начин ќе се урне цената на лековите. Тогашниот министер за
здравство, Никола Тодоров, најави дека со ваквиот увоз на лекови секоја веледрогерија
може да изврши увоз на лек кој е веќе регистриран во земјата, без разлика дали
лекот е увезуван и има одобрение за увоз за друга веледрогерија. Најевтините
лекови започнаа да влегуваат токму од Турција, земја во која што паралелниот увоз
на лекови е забранет и не постои закон што ќе го регулира тоа. Веледрогериите кои ги
увезуваа лековите немаа увид дали тие се безбедни бидејќи немаат директен контакт
со странските производители, туку само со веледрогеријата извозник од Турција
и не се знаеше како се чувани и транспортирани, дали е запазен ладниот ланец.
Граѓаните често се жалеа дека некои лекови не делуваат, а особено дијабетичарите
реагираа за инсулините. На тоа беше одговарано дека сè е во ред и дека се создава
непотребна паника. Со увозот на лекови преку паралелен увоз на контото на одредени
веледрогерии се натрупаа милиони евра, а граѓаните добиваа небезбедни лекови.
Од Асоцијацијата на странски компании за иновативни лекови Фармабренд, изразија
сомнеж дека 40 проценти од лековите кои влегуваат во државата се фалсификувани
и тврдеа дека, и покрај пријавите од пациенти, лекари и аптеки, Агенцијата за лекови
не реагирала. „Пријавени се и несакани ефекти на лекови увезени од Турција, за кои
со дополнителна анализа е утврдено дека се фалсификати“, тврдеа од Фармабренд
во 2017 година. И тогаш, серијалот од истражувачки стории на веб-порталот НоваТВ
откри фрапантни податоци кои се криеле со години. Имало фалсификувани лекови,
несакани реакции кај пациенти, биле откривани лекови со етикети од турскиот фонд
за здравство со имиња на турски пациенти, згужвани амбалажи, кутии на кои пишува
име на еден лек, а внатре е сосема друг лек. На Клиниката за детски болести во
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една серија на лек за ретки болести се откриени 11 шишенца со фалсификуван
лек, во кои имало прашеста материја за која анализите во странска лабораторија
покажале дека се работи за супстанца која се користи против труење со железо и
алуминиум. Две млади пациентки за малку ќе завршеа фатално од лекот кој им бил
даван интравенозно. Тодоров призна дека знаел за овој случај, кој бил пријавен и
за кој ОЈО покренало истрага, но тврдеше дека „новинарските истражувања се црна
кампања која си игра со чувствата на граѓаните“. На тендер во Министерството за
здравство добил дури и лек од кој во САД имало 40 смртни случаи, но увозот навреме
бил спречен од директорот на Клиниката за онкологија. Сомнителни лекови за рак
на дојка на кој им бил покриен баркодот со етикета на турскиот фонд за здравство,
биле откриени на Клиниката за онкологија. И покрај ова, паралелниот увоз се
одвивал непречено и без контрола. По истражувањето на НоваТВ, ОЈО во ноември
2017 година отвори истрага за паралелниот увоз на лекови. Серијалот написи покажа
како била злоупотребена власта, како биле манипулирани граѓаните, како се богателе
одредени фармацевтски моќници, како се носеле закони по желба на претходната
власт со образложение дека со паралелниот увоз се намалува цената на лековите. И,
конечно, во јуни 2018 години пратениците ги изгласаа измените на Законот за лекови,
според кои веледрогеријата мора да достави сертификат за анализа на квалитетот
од самиот производител, како и сертификат од анализата на квалитетот на лекот од
лабораторија овластена од надлежен орган на земјата производител на лекот или на
земјата извозник на лекот. Иако паралелниот увоз остана, двата сертификата донесоа
поголема сигурност во безбедноста и квалитетот на лековите.

ПРОЕКТОТ „МОЈ ТЕРМИН“
Националниот систем за е-здравство („Мој термин“) започна во 2011 година како
систем за управување со листи на чекање, и тоа како пилот-проект за внатрешна
употреба во три јавни здравствени установи: Клиника за радиологија, Клиника за
хируршки болести и Градска општа болница „8 Септември“. Проектот „Мој термин“
беше осмислен да внесе ред во закажувањето. Во тој период имаше долги и
нетранспарентни листи за чекање за магнетна резонанција, компјутерска томографија,
мамографија и операции, каде што се чекаше со месеци. „По имплементација во овие
три јавни здравствени установи, донесена е одлука системот да се прошири, но и да
се модифицира, односно да започне да функционира како систем за закажување на
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сите прегледи, а дополнително сето тоа проследено со воведување на електронска
евиденција преку воспоставување на модули за работа на лекарите. Дополнително,
каде и да оди пациентот, секој лекар може да го види неговото медицинско досие
и какви лекови прима, за да може соодветно да донесува одлуки за промена на
терапијата“, вели Жаклина Чагоровска од Управата за електронско здравство. Таа
смета дека со воведувањето на системот времето на чекање за закажување било
драстично намалено. „Причина за тоа е што повеќе немаше двојно внесени и нереални
пациенти и можеше да се дефинира минималното работно време по медицинска
опрема и лекар. Во 2013 година е пуштен во употреба новиот надграден систем за
евиденции во здравството, популарно наречен „Мој термин“; оттогаш секоја година
системот се надградува со нови модули, проширувајќи го доменот на имплементација
во областите на здравствената заштита, превенцијата и јавното здравје. Денес
„Мој термин“ е централизиран систем за е-здравство кој создава и чува податоци и
информации поврзани со здравствената заштита“, вели Чагоровска. Сепак, системот
„Мој термин“, покрај придобивките донесе и проблеми, особено во првите неколку
години откако започна да функционира. Често се случуваше системот да „падне“, со
што се создаваше метеж пред шалтерите и пред ординациите. Времето за преглед
на пациентот најчесто се наведуваше како еден од крупните пропусти на овој систем,
како и тоа дека системот не дозволува лекарот да му се посвети на пациентот со
доволно внимание за сметка на административната процедура која е предолга.

ИЗГРАДБАТА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
— ПРОПАДНАТ ПРОЕКТ НА ПРЕТХОДНАТА ВЛАСТ
Еден од најголемите проекти, изградбата на новиот Клинички центар кој требаше
да никне на влезот на комплексот клиники „Мајка Тереза“ не се реализира, ниту се
даде отчет за потрошените средства. Темелите беа ставени на 2 јануари 2014 година,
камерите снимаа кога Груевски и Тодоров фрлија земја со лопатите и толку. Оттогаш
ниту градежна механизација ниту работење на мајстори не се слушнаа на просторот
каде што требаше да биде лоциран грандиозниот објект за кој беше добиен кредит од
70 милиони евра од Банката на Советот на Европа. Тогашната власт најави дека оваа
најголема инвестиција во здравството ќе биде готова на почетокот на 2017 година.
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Наместо тоа, на местото остана само дупката што ја ископаа багерите. Идејното
решение го изработи италијанската проектантска куќа Арен СРЛ и за тоа доби 1,3
милиони евра. Во 2015 година беше обелоденето (од истражувањето на веб-порталот
НоваТВ) дека архитектот од италијанската фирма Арен СРЛ, која го доби тендерот за
изработка на главниот проект, бил вмешан во серија корупциски скандали во Италија
пред една деценија и бил двапати апсен во неговата држава за работи поврзани со
проектирање на болници во Италија. Како и зошто се дозволило да биде склучена
зделката со таа фирма тогашната власт никогаш не одговори. Во октомври 2016
година беше објавен нов тендер за изградба на Клиничкиот центар. Но, отворањето
на понудите на 5 декември не се случи, а Министерството за здравство го одложи
изборот за најдобар изведувач на работите. Новиот рок кој си го зададе тогашната
влада беше изградбата да биде во наредните пет години. Тогаш стана јасно дека од
изградбата на новиот Клинички центар нема да има ништо. По смената на власта еден
од приоритетите беше да се одлучи каде ќе се гради новиот Клинички центар. Во
март 2018 година Владата одлучи тоа да биде локацијата во близина на Злокуќани, но
поради нерасчистени имотно-правни работи со земјиштето во февруари 2019 година
ја промени одлуката и најавено е објектот да започне да се гради до почетокот на
идната година во Општина Ѓорче Петров, на локација со државно земјиште.

ТАМАРА — ДЕВОЈЧЕТО ЧИЈА СМРТ
ГИ ИЗВАДИ ГРАЃАНИТЕ НА УЛИЦА
Целокупната ситуација во здравството, популизмот и политизацијата достигнаа
кулминација. Работите излегоа од контрола, во смисла на бескомпромисно користење
на моќта, вклучувајќи го и самоволието и арогантното однесување на министрите.
Зборуваме за власт што болеста на едно дете сакаше да ја искористи за сопствена
промоција. И создаде систем кој уби дете. Малата Тамара Димовска почина на 9
февруари 2015 година додека чекаше надлежните да одлучат каде ќе се оперира
од тешката деформација на „рбетниот столб која ги притискаше нејзиното срце и
белите дробови. Имаше само 9 години. Нејзиното лекување се одлагаше цела година.
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А стануваше збор само за 30.000 евра, колку што чинеше операцијата во странство.
Донациите, кои се собираа преку хуманитарни концерти, беа прекинати кога Тодоров
им вети на родителите дека девојчето ќе се оперира во странство бидејќи можностите
во државата беа исцрпени. Тогаш почнаа манипулациите. Институциите наводно не
можеа да се договорат дали и каде ќе се лекува Тамара, а Министерството, ФЗОМ
и комисиите во Фондот излегуваа со контрадикторни информации. По долготрајна
голгота, време кога состојбата на Тамара се влошуваше, на родителите им беше
соопштено дека се чека турскиот лекар да се врати од странство и да закажат
датум за операција. Всушност, излезе дека Второстепената лекарска комисија, каде
што својот потпис го ставила Аспазија Софијанова, тогаш актуелна директорка
на Детската клиника, не го прифатила конзилијарното мислење на своите колеги
ортопеди и одговорила дека не се исцрпени можностите за лекување во Македонија,
односно дека „лекувањето има можност да се изврши на ТОАРУЦ“. Тогаш стана јасно
дека родителите биле манипулирани и излажани. Подоцна Софијанова обелодени
дека одлуката малата Тамара да не се лекува во странство дошла од „горе“, односно
од повисоко ниво. Планот бил да се отвори новиот Спинален центар за таму да се
оперира девојчето и така да го промовираат центарот. „Одлуката дојде од повисоко
ниво, се чекаше да се отвори новиот Спинален центар за таму да се лекува малата
Тамара. Јас во тој период не бев во државата, а одлуката се донесе по телефон“,
изјави тогаш Софијанова. Четири месеци пред да почине малата Тамара Димовска,
Фондот за здравство ги стопирал сите операции на деца што требало да заминат во
странство поради деформитети на „рбетниот столб. Со документ, Фондот ги известил
клиничките конзилиуми и двете лекарски комисии дека „не треба да издаваат
предлози за лекување во странство за искривување на „рбет бидејќи болеста не бара
итност, односно не е акутна“. Одлуката очигледно била политичка. Тодоров се изјасни
дека не чувствува одговорност за смртта на малата Тамара и рече дека направил сè
за девојчето да отпатува на операција во странство. Одговорноста ја префрли на
тимот странски доктори на кои се чекало да ја закажат операцијата. На 24 февруари
започнаа масовни протести, прво пред Министерството за здравство, а потоа пред
ФЗОМ и по улиците на Скопје. Граѓаните бараа оставки и извикуваа „Убијци, убијци“,
„Сите сме Тамара“, „Оставка“, „Нема да ви простиме“, „Парите ги трошите за бронза
и мртви идоли“. На звучници се пуштаа отчукувања на срце. Меѓу демонстрантите
имаше пензионери, студенти, родители. Протестите резултираа со две оставки, на
директорите на ФЗОМ, Маја Парнаџиева-Змејковска и Џемали Мехази, но Тодоров
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не си поднесе оставка. По ова, Основното јавно обвинителство отвори истрага, но на
обвинение се чекаше речиси три години. Три и пол години подоцна, ОЈО до Основниот
суд Скопје 1 Скопје поднесе обвинителен предлог против 12 луѓе за сторено кривично
дело – несовесно работење во службата во случајот со лекувањето на Тамара
Димовска. Обвинети се членовите на двете комисии, првостепената и второстепената,
двајцата директори на ФЗОМ, но за Тодоров обвинение не беше покренато. Судската
постапка сè уште е на почеток и тапка низ судските лавиринти. Случајот на малата
Тамара значеше почеток на граѓанските протести против режимот, кои не престанаа
во наредните години, сè до паѓањето на власта на Никола Груевски.

КАКО ФУНКЦИОНИРАШЕ СОЦИЈАЛНИОТ СИСТЕМ
Како ослабуваа сите алки на општественото живеење во изминатата деценија така
се зголемуваше сиромаштијата, а со тоа и обемот на работа на Министерството за
труд и социјална политика. Ова министерство, кое ја крои политиката на најкревката
категорија луѓе, некаде донесе моментален бенефит, но најголем дел од проектите
не дадоа ефект. Луѓето кои немаа од што да се прехранат, социјалните случаи и
тие со посебни потреби се први на листата на кои им треба помош. Само во 2011
година процентот на сиромашни лица во земјава изнесувал 30,4. Според податоците
од Светска банка објавени во 2012 година над 37.000 домаќинства биле корисници
на социјална помош, а тоа значи дека секој член од нив живеел со помалку од 2
долара дневно. Во една таква ситуација Министерството за труд и социјална политика
требаше да има клучна улога како да им се помогне и да им се олесни животот на
граѓаните кои живеат на прагот на сиромаштија, на лицата со попреченост, на старите
луѓе, на невработените, на децата. Сепак, официјалните податоци од Државниот завод
за статистика покажуваат дека бројот на корисници на социјална парична помош
од 2010 година до 2015 година e речиси преполовен, а намалувањето кулминираше
на почетокот од 2015 година кога стапија на сила новите законски решенија со кои
се заострија критериумите за достап до државна парична помош. Ова министерство
повеќе беше насочено кон административни и законски измени отколку кон реално
решавање на проблемите. Промените во тој дел најмногу се однесуваат на законските
решенија, како што е ратификувањето на Конвенцијата за правата на лицата со
попреченост, формирањето на Националното координативно тело за имплементација
на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во 2012 година, а во 2013 година
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е изменет Законот за градба во кој е воведен нов став со кој општините се обврзуваат
да воспостават патеки за движење на лицата со попреченост. Колку тоа се почитува е
друго прашање. Сепак, политиката на кампањско работење и на сопствена промоција
неповолно се рефлектираа на граѓаните што ги користат или требаше да ги користат
услугите. Министерството за труд и социјална политика ги обединува политиките
поврзани со вработувањето, работните односи, социјалната заштита, правата и
заштитата на децата и нивните семејства, социјалната сигурност на пензионерите,
заштитата од дискриминација и слично. И покрај сите овие зацртани цели, системот
на социјална заштита и социјално осигурување во државата не можеше да го
задоволи огромниот број незадоволени социјални потреби на населението, пред сè
поради лошото креирање на политиката, ограничените институционални, човечки и
финансиски капацитети на системот. Тромавиот и гломазен апарат се соочуваше и со
недоволна организираност и распределба на работните ангажмани на вработените.
За десет години во ова министерство се сменија шест, односно седум министри,
вклучувајќи го и Љупчо Мешков од ЛДП, кој од оваа позиција си замина во јули 2008
година. Негов наследник беше Џељаљ Бајрами од ДУИ, кој на министерската функција
остана до јули 2011 година или цели три години. Тогаш за министер беше назначен
Спиро Ристовски од ВМРО-ДПМНЕ, кој на функцијата остана до мај 2013 година, кога
тогашната владејачка партија го назначи младиот Диме Спасов за нов министер.
Спасов функцијата ја презеде на неполни 28 години и неговото министерување
го следеа неколку скандали. Од ноември 2015 до мај 2016 година, како резултат на
преодната влада, функцијата министер ја извршуваше Фросина Ременски од СДСМ.
По Договорот од Пржино, Ременски замина од функцијата и на оваа позиција дојде
Ибрахим Ибраими, дотогашен заменик министер во истото министерство, кој остана
цела година, сè до составувањето на новата влада. Од 1 јуни 2017 година функцијата
министер за труд и социјална политика ја извршува Мила Царовска, кадар на СДСМ,
која дојде со претходно искуство од невладиниот сектор.

Царовска: „Затековме комплетно
нефункционален социјален систем.“
„Во моментот кога го започнав мојот мандат, во Министерството за труд и социјална
политика беа вработени 329 лица. Побарав од Министерството за информатичко
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општество и администрација да направи функционална анализа на вработените за да
видиме колку луѓе ни се, всушност, потребни овде. Мојата цел беше да направам тим кој
ќе може ефикасно да ги води сите сектори, но истовремено луѓе ни требаа и во центрите,
во установите, за да работат во интерес на граѓаните. Направивме прераспределба
за центрите да работат во две смени. Така, не ги отпуштив вработените, но ги ставив
на позиции да им служат на граѓаните. Како и во сите други сектори така и во овој со
којшто раководам затековме многу неправилности и злоупотреба на средства. Јас бев
многу изненадена од високите хонорари што ги примале вработените преку учества
во разни комисии и работни групи. Покрај платата како вработени во Министерството,
како хонорар земале уште една плата бидејќи членувале во комисии, иако тоа се
одвивало во текот на работното време. Станува збор за високи суми и до 50 илјади
денари. Иако се работи за ресор во чија надлежност се и социјално загрозени групи
граѓани, тоа не претставувало пречка за да се користи привилегираната позиција за
стекнување лична корист. Ние донесовме нов правилник околу плаќањето. Членовите
на комисиите кои работат во текот на работното време земаат по 500 денари месечно,
колку да имаат за кафе. Нема да дозволам нечии џебови да се полнат, а ништо да не
функционира“, вели Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика.
Министерката Царовска објаснува дека децениското непланско раководење со
Министерството за труд и социјална политика оставило сериозни последици врз
системот и врз сите негови корисници.
„Ми се чини дека претходното раководство ја имаше целосно заборавено улогата која
треба да ја има ова министерство во општеството, а тоа е да креира мерки кои реално
ќе им помогнат на граѓаните да излезат од сиромаштија, да дојдат до повисока плата,
всушност, да излезат од државните лавиринти и да престанат да зависат од системот.
Поентата на помошта која ја нудиме ние како држава е да обезбедиме социјална
сигурност за сите, но и да им помогнеме на граѓаните да станат продуктивни членови
на ова општество. Само така може да имаме функционален систем и силна држава.
За ова да го постигнеме, неопходно е постојано да се прават анализи, да се види
кои мерки се покажале како добри, кои треба да се адаптираат или трансформираат.
Треба да имаме јасна цел и визија, да работиме стратешки и со континуитет. Ништо од
ова, за жал, не било применувано во претходните 10 години. Како последица, имавме
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безброј штетни проекти, кои го црпеа државниот буџет, без да ги дадат посакуваните
резултати. Во секторот труд најголема штета има направено проектот „Македонија
вработува”, со кој на работниците кои беа вработени, а тоа се околу 26.000, не им
се уплатувани придонесите од задолжително социјално осигурување и предизвика
дополнителни финансиски проблеми во соодветните фондови, а посебно во Фондот
за пензиско и инвалидско осигурување. Исто така, со ад-хок зголемувањата на
пензиите, без да се почитува законската рамка, целосно беше разнишан и пензискиот
систем. Ако не се направеа реформите, сегашните и идните пензионери ќе останеа
без пензии, бидејќи дупката во 2016 година во ПИОМ е зголемена на 17,2 милијарди
денари, или речиси 28 % од вкупните приходи на ПИОМ. Во секторот социјала и детска
заштита законот, наместо да ги извлекува најранливите од сиромаштија и да ги води
кон активација на пазар на труд ги претвораше во трајни корисници на системот на
социјална заштита, и тоа за сума намалена на половина. Не се вложуваше во детската
заштита и во раниот детски развој, коишто се клучни за развојот на децата и за
создавање квалитетен човечки капитал. Искуствата покажаа дека многу од услугите
кои им се нудеа во овој период на социјално загрозените семејства се манипулација,
особено пред избори, при што како услуга им се нуди тоа што реално им следува
според законите, без разлика дали е бањско лекување, социјален стан или социјална
помош“, вели Царовска.

ПРОЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА ВО ИЗМИНАТАТА ДЕЦЕНИЈА
` Во 2008 година е усвоен првиот стратешки документ за деинституционализација.
со фокус на Специјалниот завод во Демир Капија — проект кој започна да се
применува 10 години подоцна.
` Во 2009 година спектакуларно беше најавуван и проектот „СОС-маркети“, каде што
социјалните случаи ќе можеа да пазаруваат бесплатно во износ од 5.000 денари во
месецот. Овој проект не заживеа.

` 2010 година го одбележа проектот за бесплатно бањско лекување. Имаше сомнежи
дека се испраќаат партиски луѓе, а најмногу дека на тие што ја искористиле оваа
можност им се одбива сума од погребните трошоци.
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` Во 2011 година е воведен електронскиот регистар на посвојување. Проблемот со
посвојувањето остана.
` Во 2012 година — бесплатен одмор за деца од социјално загрозените семејства.

` Во 2013 година се воведоа лиценци за воспитувачите и директорите во установите
кои се задолжени за згрижување, воспитание и образование на децата од
предучилишна возраст.
` Во 2013 година во Законот за социјална заштита и во Законот за заштита на
децата се воведоа четири нови бенефиции, и тоа: додаток за потполно глуви
лица во износ од 4.000 денари, додаток за мобилност за лица со квадриплегија и
слепило во износ од 7.000 денари месечно. Воведен е и паричен надоместок од
8.000 денари за самохрани родители коишто во наредните 15 години ќе се грижат
за своите деца со попреченост, а кои не исполнуваат услови за старосна пензија.
` 2013 година промовиран е проектот „Да се грижиме за топол дом“, со кој
Министерството за труд и социјала ги повикува граѓаните да донираат облека,
мебел, постелнина за социјално загрозени семејства.
` 2014 година најавен беше проектот „Бесплатен туристички викенд за пензионери“
— еден од многуте кои никогаш не заживеаја.

` Во 2015 година проектот „Македонија вработува“ резултира со неплатени придонеси
за 26.000 работници, за што сегашната министерка Царовска поднесе пријава во
ОЈО.
` За најголем дел од овие проекти Владата во 2009 година потпиша договор за заем
од Светска банка во износ од 19.300.000 евра. Кредитот беше земен за проектот
„Условени парични надоместоци“, а требаше да послужи и за зајакнување на
администрацијата, за анализа на центрите за социјална заштита, како и за нивно
опремување и реновирање, за софтвер за администрирање на надоместоците, за
имплементирање на програма за паричен надоместок на ученици од семејства со
социјален ризик.
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Во јавноста остана запаметена акцијата „Метастаза“ којашто се случи на 19 април 2010
година, кога за криминал и малверзации со инвалидските пензии беа уапсени и беше
поднесено обвинение за 37 луѓе, меѓу кои лекари, членови на инвалидските комисии,
болничари и други инволвирани. Судењето, кое се развлече две и пол години, за некои
од нив резултираше со условни казни, лекари беа казнети со затвор во траење од
две и пол години, дел добија забрана за членување во инвалидски комисии. Иако во
јавноста оваа акција отвори надеж дека ќе ѝ се стави крај на корупцијата и полесно
ќе се добиваат инвалидски пензии, судската постапка на крајот исфрли на виделина
многу прашања кои ја засенија вината на лекарите и посредниците кои мешетареле
за добивање пензии. Во текот на сослушувањето пред судот излегоа на виделина
докази дека инвалидските пензии биле државен криминал, за кој знаеле, и кој
директно го наредувале министри, заменици, партиски функционери, од кои никој не
понесе одговорност. Зад решетки завршија луѓе кои, покрај тоа што биле партиски
послушници и давале инвалидски пензии по наредба, одвреме-навреме го правеле
тоа и за сопствена материјална корист. Според исказот на еден од обвинетите
лекари, по директна наредба од партијата на власт им биле дадени 700 инвалидски
пензии на партиски луѓе од ВМРО-ДПМНЕ, како и на 77 други луѓе. По оваа акција и
по откривањето на ланецот, во лекарските комисии не се промени речиси ништо.
Инвалидски пензии се добиваат многу тешко, а дали таму ќе има промени и реформи
останува на Министерството за труд и социјална политика.

Надоместокот за трето дете
Родителскиот надоместок за трето дете е право воведено во 2009 година и следува
за секое трето живородено дете. Согласно официјалните статистички податоци,
бројот на корисници на ова право е во постојан пораст, односно од 1.898 корисници
во 2009 година на 23.915 корисници во 2016 година. Гледано од аспект на висината
на средствата кои се исплаќале за овој паричен надоместок (околу 8.000 денари),
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како и поради фактот дека ова право го користат и лица кои имаат високи приходи,
се доведуваат во прашање целите на социјалните издатоци кои се исплаќаат преку
системот на детска заштита. Согласно анализите, клучните предизвици поврзани
со ова право вклучуваат: непостигнување на крајниот ефект на оваа мерка во
однос на зголемување на наталитетот (и покрај фактот дека се зголемува бројот на
третородени деца во државата), трошоците и придобивките на програмата покажуваат
негативна сегашна нето-вредност, што придонесува за потреба од преиспитување
и редизајнирање на програмата. Од тие причини беа предложени законски измени,
додатокот за трето дете да се трансферира, односно да се укине како таков, а да се
воведе еднократен додаток за секое новороденче. Семејствата кои имаат минимални
приходи и се корисници на социјална помош, освен што ќе добиваат еднократна
помош, ќе им се овозможи пристап до правото за детски и образовен додаток,
чија крајна цел е да се намали детската сиромаштија, а за семејствата кои веќе го
користат ова право законските измени нема да важат, туку само за новородените.
Од Министерството велат дека, иако постојниот закон имал за цел да го зголеми
наталитетот, тоа не се случило, а стапката на наталитет опаѓа од 13,3 во 2001 година до
11,1 во 2016 година. Инаку, само во 2017 година за исплата на родителскиот додаток за
трето дете од буџетот на Министерството за труд и социјална политика се потрошени
38,7 милиони евра. Во 2017 година за трето дете додаток земале 26.126 мајки, а за
четврто 803. Законските измени добија зелено светло на 21 мај 2019 година, со што
овој додаток се укина, односно ќе го добиваат само семејствата кои имаат месечни
примања до 12.000 денари.

Проект за изградба на станови
за луѓе со социјален статус
Проектот за изградба на станови за лица со социјален ризик и други ранливи групи
започна во 2009 година и е делумно финансиран од Банката за развој при Советот на
Европа. Со овој проект предвидена беше изградба на 32 објекти со вкупно 1.754 станови
со вкупна површина од 72.643,70 м2. Иако проектот требаше да финишира до крајот
на 2018 година, објектите во Струмица и Гостивар сè уште се во градба, а неизградени
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останаа и оние во Гевгелија, Пехчево, Виница, Куманово, Свети Николе, Пробиштип,
Неготино, Тетово, Дебар, Велес и на три локации во Скопје. Ексминистерката за труд и
социјална политика, Фросина Ременски, во 2016 година обелодени дека министерот за
транспорт и врски и директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен
и деловен простор (ЈПССДП) тогаш им делеле социјални станови на свои партиски
другари од ВМРО-ДПМНЕ кои биле на државни функции. Некои од нив ги издавале под
кирија, а други, пак, си ги користеле за „други намени“. За скандалот да биде поголем,
за да се додели некој стан требало да се добие мислење од Министерството за труд
и социјална политика, по што тоа се испраќало до комисија која давала одобрение за
предметот. „Трагедијата да биде поголема, на адреса на државни социјални станови
кои засега се без сопственик, владејачката партија запишала и фантомски гласачи.
По смената на двајцата министри и тројцата дополнителни заменици министри
од опозицијата, Комисијата за делење социјални станови од Министерството за
транспорт и врски експресно им поделила социјални станови во зградите во Ресен
на жители на реонот Мала Преспа. Во Прилеп, пак, им се делеле социјални станови
на лица кои по ниту еден основ не ги исполнувале условите да конкурираат или,
пак, да добијат ваков бесплатен стан“, рече тогаш Ременски. Инаку, во Скопје дел од
социјалните станови во населбата Ѓорче Петров и денес стојат празни, а социјално
загрозени семејства немаат каде да живеат.

Бесплатно бањско лекување за пензионери
Во 2010 година беше воведен проектот „Бањско лекување за пензионери“, како и
бесплатното возење во градските автобуси како популистички, маркетиншки трик
за да се придобијат пензионерите како гласачко тело. Услугата „Бањско-климатска
рекреација“ сè уште е на сила и може да се користи само еднаш во траење од седум
дена. Предвидува шест полни пансиони, бањска терапија, задолжителен здравствен
преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта по завршување
на користење на услугата, а корисниците на пензија кои ја искористиле услугата во
претходните три години немаат право да ја користат оваа услуга повторно. Во 2010 година
бањска рекреација побарале 25.940 пензионери, а ја добиле само 7.400 пензионери.
Во 2018 година од 15.678 пензионери кои аплицирале, бањско лекување добиле само
4.240 пензионери. И бањското лекување и бесплатните возења во градските автобуси
беа популистички мерки на претходната власт, кои заедно со бесплатните одмори за
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ученици од семејства со социјален ризик во општеството треба да се разберат како
нешто што им следува на луѓето со социјален ризик и со ниски пензии. Згора на сè,
Министерството за труд и социјала тоа го правело со заеми кои подоцна ги плаќаат
истите тие граѓани.

Се стимулирала изградба на приватни домови за
стари лица — државните пропаѓаа
Во државата има само пет државни установи за згрижување на стари лица, и тоа во
Скопје, Куманово, Битола, Прилеп и Берово (со 29 легла). Во нив, согласно официјалните
статистички податоци, во 2016 година услуги користеле 508 лица, а обезбедени биле
преку 143 вработени. Официјалните статистички податоци покажуваат дека поголем
број стари лица се вклучени во приватните установи отколку во јавните, каде што за
да се ослободи место се чека и по 5—6 години. Ова говори за недоволна јавна понуда
за институционална поддршка во делот на обезбедување услуги за стари лица, што е
огромен проблем. Во изминатиот децениски период не се изгради ниту еден државен
дом за стари лица, туку пропаѓаа и постојните. Наместо тоа, приоритет ѝ се даде
на изградбата на приватни домови каде што цената за едномесечно сместување е
околу 500 евра. Тоа за македонските пензионери е премногу и не можат да си го
дозволат со нивните просечни пензии. За разлика од приватните, државните домови
за стари лица се многу поевтини, но пропаѓаат и оние малку што ги има, а нови не се
градеа. Отворањето на приватни домови во изминатите 10 години беше стимулирано
од државата и стана многу профитабилен бизнис. Една од мерките за изградба на
приватни домови беше продажбата на државно земјиште за 1 евро по метар квадратен,
потоа намалувањето на висината на комуналните такси, поволните кредитни линии
преку Македонска банка, како и други поволности за претприемништво. Одлуката за
тоа кој ќе има можност да отвори дом за стари лица ја носела Владата, по претходна
одлука на Министерството за труд и социјална политика.

ЗАКЛУЧОЦИ
Деценискиот период го одбележа владеење на партија која ги злоупотреби
институциите за да манипулира со граѓаните. Иако власта се смени една година пред
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да се случи Преспанскиот договор, „урнатините“
Деценискиот период останаа, а последиците се чувствуваат и понатаму.
го одбележа владеење Таа злоупотреба на институциите беше присутна во
на партија која ги сите сегменти од општественото живеење, но во
злоупотреби институциите здравството и социјалата граѓаните ја почувствуваа
за да манипулира со најмногу, директно на својот грб. Искуствата
граѓаните. Иако покажаа, како и голем дел од проектите, дека
власта се смени една социјално загрозените граѓани се користеле за
година пред да се случи манипулација, особено пред избори. Притоа им се
Преспанскиот договор, нуделе „услуги“ кои им следуваат според законската
„урнатините“ останаа, регулатива, без разлика дали се работи за бања,
а последиците се стан или социјална помош. Овие категории на луѓе,
чувствуваат и понатаму. вклучувајќи ги и пензионерите со мали пензии, се
Таа злоупотреба многу ранливи и често беа злоупотребувани со
на институциите разни проекти кои служеа само за собирање на
беше присутна во гласови пред избори. Суштински реформи немаше.
сите сегменти од Во иднина е потребна добра стратегија со која ќе
општественото живеење, се зајакне овој сектор во сите четири сегменти:
но во здравството и труд, социјала, детска заштита и пензиски систем.
социјалата граѓаните ја Многу треба да се работи во правец на тоа да
почувствуваа најмногу, се тргнат децата кои просат на улица, а за тоа е
директно на својот грб. потребно што повеќе да зајакнат и социјалните
служби. Со смената на власта Министерството за
труд и социјална политика ги детектира повеќето
слаби точки и, како што велат, работат на нивно зајакнување, а исправени се некои
неправди што ги нанесе претходната власт, како, на пример, штетата врз 12.000
лица бидејќи нивните придонеси биле уплатувани само во првиот столб. Секако, на
работоспособните не им треба социјална помош, туку работа и затоа треба сериозен
ангажман на ова поле за да се намали високиот процент на невработеност. Процесот на
деинституционализација треба да продолжи бидејќи тоа е практика и во развиените
земји. Во Демир Капија нема веќе деца, а исто така сите деца од домовите „25 Мај“
и „11 Октомври“ се сместени во мали групни домови. Овој процес треба да служи за
пример и да продолжи и во психијатриските болници во соработка со Министерството
за здравство, затоа што условите за живот таму се под секое човечко достоинство,
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што е нотирано и во сите меѓународни извештаи. Повеќе обучен кадар; изградбата
и реновирање на нови градинки да биде приоритет. Сите чекори треба да бидат
осмислени со детални анализи и транспарентно работење бидејќи само така е можен
напредок. Причините за пропаѓањето на македонското здравство се во погрешните
политики, без стратешки цели, во партизацијата која навлезе длабоко во овој сектор,
во популистичките методи и незаинтересираноста за суштински реформи. Од таквото
работење поука треба да извлече сегашното раководство во Министерството за
здравство. Стратешките цели треба да бидат насочени кон превенција на болестите,
бидејќи многу малку внимание ѝ се посветува на оваа област. Секако, потребни се
едукација и кампањи за вакцинација бидејќи искоренетите заразни болести почнаа
да се враќаат, а епидемијата на морбили веќе однесе повеќе детски животи. Со
спречување и намалување на ризикот од болести не само што ќе имаат бенефит
граѓаните туку и државата бидејќи ќе има помалку трошоци за лекување. Црвените
светла за здравството се запалени во сите земји , популацијата живее подолго,
трошоците се сè поголеми и затоа мора да се направи пресврт во водењето на
политиката во здравството. Партизацијата во здравството треба да запре, а граѓаните
мора да знаат како се трошат парите наменети за здравјето. Иако станува збор за
ограничени ресурси во здравството, треба да има фер дистрибуција на средствата
и целиот тој процес да се одвива транспарентно. Комисиите за лекување во
странство треба да бидат потполно независни од ФЗОМ. Во нив да не членуваат
истите лекари кои даваат конзилијарни мислења поради влијание во одлуките.
Потребна е итна ревизија на позитивната листа на лекови, од неа да се исфрлат сите
застарени лекови и да се внесат нови. Во исто време ФЗОМ треба да најде решение
за проблемот со лековите на рецепт кои ги снемува во првите неколку дена од
месецот. Квотите очигледно не се решение и во најава е нивно укинување. Потребна
е реорганизација во работењето на примарното, секундарното и терцијарното
здравство, за што не се потребни финансиски средства, туку добра стратегија. За
да опстане, јавното здравство мора да понуди подобри услови за лекување и престој
на пациентите, во спротивно тие ќе се преориентираат кон приватните болници или
ќе умираат по улиците. Во таква ситуација не само што ќе дојде до уназадување на
здравствениот систем туку јавното здравство ќе ја изгуби улогата што ја има, со ризик
да стане сосема нефункционално.
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И експертската јавност која ја консултиравме и деталната анализа на достапни
податоци која ја спроведовме кажуваат
една иста работа: директно, економските
последиците од одлагањето на членството во НАТО не можат да се пресметаат, но
може да се претпостави колку би добила македонската економија да ги немаше „Диво насеље“, 24 декември, 27 април
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и серија други безбедносни инциденти кои ги одвраќаа и ги тераа далеку не само
странските туку и домашните инвестиции. Дополнително, процентот на криминал во
владеењето на ВМРО-ДПМНЕ и самата должина на тоа владеење ќе беа многу помали.
Да не зборуваме од директните позитивни економски импликации од почнувањето на
преговорите со Европската Унија уште пред десетина години.
„Безочно расфрлање со народните пари, енормно задолжување на државата,
пропаганда, матни тендери, вредни стотици милиони евра, повторно пропаганда,
ставање на буџетот во служба на теснопартиските интереси, уште поголема
пропаганда, енормно богатење на фирми и поединци блиски до власта…“ — овие
неколку поими се првата асоцијација која се раѓа кај секој просечен жител на оваа
држава кога ќе му се споменат економијата и економската политика во периодот по
2008 година.
Дури откако го започнав ова истражување согледав колку многу слабости, пропусти,
очигледни злоупотреби, криминал и наменско поткопување на клучните државни
интереси сме заборавиле во овие 11 години. Не велам дека најголем дел од нив не ги
паметиме, но тврдам дека тие биле толку многу што со самиот габарит придонесле
за етапно бришење од колективната меморија, веројатно под притисокот на својата
огромна специфична маса.
Никој не е пророк и не може да тврди дека дел од овие работи немаше да се
случуваат и доколку Македонија влезеше во НАТО уште во 2008 година, но искуствата
од регионот (како она со поранешниот хрватски премиер Иво Санадер) потврдуваат
една работа — во земјите кои веќе се интегрирале со развиениот свет криминалот на
крајот се санкционира.
Ете, сметам дека одовде треба да започне анализата околу економските ефекти од
непотребното одлагање на евроатланските интегративни процеси за цели 11 години.
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Познато е дека врската помеѓу бизнисот и политичката нестабилност е буквално
нераскинлива. Не треба да се гледа разорниот ефект на Втората светска војна врз
светската економија за да се спознае овој факт. Доволно е на Гугл да се погледне
графиконот на растот на македонското БДП во последниве 20 години и да се види
како тоа реагирало на војната во Косово, на воениот конфликт од 2001 година во
Македонија и како на политичката криза од 2015 до 2016 година, и сè ќе ви биде јасно.
Едноставно никој, па и самите ние, не би ризикувал со својот тешко стекнат капитал
на место и во услови каде што ризикот за војна е извесен. Па така, познато е дека
вредноста на недвижностите во Тетово за време на 2001 година падна речиси на нула.
Познато е и дека Швајцарија има највисока вредност на истите тие недвижности токму
поради фактот што повеќе од два века не се има соочено со никаква безбедносна
криза.
Познато е дека инвестиционата активност во САД во голем дел се базира и на
гаранциите од државата за неповредливоста и буквално светоста на приватната
сопственост.
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И познати се снимките како американските инвеститори во 1958-та година буквално
со пливање ја напуштале Куба само за да се спасат од новата политичка неизвесност.
Ваквите состојби на микрониво се рефлектираат и во макроекономската политиката.
Познато е дека каматните стапки на меѓународните финансиски институции варираат
во зависност од земјата која бара кредит. Доколку земја со висок ризик на конфликт
(каква што беше Македонија во периодот 2008-2017) зачука на нивната врата ќе добие
веројатно двојно повисоки каматни стапки отколку Шведска или Норвешка — на кои,
рака на срце, и не им е потребен кредит.
Значи, уште пред да започне нашето истражување може да се каже дека самите
ние (како директни или индиректни учесници во економијата) од повеќе аспекти
ја плативме политичката нестабилност која дојде како последица на неприродно
долгото и крајно непотребно одлагање на членството во НАТО.
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ПО КОЈА ЛОГИКА СЕ ВОДЕШЕ ЕКОНОМСКАТА
ПОЛИТИКА НА МАКЕДОНСКИ НАЧИН?
Многу години пред доаѓањето на Никола Груевски, во неформално дружење со високи
интелектуалци слушнав една интересна компарација. Таа гласеше вака:
„Разликата помеѓу СДСМ и ДПМНЕ е во тоа што првите не веруваат во тоа дека
Македонија може да опстане сама (што неодамна Бранко Црвенковски и официјално
го призна) и секогаш бараат спас во интегрирањето со странство. Бидејќи веќе им
го нема Белград, мечтаат да го заменат со Брисел. Од друга страна, ДПМНЕ е 100 %
(генерално, неосновано) убедено дека Македонија е библиска земја и врз база на тоа
може да живее сама на светот и тој концепт се обидуваат да го потенцираат во секоја
можна пригода.”
Па така, по катастрофалното завршувањето на самитот на НАТО во Букурешт во
2008 година, на лидерот на ДПМНЕ и тогашен претседател на Владата на РМ, Никола
Груевски, му се пружи можност да ја докаже оваа хипотеза на неговите сопартијци и
со полн ентузијазам влезе во него.
Таа негова економска мисија и визија (која Груевски дефинитивно ја имаше во
неговата комплексна глава) за докажување на самоодржливоста на Македонија
беше базирана на неколку столбови кои ќе ги анализираме одделно.

СТОЛБ 1: ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈАТА
Како поранешен министер за финансии, Никола Груевски уште на самиот почеток на
неговото владеење, а особено по 2008 година понуди нов економски модел, многу
посмел во поглед на задолжувањето во однос на неговите претходници.
Колку за појаснување, претходната влада на СДСМ, каде што министер за финансии
беше Никола Поповски, беше позната по својата рестриктивна политика, политика
за минимум задолжување и трошење. Таквата нивна филозофија се покажа како
погубна на следните парламентарни избори на кои на власт дојде Никола Груевски.
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Веројатно поучен од последиците од оваа практика на СДСМ, Груевски
реши целосно да ја игнорира, поточно да ја примени спротивната на
максимум трошење.
Од луѓето блиски до него (иако тоа сам никаде не го изјави) може да
се дознае дека се надевал на зголемување на потрошувачката моќ и
потрошувачките навики кај Македонците, а со тоа и на брзи економски
резултати.
Па така се започнува процесот на масовно задолжување на земјава,
кој не е прекинат ниту со доаѓањето на новата власт, до ден-денес.
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Според официјалните статистики, од рекордното ниско ниво на долг
по независноста, кое е баш во 2008 година и изнесува 2 милијарди
и 45 милиони долари, или 20,64 % од БДП, долгот веќе во 2009 година
се зголемува на 2,2 милијарди, или 23,57 проценти од БДП. Во секоја
наредна година од владеењето на владата на ВМРО-ДПМНЕ јавниот
долг продолжува да расте правопропорционално. Па така, во 2010
година имаме јавен долг кој претставува 24,06 % од БДП (2,3 милијарди
долари), во 2011 година долгот е повторно пораснат на 27,73 % од БДП,
или на 3 милијарди долари. Во 2012 година веќе имаме и порапиден
раст од цели шест процентни поени, за јавниот долг да достигне до
33,66 % (3,3 милијарди долари), а во наредната 2013 година тој изнесува
3,7 милијарди долари, или 33,97 % од БДП. Во наредните години, 2014,
2015, 2016, од владеење на последната влада на Никола Груевски
јавниот долг ќе се искачи на 38,02, % односно 38,10 %, односно 39,54 %, за на крај
самиот Никола Груевски да ја напушти функцијата со вкупен јавен долг зад себе од
4,3 милијарди долари.
За истиот период јавниот долг по глава на жител пораснал од 998 долари во 2008
година на рекордни, од независноста наваму, 2.052 долари во 2016 година.
Со тоа Македонија е на високото 63 место по критериумот најзадолжени земји во
светот.
Но Македонија во неговото време не се задолжуваше само на меѓународните
пазари. Домашните банки, особено во подоцните години од мандатот, беа адреса
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на која државата редовно се обраќаше. Обврзниците станаа алатка за покривање
на буџетските дупки. Владата најде и уште еден начин на бескаматно кредитирање,
преку одложување на повратот на ДДВ со месеци. Со што директно се загрозуваше
бизнисот, но од друга страна се купуваше социјален мир преку редовното исплаќање
плати и пензии.
Но Груевски во меѓувреме ја оствари својата примарна цел да се одржи повеќе од
десет години на власт. Во овие „позајмени“ пари имаше доволно средства и за да им
се зголемат платите на административците и да се вработат стотина илјади нови, да
се зголемат пензиите на тие кои ги користат, да се подмитуваат уметниците и јавните
личности со фиктивни, измислени проекти, како статутите на „Скопје 2014“и, секако, да
се одржи во живот домашниот градежен сектор преку наместени тендери на компании
блиски до власта. Кога се преполни државната и општинската администрација, за оние
што останаа надвор од неа се воведоа земјоделските субвенции и субвенционираното
привлекување на странски инвестиции за масовно отворање на нови работни места.
Сумирано, благодарение на ваквата негова политика, Груевски со државни пари успеа
да ги купи гласачите и да победи во неверојатни десет изборни циклуси по ред.
Најстрашно од сè е што со долговите дури допрва почнуваме да расчистуваме. Па
така, новата влада на СДСМ, предводена од Зоран Заев, како по инерција продолжи
да се задолжува со несмалено темпо. Иако во фискалната стратегија од 2018 година
јасно пишува дека најголем дел од новите задолжувања се за враќање на стари
заостанати долгови од претходната влада, тоа не го намалува лошиот впечаток и
рејтинг на државата, како пред домашната јавноста така и пред меѓународните
кредитори.
Поконкретно, во следните три години, Фискалната стратегија предвидува државата да
се задолжи за над 2,1 милијарди евра. Од овие пари, најголем дел, или 1,38 милијарди
евра, е планирано да се позајми од странство, додека, пак, задолжувањето на
домашниот пазар преку издавање записи и обврзници е планирано да изнесува 753,4
милиони евра.
Повеќе од половина од парите што ќе ги позајми државата, таа треба да ги искористи
за враќање на стари долгови што доспеваат, или вкупно 1,2 милијарди евра до 2020
година. Од нив, 800 милиони евра кон странски кредитори и околу 400 милиони евра
кон домашните.
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За покривање на буџетскиот дефицит за следните три години е планирана сума од
862,4 милиони евра и евидентно е дека секоја година планираниот дефицит ќе се
намалува.
Во 2018 и 2019 година, дел од задолжувањата, односно околу 352 милиони евра,
властите планираат да ги акумулираат на депозитната сметка на државата, но веќе
следната 2020 година од неа да повлечат над 280 милиони евра бидејќи тогаш сумата
за враќање кон странските кредитори нагло се зголемува поради тоа што една
еврообврзница доспева за враќање.
Кога сè ќе се собере и одземе, произлегува дека нето задолжувањето до 2020 година
ќе изнесува 930 милиони евра.
Со тоа, јавниот долг на земјата, кој ги вклучува државниот и гарантираниот долг на
јавните претпријатија и на трговските друштва кои се во целосна или во доминантна
сопственост на државата или на општините се планира да достигне 55,9 % во 2019
година и потоа благо да се намали на 53,5 % од БДП во 2020 година, што би било
еднакво на околу 6,5 милијарди евра.
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Со овие бројки како да се продолжува рокот на закрепнување од штетите кои ни ги
донесе веќе два пати споменатата кратковида економска политика од периодот 2008
— 2016 година.
Сублимирано, ерата на Никола Груевски и на неговите неколку влади апсолутно
може да се нарече ера на задолжување на земјата. Искуството, кое премиерот го
поседуваше од неговиот претходен мандат како министер за финансии, максимално
го искористи за да игра по жицата на најголемото можно задолжување што може да
го поднесе оваа земја. И тоа го правеше со очигледни намери за купување социјален
мир и со крајно популистички цели.
Точно е дека најголем дел од проектите кои се изградија со овие пари ќе останат. Но
ќе остане и фактот дека една сиромашна земја дополнително осиромашила градејќи
најскапи автопати и најскапи театри во светот.
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СТОЛБ 2: МАСОВНИ ДРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИИ
ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
И, според многумина, не е проблем самото задолжување туку како се трошеле парите
од него.

Во периодот од 2008 до 2015
година во Македонија беа
пуштени едвај 8 км автопат
од Куманово до границата,
плус скопската обиколница,
која беше стар проект уште од
владата на СДСМ. Наместо тоа,
јавните трошења одеа главно
во мегаломанскиот проект
„Скопје 2014“, кој успеа
да проголта близу половина
милијарда долари народни
пари. Точната сума на чинење
на овој проект веројатно
никогаш нема да се дознае,
но она што сигурно се знае е
дека долгорочните ефекти од
тој проект се речиси никакви.

Во периодот од 2008 до 2015 година во Македонија беа пуштени едвај 8 км автопат од Куманово до границата, плус скопската обиколница, која беше стар проект уште од владата
на СДСМ.
Наместо тоа, јавните трошења одеа главно во
мегаломанскиот проект „Скопје 2014“, кој успеа
да проголта близу половина милијарда долари
народни пари. Точната сума на чинење на овој
проект веројатно никогаш нема да се дознае,
но она што сигурно се знае е дека долгорочните ефекти од тој проект се речиси никакви.
Сепак, проектот „Скопје 2014“, освен идеолошки
и економски се вклопи во погоре споменатата економска концепција на владеењето на
ВМРО-ДПМНЕ, каде што поважни беа моменталните резултати отколку долгорочните цели
и опасности кои ги носеше неконтролираното
задолжување.

Па така, во овој проект во најголем дел беа ангажирани домашни градежни компании,
кои преку тоа го билдаа БДП во кризните години на посткризната светска економија.
Бруто домашниот производ на земјава продолжи да расте во сите овие споменати
години со некоја динамика која се движеше околу три проценти.
Поконкретно, во 2008 година, кога почнаа првите зафати од интензивната градежна
дејност, растот на економијата изнесуваше 5,5 %. Во наредната 2009 година, поради
светската економска криза, тој паѓа во негативна стапка од - 0,4 %. Во 2010 година
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Македонија забележува раст на БДП од 3,4 %, во 2011 година од
2,3 %. Во 2012 година повторно, и покрај стимулираното домашно
градежништво, имаме рецесија од - 0,5 %, за во 2013 година повторно
да имаме за Македонија просечен раст од 2,9 %. Во наредните
години, 2014, 2015, 2016, растот на БДП изнесува 2, 9% односно 3,6 %
односно 3,9 %.
Значи, Груевски и неговата ВМРО-ДПМНЕ ја остварија својата
примарна цел, земјава да не ја зафати економско цунами, што со
така кревко стопанство во услови на светска криза беше сосема
веројатна опција.
Сепак, иако македонското стопанство релативно лесно ја помина
светската економска криза, не може да се каже дека Владата
со ова рапидно задолжување и трошење ја постигнала барем
краткорочната цел.
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Бидејќи, според експертите и добрите познавачи на состојбите во
македонската економија, за да се почувствува тоа на стандардот
на населението потребен е раст поголем од 6 %, што ние, и покрај
ваквите неконвенционални трошења, не успеавме да го достигнеме.
Што се однесува до долгорочните ефекти од проектот „Скопје 2014“,
освен растот на туризмот во Скопје, за кој не е потврдено дека е
директно поврзан со овој проект (и секако носи минорен дел од
додадената вредност на нашата економија) и отворањето на нови
илјадници квадратни метри канцелариски простор, главно за
партиски вработувања во администрацијата, не може да се најде
никаков друг позитивен ефект.
Дополнително треба да се спомене дека сè уште не се завршени
истрагите околу тоа колку криминалот директно поврзан со „Скопје
2014“ ја има оштетено македонската економија, ама според тоа што
досега се знае бројките се баснословни, како и целиот проект.
Ако се анализира од денешна објективна перспектива, не се знае
дали „Скопје 2014“ политички повеќе му послужи на ВМРО-ДПМНЕ или
Протест поради скапата ограда на мостот кај хотелот „Холидеј ин“
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на СДСМ. Бидејќи цели шест години додека се градеше опозицијата буквално секој
ден имаше барем неколку теми за кои можеше да ја напаѓа Владата на безбројните
прес-конференции.
Дури ни планираните стотици страници на оваа книга не би биле доволни да ги
соберат апсолутно сите пропусти, злоупотреби и класичен криминал поврзани со овој
проект, затоа ќе споменеме само неколку од нив.
Во аналите на светското градежништво ќе остане фактот дека оградата (само
оградата) на мостот кај Холидеј ин чинеше повеќе од целиот нов мост кој го поврзува
Ѓорче Петров со Сарај.
Само стотина метри северно од таа чудесна ограда на мост, среде река се засадија
три врби кои чинеа уште поневеројатни 400.000 евра.
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За безбројните статуи, споменици и други бронзени форми низ целиот град излишно
е и да се пресметува, само може да се сподели коментарот на некои наши колеги
новинари од Фиренца во Италија дека леарницата која работела за „Скопје 2014“ со
златни букви ќе го излее името на Македонија како земја од која дошол најголемиот
можен профит во историјата на овој, инаку, многу познат град на уметноста.
Старо-новиот Македонски народен театар, (инаку рушен во земјотресот) имаше
неколкукратно поголема цена на чинење од анексите (дополнувањата) отколку од
самиот првичен проект. А во музејот на восочни фигури, за само една единствена
слика на украински автори им се исплаќаа и по стотици илјади евра.
И да биде сè најстрашно, дури некогаш и да се пресмета целиот криминал од „Скопје
2014“ до последен денар, тоа нема да биде целосната цена која ја платила македонската
економија. Бидејќи токму овој проект трајно ги закопа шансите за договор со Грција,
што ги одложи евроатланските интеграции за цела една деценија, а што веројатно со
својот низок стандард го плати една цела македонска генерација.
И на крајот, по буквално шестгодишна канонада против безочното и крајно нелогично
трошење на народните пари, Никола Груевски и неговата влада одлучија да ги
послушаат критиките и да се зафатат со изградба на инфраструктура или со проекти
кои треба да донесат бенефит на долг рок.
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Криминалот со автопатиштата сериозно
ги оштети државата и економијата
Колку и да звучи неверојатно, злоупотребите и недомаќинското работење при
изградбата на автопатиштата неколку пати го надминаа рекордниот криминал од
„Скопје 2014“. Тоа што е направено на трите автопатски правци кои почнаа да се градат
во ерата на ВМРО буквално го нема во познатата историја на светскиот градежен
сектор. Колку за илустрација еден, само еден километар од автопат Охрид — Кичево
чини невозможни 15 милиони евра.
Градежните експерти со право коментираат дека, да беше целиот автопат од 40 км
изграден во тунел под права линија, веројатно цената на чинење по еден километар
ќе беше помала.
Но повторно да почнеме од почетокот со автопатот Демир Капија — Смоквица. Уште
непочнати градежните активности, големата инвестиција се претвори во корупциска
афера, која доби и меѓународни размери. Во 2014 година „пукна“ скандалот што прв
го обелодени опозицискиот СДСМ, од каде што тврдеа дека владини функционери се
вмешани во наводен криминал при изградбата на оваа автопатска делница.
Според тогашните опозиционери, кои објавија и документи, во 2013 и 2014 година дури
95 лица, повеќето грчки државјани, од сметките на Актор во рок од десет месеци
извлекле 3,5 милиони евра во кеш преку 278 трансакции. Според нивните информации,
грчки државјани организирано, со автобус доаѓале во Неготино и во присуство на
директорката Атина Зиога, грчка државјанка, го подигале кешот, а потоа, според СДСМ,
тој кеш го оставале во земјава, бидејќи границите ги напуштале со празни џебови.
Благој Бочварски, тогашен претседател на Комисијата за транспорт и врски во СДСМ
тврдеше дека до моментот додека пукнал овој корупциски скандал биле повлечени
3,5 милиони евра на уплатени 32 милиони евра, или околу 11 отсто од една банка во
Македонија.
„Овој податок доволно кажува дека тие пари можеби се користени како плаќање на
провизија за добиениот тендер за изградба на делницата Демир Капија — Смоквица.
Самиот факт што грчки Актор го добил тендерот со понуда поскапа за 40 милиони
евра од второрангираната фирма доволно зборува за скандал од огромни размери. За
овој мегаскандал треба сериозна истрага од институциите на системот во државата“,
истакна Бочварски.
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Поранешниот антикорупционер Малиновски, пак, изјавуваше дека самиот чин на
вадење толкави износи во готовина од сметката на Актор упатува на заклучокот дека
во заднината на таа операција нешто не е во ред.
„Првата помисла е дека станува збор за перење пари и сомневање за корупциски акт,
но сето тоа морало да биде докрај истражено. Се разбира дека во истражувањето
на случајот најповикано е Јавното обвинителство, кое во соработка со Управата за
финансиско разузнавање, МВР и останатите надлежни институции мораше да даде
одговори на сите сомнежи“, вели Малиновски.
Под притисок на јавноста, обвинителите отворија преткривична постапка, но оттогаш
досега поминаа три години, а случајот „Актор“ остана затворен во фиоките на
Основното јавно обвинителство. Во тој период, јавниот обвинител Марко Зврлевски
сметаше дека степенот на сомнеж бил на најниско можно ниво, но сепак тврдеше
дека продолжиле да „истражуваат“.
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Во целиот овој случај беше вмешана и Народната банка на Македонија, од каде во
истото време гувернерот Димитар Богов тврдеше дека нивните служби го испитале
случајот „Актор“ и не дошле до информации за спорни трансакции.
Тврдењето на опозицијата дека грчки државјани од сметките на Актор извлекле 3,5
милиони евра предизвика бурни реакции во Европа со оглед на тоа што дури 85 отсто
од парите се дадени од европските фондови, додека само 15 отсто се македонски
пари. Оваа афера со години тресе на меѓународно ниво.
Според информациите на Фокус, истрагата е покрената за да се провери дали
функционери од власта зеле провизија, за тендерот да отиде во рацете на грчки Актор,
со оглед на тоа што со многу поевтина понуда во последен момент беше елиминирана
италијанската компанија Тото.
Откако „пукна“ аферата „Актор“, сопствена истрага отвори и Грција, но документите
дали има криминал и што сè се случувало ги чешлаат и европските истражители од
ОЛАФ.
И изградбата на автопатот Миладиновце — Свети Николе — Штип не помина со помали
перипетии поврзани со сомненија за криминал.
Новинарот на Фокус Влатко Стојановски уште во 2017 година објави опширна
истражувачка сторија во која тврди дека индикативно е тоа што во физибилити
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студијата, изработена од француската консултантска компанија Луи Берже во 2009
година за потребите на македонската влада, оваа делница била предвидена во
должина од 50 километри и била проценета на 104,6 милиони евра, или за двојно
помалку пари од парите за коишто се гради сега.
Тогаш од Владата се правдаа дека кога била изработена оваа студија не биле земени
предвид клучките со сегашните цени во износ од 23,5 милиони евра, мостовите од 8
милиони евра, девијациите од 3 милиони евра, цевчестите пропусти и заштитата од 1,7
милиони евра. Сепак, крунскиот владин аргумент зошто двојно поскапела изградбата
беше тоа што цените на нафтата, металите, енергијата енормно скокнале на светските
берзи во периодот од 2009 до 2013 година.
И покрај тоа што ги поддржа законите во Собранието за изградба и финансирање
на овие проекти, во знак на начелна поддршка за инвестирање во капитални
инфраструктурни проекти, опозицијата уште во 2013 година жестоко ја напаѓаше
Владата дека цената на овој автопат е превисока. Ваквите обвинувања во насока на
корупција ги зацементира лидерот на СДСМ, Зоран Заев, кој во 2015 година, објавувајќи
прислушувани разговори меѓу највисоки државни претставници, обвини дека власта
зела провизија од 5 отсто, или со други зборови, 25 милиони евра за целиот проект!
Заради реализација на проектот за изградба на трасата Миладиновци – Штип,
македонското ЈП за државни патишта, во улога на инвеститор, и кинеската Ексим
банка, во својство на заемодавец, во 2013 година склучија договор за заем на износ
од 206 милиони евра за финансирање на автопатската делница, при што евентуалните
трошоци над оваа сума, во износ од максимум 10 отсто, или околу 20 милиони евра, би
паднале на товар на македонскиот буџет.
Кредитот е со фиксна каматна стапка од 2 отсто на годишно ниво и грејс-период од 5
години, што на прв поглед изгледа како поволен кредит. Но кога ќе се погледне малку
подлабоко, излегува дека кредитот и не е толку поволен, особено имајќи предвид
дека кредиторот поставува посебни услови за македонската страна при трошењето
на овие пари, надвор од правилата што ги пропишува Законот за јавни набавки,
претежно во делот на транспарентноста и конкуренцијата.
Прво, кредитот е условен со обврска за заемопримателот да не го избере изведувачот
на проектот по пат на јавен повик во отворена постапка, туку со директна покана на
одбрани компании од земјата на кредиторот, т.е. од Кина, со кои Владата практично
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склучува договор по пат на непосредно преговарање, што драстично ја намалува
транспарентноста на процесот и ја лимитира конкуренцијата. На тој начин не се
обезбедува најниска можна цена.
„Лошо е задолжување со милионски суми во нетранспарентна постапка, бидејќи не се
избира изведувачот во јавна и отворена постапка, а воедно не се проектира пазарна
цена, која ќе излезе од конкурентен натпревар. На власта побитно ѝ е да наброи
проекти како бројка, без да мисли за оправданоста и исплатливоста на јавните пари.
Ваков проект не се прави без сериозна “кост-бенефит„ анализа“, изјави на оваа тема
универзитетскиот професор и член на МАНУ, Изет Зеќири, кој е поранешен пратеник
во Собранието.
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Понатаму, изведувачот добива низа буџетски олеснувања, меѓу кои ослободување од
ДДВ за прометот извршен кон инвеститорот, ослободување од акцизи при набавка
на патнички возила и минерални масла за цели од проектот, како и ослободување од
увозни давачки, ДДВ и акциза при увоз на добра и стоки наменети за автопатските
делници… Конечно, договорот содржи одредба со која се претпочита стоките, услугите
и технологиите што ќе се набавуваат со средства од кредитот да се набавуваат од
Кина.
„Условите на кредитот не се воопшто поповолни од тие што ги даваат други институции.
Каматната стапка на овој кредит е 2 отсто, што е слично со каматата што ја дава
Светска банка, која за кредити со рок на отплата од 15 години дава фиксна стапка
од 6-месечен либор + 1,3 отсто, што е отприлика 2 отсто. Дури, каматата за делницата
Миладиновци — Штип е и нешто повисока од овие номинални 2 отсто, поради тоа што
државата го ослободи главниот изведувач од плаќање ДДВ и ги презеде трошоците
за експропријацијата на земјиштето на свој товар“, вели Бранимир Јовановиќ од
Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје.
А, токму врз основа на Договорот за заем меѓу домашниот инвеститор и странскиот
кредитор, ЈП за државни патишта склучи комерцијален договор со кинеската државна
градежна компанија Синохидро корпорејшн лимитед, која била избрана за главен
изведувач во конкуренција на уште една, исто така, државна кинеска компанија –
Чајна интернешнел вотер енд електрик корпорејшн, бидејќи доставила подобра
техничка и финансиска понуда.
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Во однос на бекграундот на кинескиот изведувач доволно говори фактот што оваа
компанија се наоѓа на „црната листа“ на Светска банка, која препорачува да се
избегнува соработката со Синохидро, особено на проекти финансирани од Банката.
Имено, во јуни минатата 2016 година Светска банка објави опомена во времетраење од
една година, што значи дека сè уште е на сила, откако бордот за санкции во рамки на
институцијата објави дека оваа компанија била вклучена во „измамнички практики“.
Сепак, тоа не беше пречка оваа компанија да работи на македонскиот пазар откако
во 2013 година основа подружница во Скопје за изградба на автопатишта. Според
финансискиот извештај на компанијата, подружницата на Синохидро во Скопје за
изградба на автопатските траси во 2014 година остварила вкупни приходи од 18,3
милиони евра, но оваа година ја завршила со загуба од 3,7 милиони евра. Но, веќе
следната 2015 година, кога се интензивира изградбата на автопатиштата, компанијата
ја завршува со добивка од над 6 милиони евра, остварувајќи приходи од околу
79.506.500 евра и расходи од околу 73.173.000 евра.
Колку овој профит на некој начин претставува неостварен приход за Македонија,
од кој државата се откажала во корист на странската компанија, говори случајот во
Црна Гора. Инаку, црногорската даночна управа утврдила дека буџетската каса во
2015 година била покуса за над 42 милиони евра само по основа на ослободување
на кинескиот изведувач од ДДВ за изградба автопатската делница од Смоковац до
Матешево во износ над 809 милиони евра!
Сепак, ако се изолираат овие периферни трошоци и ако се земе предвид само
висината на кредитот како референтна вредност на автопатот, секој километар од овој
автопат чини по 4,3 милиони евра. Стручњаците велат дека не може директно да се
оцени дали ова е многу или малку од проста причина што секој автопат е специфичен,
со уникатна природна и геолошка конфигурација. Но и тие се согласуваат оти боде
очи тоа што во други држави се градат поевтини траси.
И доаѓаме до автопатот Кичево — Охрид, кој од самиот почеток е најпроблематичен
од сите погоре споменати проекти. Ова инфраструктурно чудо, кое чини рекордни
во светот 15 милиони евра по километар, отвори мегаафера со сериозни индиции за
постоење на мегапералница вградена во финансиската конструкција за изградбата
на автопатот. Таква тешка дамка на големиот проект фрли 14–тата „бомба” што пред
две години ја обелодени Зоран Заев, лидерот на СДСМ, која содржеше прислушуван
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разговор помеѓу експремиерот Груевски и Миле Јанакиески,
поранешен министер за транспорт и врски. Скандалозниот разговор
помеѓу Груевски и Јанакиески поттикна и акција на Специјалното
јавно обвинителство, кое влезе во Јавното претпријатие за
државни патишта, а излезе со нова истрага во која тврди дека
Груевски, Јанакиески, Пешевски и поранешниот директор на
јавното претпријатие, Љупчо Георгиевски, во асфалтната маса на
автопатиштата во изградба Миладиновци – Штип и Кичево – Охрид
стопиле 155 милиони евра.
Случајот уште пред две години беше оквалификуван како најголем
финансиски скандал на Балканот – Заев во тоа време предупреди
дека за изградба на автопатот Кичево – Охрид биле наплатени 103
милиони евра повеќе од проценката што ја направила Агенцијата
за патишта.
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Да резимираме. Доколку во 2008 година влезевме во НАТО и, уште
поважно, ако неколку години подоцна ги отворевме поглавјата за
преговори со Европската Унија со сите реформи кои тие ги налагаат,
големо прашање ќе беше дали владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе имаше
толкав маневарски простор, пред сè да се задолжува, а после со
истите пари да прави очигледен криминал од гигантски размери.
И, особено, не ќе можеше да се гради мегаломански проект како
„Скопје 2014“, кој со својата архитектура и визура беше директно
насочен против една соседна држава.
Според примерите од регионот, тоа апсолутно не ќе беше така, а
веројатно власта во Македонија многу побрзо ќе се сменеше,
веројатно по теркот на смената на Иво Санадер веднаш по влезот во
НАТО на Република Хрватска.

Поддршка за Никола Груевски за
времетраење на судскиот процес за
предметот „Траекторија“
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СТОЛБ 3: БЛИЗУ МИЛИЈАРДА ЕВРА
ПОДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СУБВЕНЦИИ
БЕЗ СООДВЕТНИ КРИТЕРИУМИ
Земјоделските субвенции дефинитивно се една од симболиките
кои вечно ќе нè потсетуваат на Никола Груевски и на неговото
владеење.
Статистички е потврдено дека во периодот помеѓу 2008 и 2015
година се исплатени 623 милиони евра земјоделски субвенции.
Како (контра)резултат на тоа, увозот на храна во 2016 година
изнесуваше 592,8 милиони евра или двојно повеќе од 2006
година, годината во која Груевски дојде на власт.
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Паралелно со тоа се случи десеткување на земјоделското
производство и буквално помор на сточниот, живинскиот и,
општо, целиот фонд на домашни животни во Македонија, кој во
моментов буквално се наоѓа на статистичкиот минимум.
Ако ова не е најголем показател дека парите потрошени во
субвенции во најголем дел се залудно фрлени, тогаш не знаеме
што е.

Земјоделските
субвенции дефинитивно
се една од симболиките
кои вечно ќе нè
потсетуваат на Никола
Груевски и на неговото
владеење. Статистички
е потврдено дека во
периодот помеѓу 2008
и 2015 година се
исплатени 623 милиони
евра земјоделски
субвенции. Како
(контра)резултат
на тоа, увозот на
храна во 2016 година
изнесуваше 592,8
милиони евра или
двојно повеќе од 2006
година, годината во
која Груевски дојде на
власт.

Поврзано со субвенциите, нашата поширока јавност го памети
обзнанувањето на неколку изолирани случаи на драстични
манипулации кои во тоа време го отворија горчливото прашање
што, всушност, се прави со стотици милиони евра народни пари.
Ако е можно некој кој нема ниту едно јагне да зема субвенции
за стотици овци и крави, тогаш какви сè манипулации се можни
кај десетици илјади други корисници на земјоделски субвенции
во земјава. Експертите и познавачите на состојбите се децидни
дека, државата и да сака да воведе контрола, тоа е просто невозможно со ваков
модел на субвенционирање.
Поврзано за оваа тема во тоа време се поставуваше и веројатно најлогичното
прашање, не кој и зошто направил манипулации со субвенциите, туку кој им го дал
комодитетот на индивидуалните земјоделци тоа да го прават на таков бескрупулозен
начин.
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Кога започна да се отплеткува клопчето околу субвенциите, се отвори многу поголема
афера не само на индивидуални злоупотреби туку и на злосторнички здружувања
кај покрупните земјосопственици кои се во директна спрега со одговорните
институции. За жал, овие афери до ден-денес немаат целосен судски епилог, а
експертите предупредуваат дека е откриен само најминимален дел од злоупотребите
со субвенциите.
Втор аспект е самата оправданост на субвенциите, кои се делеа во години кога
во повеќе полјоделски и сточарски гранки рапидно опаѓаше производството, а се
намалуваше и сточниот фонд.
И како трето, никој не сакаше да го земе предвид предупредувањето на експертите
дека политиката на субвенционирање мали земјоделски стопанства е обратно
пропорционална и погубна за заложбите за окрупнување на земјоделските парцели
што ги форсираше истото тогашно министерство за земјоделство или истата тогашна
Влада на Република Македонија.
Во 2014 година, во магазинот Капитал, како мал коментар на оваа тема сум го објавил
следново:
„Од сето ова нејасно останува прашењето зошто кога веќе Владата се потрудила
и, рака на срце, успеала да обезбеди обемни и значителни средства за помош на
земјоделците, тие да не се користат онака како што е најпотребно? Зошто да не се
прифати, наместо засадена парцела да се субвенционира родот од таа парцела или
готовиот производ од домашните животни, како што тоа е принцип во целиот регион?
Зошто квалитетот да не влезе како посебна ставка во формулата на алгоритамот
за пресметување на субвенциите? Зошто, ако веќе нештото се прави и за него се
вложува труд, да не се направи најдобро можно и зошто со тоа засекогаш да не им се
затнат устите на злобниците и кривоклетниците? Дали навистина на Владата, која во
најтешки можни економски услови успеала да обезбеди скоро една милијарда евра
за земјоделците, ѝ одговара наместо по позитивните ефекти од сиот овој грандиозен
проект да биде запаметена по гнасните манипулации на поединци или криминогени
изместени центри на моќ и лоби-групи?“
Сега дефинитивно знам зошто намерно се субвенционирало на овој начин. Бидејќи
земјоделските субвенции биле наменети за некоја друга дневнополитичка цел, а не
за онаа примарната за која треба да се користат.
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Што беше клучната слабост на субвенциите?
едноставно, самиот модел на субвенционирање не беше и сè уште не е добар затоа
што се субвенционира по површина наместо по принос со квалитет/или по класи. На
тој начин, наместо да стимулираме квалитет кој ќе се издигне и да бидеме конкурентни
во случај еден ден да започнеме преговори со ЕУ, ние ќе доживееме тотален колапс.
Проблем е и тоа што субвенционирањето е скалесто, т.е. најголемите фирми добиваат
најмалку. Тие се движечка машина, локомотива, и треба да добиваат исто како и
малите. Впрочем, тие секогаш се и поврзани со малите компании/производители (им
откупуваат производство, преработуваат, преку нив се извезува и сл.).
Паралелно на тоа, се злоупотребуваа субвенциите, а транспарентност речиси и да
немаше. Постојат и показатели дека некои компании земаа поголеми субвенции
отколку што имаат принос, односно производство. Иако, како што кажавме, сè уште не
е истражен ниту еден процент од малверзациите со субвенциите, неоспорен останува
фактот дека добар дел од средствата за субвенции одеа во погрешна насока.
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Сепак, треба да се напомне дека доколку земјоделскиот сектор ја немаше буџетската
поддршка, резултатите ќе беа многу понеповолни од прикажаните. Со нивна помош
производството се задржа на прикажаното ниво. Субвенциите покрија дел од
неповолниот ценовен диспаритет во оваа дејност.
Но не се фокусираа кон економски профитабилни, пазарно ориентирани земјоделци
и земјоделски претпријатија кои се занимаваат со оваа дејност од чисто економски
причини — причини на профит — и не се остави другите надлежни органи да се
справат со социјалната политика во земјата. Напротив, со субвенциите се купуваше
социјален мир.
И по потрошени близу една милијарда евра на субвенции во Македонија денеска
може да се најдат: трла без овци, пчелни кошници без пчели, лажно посеана земја,
локални моќници кои немаат ништо со земјоделството.
Веројатно во овие десет години, да станевме членка на Европската Унија или барем да
ги почневме претпристапните преговори, овој модел на субвенционирање немаше да
остане ваков. Ниту, пак, ќе се дозволеше безочно фрлање на толкава сума пари десет
години по ред без никаков повратен ефект. Дека ќе имаше обиди за санкционирање
на криминалот, веројатно е повеќе од јасно и не треба ниту да се споменува.
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Како се правеа злоупотребите?
најпрво треба да се знае дека моделот на субвенционирање наменски беше поставен
со дупки што требаше да ги користат локалните партиски моќници од руралните
средини како награда за нивната беспрекорна лојалност на партијата и на лидерот.
Втора категорија на привилегирани корисници беа големите земјоделски комбинати
под контрола на бизнисмени блиски до власта, кои правеа буквално милионски
злоупотреби, земајќи субвенции за делумно или воопшто ненасадени земјоделски
површини.
Но покрај овие две привилегирани категории, злоупотреби почнаа да се прават на
секој чекор.
Многу често се случуваше да се пријават фиктивни парцели. Случајот се открива од
страна на земјоделскиот инспектор и наместо да се казни сторителот за направеното
дело, се отстранува недоследноста, а тој повторно добива субвенции за тоа што е
легално пријавено.

Дневник во 2011 година го објави познатиот случај со шеќерната репка, која воопшто
и не била засадена, а дебело била субвенционирана:
„Имаше неколку случаи кога беа пријавени 10 хектари пченица и 10 хектари маслодајна
репка. Кога инспекторите излегле на терен, виделе дека пченицата веќе се развива,
но од репката немало ни трага. Ова, според прописите, се третира како кривично дело
и земјоделецот треба да добие казна. Но не само казна. Законски тој го губи правото
да зема субвенции следните две години поради лажно пријавување. Земјоделците
веќе ја знаат шемата. Одат кај локалните “шерифи„ и ургираат да им се прогледа
низ прсти за лажната пријава. Крајниот резултат е познат — земјоделецот добива
субвенции само за она што му е посадено на нивата.“
Но ова беше само еден мал, минорен случај.
Во јавноста излегоа случаи каде што субвенциите, освен за станови и куќи, се
користеле и за годишни одмори. Само мал број од земјоделците инвестирале во
„дополнителен принос“, како трактор или друга земјоделска механизација, додека
другите повеќе сакале да инвестираат во џип или во нов автомобил.
Експертите уште тогаш предупредуваа дека не може толкави суми државни средства
да се даваат и да се оставаат на совеста на поединци.
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„Никаде во светот нема да забележите случај земјоделец да земе 30.000 евра
субвенции, а Управата за јавни приходи да не му наложи да регистрира фирма —
невозможно е еден човек со сопствена механизација да обработи 100 хектари со
стари трактори, да чува 50 крави и 500 овци“, се коментираше тогаш.
Но сите овие апели, како и многу други во овој период, поминаа неслушанати.
Локалните партиски шерифи продолжија со злоупотребите кои ги сфаќаа како
државна награда за добро извршената партиска работа.
Резултатот од тоа е навистина опустошувачки.

СТОЛБ 4: СУБВЕНЦИОНИРАНО ПРИВЛЕКУВАЊЕ
НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
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Веднаш по промената на власта, Владата на Република Македонија објави дека за
10 години се потрошени 225 милиони евра за привлекување на вкупно 25 странски
инвестиции кои вработиле околу 20.000 луѓе. Според оваа статистика тоа значи дека
секое отворено работно место преку принципот на субвенционирање на странските
инвестиции ја чинело државата по 11.000 евра.
Сепак, самиот факт дека и новата влада на СДСМ продолжи со поддршка на старите
и со лов на нови странски инвестиции под речиси истите услови како и нивните
претходници, најдобро зборува дека овој дел од вкупната економска политика и не
бил така лош.
И самиот Никола Груевски во едно од последните интервјуа од Будимпешта го истакна
овој сегмент од неговото владеење како целосно успешен, на кој најмногу се гордее.
И, навистина, вкупната сума која влезе во Македонија по основа на странски директни
инвестиции во овој период изнесува повеќе од 1,5 милијарди евра, или гледано по
години (во милиони евра) статистиката изгледа вака: 2009 - 144, 2010 - 160, 2011 - 344,
2012 - 111, 2013 - 252, 2014 - 205, 2015 - 216, и 2016 - 338.
Но не е сè така розово како што Груевски сака да прикаже.
Иако неговата влада ги држеше во тајност условите под кои стопанисуваат странските
инвестиции во Македонија, со сигурност се знаеше дека тие се ослободени од
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најголем дел од даноците, а за вработените придонеси им плаќа државата. Бидејќи
условите варираа од компанија до компанија, не може прецизно да се генерализира,
ама, главно, не е погрешно да се каже дека единствената корист што Македонија ја
имаше и ја има од странските инвеститори беа десетиците илјади вработувања во
рамките на слободните економски зони и надвор од нив.
Дополнителен проблем е фактот што странските инвеститори дојдоа, главно, поради
потреба од квалификувана работна сила. Па така, овие 20.000 вработувања најчесто
беа преземани од македонските домашни фирми, а не беа нововработени лица.
Како разни облици на злоупотреби се споменуваа и:
Кеш-грантови – пари кои биле префрлени директно на сметките на странските
инвеститори, даночни и царински ослободувања, трошоци за привлекување странски
инвеститори.
Со сигурност се знае и дека не постоел документ или водич со јасни критериуми за
преговарање, односно дека критериуми — не постоеле.
Преговарале министри, советници, промотори, без никакви критериуми, а кога
завршувале овие преговори владата на Никола Груевски ги класифицирала
договорените работи, односно ја обезбедувала нивната тајност.
Со тајните договори, по преговорите без критериуми – некои од компаниите на
странските инвеститори добивале повеќе, а некои помалку.
Агенцијата за странски инвестиции, Техничко-индустриските развојни зони, како
и министрите без ресор во поранешната Влада на РМ, потрошиле кеш-пари од
неповратни грантови во износ од речиси 26 милиони евра, а тие биле распределени
на следниот начин:
14 милиони евра им биле дадени на странските директни инвеститори за креирање
работни места, и тоа, во согласност со класифицираните договори, некои инвеститори
добивале 1000 евра, а некои до 11.000 евра по едно работно место.
На име на обуки се платени над 5 милиони евра.
И, повторно, овие 5 милиони евра се делеле без јасни критериуми: некои компании
добивале 100 евра, а други добивале до 3000 евра по еден работник.
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За градежни работи од овие 3 институции кон странските инвеститори се исплатени
10 милиони евра.
Според официјалните податоци, се знае и дека во овој период од 10 години вкупното
олеснување, што странските инвеститори го добиле по основа на даночно и царинско
ослободување, изнесува 69 милиони евра.
Овие пари можеле, но не влегле во Буџетот на Република Македонија.
Најголем проблем од сето ова е што, според официјалната анализа на Владата,
компаниите на странските инвеститори само 1 % од своите набавки ги правеле преку
македонското стопанство.
Сепак, коректно е да се каже дека за малите места кои беа буквално на изумирање
овој инпут (од дополнителни плати) во вкупната економија на заедницата во голем
дел повлијае за преживување и на помалите бизниси, како што се продавниците,
а и барем делумно придонесе за забавување на масовната миграција од помалите
градови кон Скопје.
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Дополнително, странските инвеститори остварија и соработка со домашните
компании, но уште на почетокот се забележа дека многу тешко е просечна македонска
компанија да стане добавувач за огромните светски корпорации чијшто составен дел
се нашите странски инвеститори.
Сепак, од година во година процентот на македонски домашни компании кои
соработуваат со инвеститорите се зголемува, а со тоа се врши и индиректна едукација
на менаџментот на домашните компании за работа на глобалните пазари.
И покрај сиве овие позитивни карактеристики, голем дел од економските експерти во
Македонија се скептици околу директните странски инвестиции.
Тие тврдат дека, кога истите пари би се вложиле во домашното стопанство, би се
отвориле повеќе работни места и би се постигнал поголем ефект.
Но дали е тоа навистина така никој не може со сигурност да потврди.
Во секој случај, и во овој сегмент, доколку земјата се наоѓаше во понапредна фаза
од евроинтеграциските процеси, прашање е дали Владата ќе беше во можност вака
нетранспарентно и на своја рака да се однесува со расфрлање на народните пари.
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„ФРОНТАЛНА ПРОПАГАНДА“ КАКО ШЛАГ НА ТОРТАТА
Ова истражување не би било комплетно ако не се спомене клучната одлика на владите
и властодршците кои владееја со Македонија во сите овие анализирани години, а тоа
е, секако, пропагандата.
Всушност, се работеше за пропаганден концепт започнат уште во периодот 1998
— 2002 година, кога излегоа првите наменски реклами за величање на наводните
економски постигнувања во нашата земја.
Тоа продолжи и по 2006 година, за во периодот 2008 — 2016 година да го достигне
најголемиот замав.
Во другите делови на оваа книга подетално е опишан степенот на влијание што го
оствари тогашната влада врз 90 % од медиумите во земјава; затоа во овој дел ќе се
задржиме само на економската пропаганда.
Имено, Македонија во овој период се претставуваше како земја број 1 во светот по
разни бизнис-параметри, земја во која економијата буквално цвета. Се величаше
буквално секој еден чекор и секоја една одлука на Владата. Министрите беа присутни
по медиумите повеќе од рок-ѕвезди, а самиот претседател на Владата стигна во тие 11
години да фрли лопата и да пресече лента буквално на секој еден објект кој започна
или заврши со градба.
Во пропагандната машинерија, покрај домашните „лојални“ медиуми, на кои се трошеа
повеќе десетици милиони евра годишно, беа вклучени и бројни светски медиуми од
самата глобална елита.
Па така, преку кампањата „Инвестирај во Македонија“ бизнис-условите во нашата
земја се промовираа и на Си-ен-ен и на Блумберг и во сите други најпрестижни
светски медиуми.
До ден-денес, или до затворањето на овој текст, не постојат официјални бројки ниту
за тоа колку е потрошено во оваа кампања, а уште помалку за ефектите од нејзиното
повеќегодишно скапо одржување во живот.
Веројатно најголемата грешка и најголемата слабост на новите власти по политичките
промени во 2017 година е тоа што не успеаја да излезат со целосни бројки околу тоа
колку нè чинел пропагандниот дел од владеењето на нивните претходници.
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Во секој случај, „Инвестирај во Македонија“ беше само една од бројните и скапи
кампањи кои меѓу другото имаа за цел со државни пари да постигнат партиски и
лични интереси. И најстрашно од сè е што во тоа и успеаја.
Нашиот народ навистина веруваше дека ако Си-ен-ен зборува позитивно за
Македонија тогаш тоа мора да е вистина.

ШТО КАЖУВААТ ИСКУСТВАТА ОД РЕГИОНОТ?
Македонија во 2008 година требаше да пристапи кон НАТО заедно со Албанија и
Хрватска.
Две земји кои во тој момент по економскиот развој или заостануваа или беа на слично
ниво со Македонија.
Албанија сè уште не беше дозакрепната од оставшината од 50-годишното мрачно
владеење на комунизмот, а од друга страна Хрватска сè уште враќаше долгови и
залечуваше рани од војните во деведесеттите.
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Сепак, овие две земји најдоа начини да го материјализираат членството во НАТО.
Албанија рекордот во странски директни инвестиции од 337 милиони евра го
достигнува во 2009 година, токму кога земјата се зачленува во НАТО. Во годините
пред и по 2009 година просекот е 180 милиони евра странски директни инвестиции.
Сепак, ваквото поврзување помеѓу членството во НАТО и овој своевиден рекорд треба
да се земе со доза на внимателност, бидејќи 2009 година е поволна речиси за сите
земји од регионот кои се или не се дел од НАТО.
Познавачите на состојбите во Албанија потврдуваат дека НАТО-членството позитивно
се одразило на економијата, но дека тој економски развој бил поврзан со многу други
фактори кои придонесле за него..
„Албанија има дијаспора од 1,6 милиони луѓе. И тие луѓе со своите инвестиции во
туризмот го направија економскиот пресврт. Но за тоа да се случи, уште владата на
Сали Бериша пред повеќе од 10 години мораше да донесе закон со кој речиси целото
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крајбрежје им се продаваше на инвеститорите по цена од само едно евро по квадрат“,
велат нашите соговорници од Албанија.
Сепак, статистички гледано, во земјата има многу инвестиции и од земји како Турција,
Чешка, Полска, каде што традиционално не живее албанската дијаспора. И најголем
дел од овие инвестиции се реализирани по влезот во НАТО.
Најспецифичен пример за анализа е Хрватска, која е членка на Алијансата од 2009
година, или заедно со Албанија.
Таму е проблем и самата споредба, бидејќи земјата, покрај членка на НАТО успеа да
стане и членка на ЕУ од 2014 година.
Затоа ќе ги анализираме само годините помеѓу 2009 и 2014, во кои барем статистички
Хрватска има најнизок праг на странски директни инвестиции, многу понизок од
периодот по влезот во ЕУ, но и сериозно понизок од периодот пред влезот во НАТО.
Овој податок покажува дека самото членство во Алијансата не може да ги анулира
трендовите во глобалната економија кои, навистина со задоцнување, но секогаш,
како по правило, се одразуваат и на регионот.
Хрватска е една од ретките земји која, освен индиректни, има и директни бенефити
од НАТО преку тендерите за одржување на американските воени бродови во
бродоградилиштата ширум земјата.
Во делот на странските туристи, точно е дека бројката на ноќевања и сумата на
приходите во Хрватска континуирано расте, но за да се оствари тоа земјата мораше да
се задолжи со десетици милијарди евра што ги вложи во инфраструктура и нормално
да стане дел од Европската Унија.
Тие две работи веројатно ќе треба да ги направи и Македонија ако сака какво било
поместување во туризмот.
Но факт е и дека гарантираната безбедносна стабилност претставува основа за каков
било иден економски развој.
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ПРЕДЗАКЛУЧОК: ШТО МИСЛИ ЕКСПЕРТСКАТА
ЈАВНОСТ ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД ОДЛАГАЊЕТО
НА ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО?
Сето ова што е погоре кажано и напишано речиси до збор ни беше потврдено и од
луѓе директно засегнати и инволвирани во економската проблематика.
Според Џемаил Даути, долгогодишен стопанственик и сопственик на компанијата
Даути комерц која работи во повеќе балкански држави, апсолутно е точно дека
членството, поточно (не)членството, во НАТО во сите овие изминати години негативно
се одрази на бизнисот.
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„Кратко и јасно, ако бевме членка на НАТО во сите овие изминати десет години,
убеден сум дека мојата компанија ќе беше многу поуспешна и помоќна не само во
Македонија туку и во целиот регион. Не треба воопшто да се разговара дали ќе имало,
или не, позитивни ефекти. Апсолутно ќе имаше за сите. И треба да признаеме дека
за нас како бизнис, но и за нас како држава тоа е пропуштена шанса. Бидејќи се
работи за комплексно прашање, може да се анализира со саати и од многу аспекти,
но суштината е оваа“, дециден беше Даути.
Правниот бизнис-консултант Горан Рафајловски уште подиректно и поилустративно ја
опишува целата оваа проблематика.
„Како прво и најважно: Никола Груевски сигурно немаше да владее толку многу
години ако навреме станевме членка на НАТО. Тоа само по себе кажува и предвидува
многу други работи. Немаше да имаме програми во 100 чекори, немаше да имаме
ваков национализам каков што нè дочека и работите ќе отидеа во помирни води. Ние
досега ќе бевме фактор на стабилност на Балканот. Ќе постоеше многу позабрзано
прифаќање на европските и светските идеи, почнувајќи од законодавството, преку
образованието, па сè до развојот на бизнисот. Ќе имавме безбедносна стабилност
која ќе придонесеше не само за поголеми вложувања од странство туку и за поголема
храброст на домашните инвеститори.“
Според Рафајловски, едноставно кажано, загубите и штетите се од секаква природа.
Тој додава дека членството во НАТО само по себе ја носи клучната компонента за
развој на бизнисот, а тоа е стабилноста.
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„Е, сега треба да се знае дека таа не е единствен фактор за економски развој. Треба и
други предуслови да се исполнат. Германските инвеститори неодамна ни изјавија дека
се 0 % задоволни од работата на Владата. Нам, покрај стабилизација, како прв чекор
сега ни треба и комплетна промена на системот на вредности и норми од средното,
па до високото образование. За да створиме капацитет и кадар кој ќе може да работи
во тие евентуални идни инвестиции. Второ ни е потребен добар правосуден систем.
Луѓето сакаат да знаат дека се безбедни и дека нема по брза постапка промени
на закони. Република Македонија мора сериозно да работи на инфраструктурата и
енергетиката бидејќи тоа треба да ѝ е основна работа на Владата. И, секако, кратењето
на процедурите.“
Иако одговорите беа повеќе од јасни, се одлучивме да побараме и трето мислење,
овој пат од човек директно стручен за безбедносната проблематика и нејзините
директни и индиректни врски со економијата.
Па така, по сугестија на колегите новинари го контактиравме Милан Стефановски
— безбедносен аналитичар и човек кој секојдневно ги следи и од научен аспект ги
анализира овие проблематики.
Според него, клучен проблем е тоа што во Македонија владее тотално незнаење на
фактот дека НАТО повеќе од 20 години во своите принципи на делување и работа го
има вклучено и економскиот аспект. Значи ние не знаеме дека не се работи само за
стриктен воен сојуз.
„Од вашингтонската преамбула наваму, НАТО, освен воена алијанса претставува и
економско-политички сојуз; оттаму ние во овие 10 до 11 години, покрај безбедносна
неизвесност имаме и сигурни економски загуби. Но треба да се потенцира дека,
како во секоја земја-членка, кога се ратификува договорот во собранието, тоа го
ратификуваат и политичките, но и економско-финансиските институции на секоја
земја. Значи, дефинитивно нашата економија е погодена.“
Тој и директно се осврна на анализа на македонскиот конкретен и многу специфичен
случај.
„Во делот на стабилносно-политичките околности сигурно би било добро да бевме
членка уште пред десет години, бидејќи тогаш сигурно ќе избегневме ситуации како
27 април и 24 декември, “Диво насеље„. Значи, долгото одолговлекување на членството
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без исклучок им дава сигнал на радикалните структури, коишто постојат, да бидат
против некоја земја. И на тој начин целото општество страда.“
Според Стефановски, среќна околност е тоа што:
„НАТО се повеќе прераснува во економско-политички сојуз и дава можности тоа што
се изгубило во изминатите години со време и да се надомести.“
Рајко Милиќ — економски новинар и аналитичар од Црна Гора ги потврдува сите
погоре споменати хипотези околу Хрватска и Албанија.
„И во Албанија и во Хрватска се зголемени инвестициите по влезот во НАТО-алијансата.
Е сега, дали е тоа директно поради влезот во НАТО, или не, не постои некој кој тоа
може да го потврди. Тие секако имаа економски раст, односно раст на директните
странски инвестиции.“
Според Милиќ, сепак најзначаен е индиректниот фактор, односно вкупните реформи
во функционирањето на државата што ги наметнува оваа организација.
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„НАТО, само по себе, носи политички потези кои подоцна директно се одразуваат
на економијата. Најдобар пример се поранешниот хрватски премиер Иво Санадер
и неговата корумпирана елита, кои беа испоапсени веднаш по влезот на Хрватска
во НАТО. Во Албанија исто така се случи одредена политичка стабилизација; значи
можеме да кажеме дека НАТО, пред сè, носи некоја политичка стабилност што
државите претходно ја немаат. Во Албанија, конкретно, по членството во НАТО се тргна
кон радикално расчистување со криминалот и донекаде се успеа во тоа. А криминалот
е најголема загуба за економијата, директна загуба. Значи Албанија денеска, од
најзатворена земја на светот, стана фактор за стабилност. Или барем држава со која
полесно се разговара. И со тоа е полесно да се прави бизнис во целиот регион. Е
сега, корупцијата остана и во Албанија и во Хрватска, ама не во таа мера во која беше
претходно.“
Според поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини постои неоспорна
врска помеѓу НАТО и економијата на земјите кои претендираат за членство во него.
„Од искуството на државите кои во последните две декади станаа членки на НАТОсојузот, може да се претпостави дека една од главните причини што Македонија
повеќе години со ред остварува најниска стапка на економски раст и најнизок прилив
на странски директни инвестиции е токму доцнењето на членството во НАТО.“
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Според Хајредини, ние видовме многу малку од геополитичката игра околу Македонија,
но доволно за да можеме да ги разјасниме работите.
„Не случајно отворена поддршка и симпатии владата на Никола Груевски добиваше
токму од Русија и Србија, додека истите најостри критики упатуваа кон политиката на
владата на Зоран Заев, пред и по преземањето на власта. Крајна цел, без сомнение,
им беше, со поддршка на некои маргинални проруски и радикални опозициски групи,
Македонија да ја направат, како што отворено тврдеа, „прва победа на Русија над
Америка“.“
Тој смета дека времето само по себе ја донело оваа неминовна промена во
македонската надворешна политика.
„Со текот на времето стануваше сè појасно дека не е можно Македонија да стане
членка на НАТО без да ги реши споровите со соседните држави, односно спорот со
Грција за името и некои од минатото наследени спорови со Бугарија. Од друга страна,
беше јасно дека е невозможно и тоа без земјата да биде членка на НАТО да стане
атрактивна за инвестиции од соседните држави. Владата на коалицијата ВМРО - ДУИ,
во последните десет години, наместо да ги развие економските и политичките односи
со соседните држави и државите-членки на ЕУ, безуспешно се обидуваше инвеститори
да обезбеди во Сао Паоло, Лос Анџелес, Калкута и слични дестинации каде што самиот
премиер многу сакаше да патува. Само со директен притисок и помош од ЕУ и САД,
кон крајот на 2016 со вонредни избори дојде до промена на власта. Новата влада
предводена од Зоран Заев со неочекувана храброст, повторно со помош на ЕУ и САД,
во преговорите со Грција успеа да го реши спорот со Грција, а пред тоа и со Бугарија.“
Сепак, поранешниот министер за финансии смета дека борбата за подобра економија
допрва почнува.
„За жал, и по приемот во НАТО земјата многу тешко и бавно, без стабилно мнозинство
во Парламентот, успева да ја постигне внатрешната политичка стабилност и да ги
спроведе неопходните реформи кои се услов за добивање покана за почеток на
преговорите за влез во ЕУ. И оваа состојба може да биде причина владата да не може
целосно да се посвети на економијата.“
Од огромното искуство на Хајредини, тежината ќе ја префрлиме на младоста,
образованоста и стручноста на универзитетскиот професор Марјан Петревски, кој
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е еден од најбудните критичари на економските политики во последните десетина
години.
Со оглед на вистинската издржаност на секој еден збор од неговата мини анализа,
целото негово излагање ви го пренесуваме интегрално.
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„Економските трошоци од „задоцнувањето“ на членството во НАТО за Северна
Македонија е тешко да се проценат од причина што врз економските текови влијаат
повеќе фактори истовремено, така што е тешко да го изолираме факторот НАТО
(или неговото отсуство) во претпоставена ситуација (што ќе беше, ако беше). Но,
општо кажано, такви економски трошоци секако постојат. Главниот ефект од НАТО е
перцептивниот, односно земјата се смета за посигурна и побезбедна, што е позитивен
сигнал за инвеститорите. Значи, би рекол дека со НАТО напорите за привлекување
странски инвестиции ќе беа нешто полесни и, следствено, ќе чинеа и нешто помалку.
Условите за надворешното финансирање, исто така, ќе беа нешто поповолни. Секако,
ова не треба да се интерпретира дека НАТО ќе беше замена за реформите, или за
доволно квалификувани работници, што е моментално главниот проблем за фирмите.
Но, НАТО веројатно ќе додадеше еден степен на поволност во климата за привлекување
странски инвестиции и, оттука, ќе имаше одреден маргинален придонес кон растот.
Нешто побрзи ќе беа и ефектите на пренос врз остатокот на економијата, притисокот
врз пазарот на труд, поврзувањето со домашните претпријатија. Вториот ефект,
покрај перцептивниот, е ефектот врз стабилноста и кредибилитетот на институциите.
Членството во НАТО ќе ставеше на побрза лента одредени реформи (без разлика
дали директно или индиректно), што е есенцијално за растот. Кога велам стабилност
на институциите, првенствено мислам на владеењето на правото и функционирањето
на судскиот систем. Без НАТО, пропуштена е шансата тие реформи да се случат
побрзо и да влијаат врз економијата воопшто. Сепак, со оглед дека НАТО нема
директни ингеренции во сферата на реформите, освен оние во одбраната, овој ефект
е поверојатно да се случи со отворањето на преговорите и со самото членство во
ЕУ. Сè на сè, по моја слободна проценка, ова доведе да губиме по 0,5 до 1 процентен
поен, во просек годишно, од растот, поради нечленувањето во НАТО. Ова секако не е
мала загуба, без оглед што е паушална оценка. Од друга страна, пак, и секое нејзино
преценување над овие износи би било избрзано затоа што членството во НАТО, пред
сè, не е замена за структурните реформи, робустноста на економските политики итн.“
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Зоран Јовановски, сопственик и главен уредник на Економија и бизнис, поранешен
потпретседател на СДСМ и човек кој повеќе од 25 години поминал во банкарскиот
сектор, вели дека членството во НАТО е прв и најголем тест за секоја една земја во
развој.
„Членството во НАТО е прашање од стратешки карактер за секоја земја, особено
за земјите коишто претендираат и имаат намера да се интегрираат во Европската
Унија. Членството во НАТО е практично првата контролна точка на тој пат. Сите прво
стануваат членка на НАТО, па дури потоа стануваат членка на Европската Унија. Во тој
контекст, колку порано некоја земја стане членка на НАТО, толку порано и позитивен
сигнал и инпут се дава и во поглед на евроинтеграциските процеси.
Во случајот на Македонија постои спецификата на проблемот со Грција, меѓутоа
влегувањето во НАТО во 2008 година на кој било начин за Македонија ќе значеше
отворање на многу врати, ќе испратеше многу позитивни сигнали на повеќе линии и
македонската економија ќе беше во подобра позиција и на попозитивна територија
од оваа денеска.
Очигледна е причината за тоа. Членството во НАТО елиминира еден од клучните ризици
за земја којашто е во невралгична точка како што е Балканот. Значи, Балканот ја
има традицијата на судири по различни основи, меѓудржавни, меѓуетнички, интерни,
екстерни и тоа е една континуитет состојба на латентна нестабилност. Членството
во НАТО елиминира значаен дел од таа нестабилност. Ја зголемува извесноста и
стабилноста на економскиот амбиент во којшто се работи. Ова е сето контекстот за
економската оценка.
Е сега, стабилноста на економскиот амбиент е предуслов за зголемување на
инвестициите. Инвестициите се предуслов за отворање на нови работни места и сето
тоа заедно е предуслов за забрзан економски раст.
Значи, без разлика дали зборуваме за домашни или странски инвеститори, едноставно
земјата влегува под чадорот на НАТО и влегува во една значително постабилна зона.
Се разбира, ние имаме некои примери на земји кои се членки на НАТО, па сепак
има одредени работи кои што делуваат дестабилизирачки, но сега зборуваме за
генерален случај каков што би бил за Македонија.
Значи, прво се зголемува атрактивноста на земјата за инвестирање и однадвор и
однатре, со сè што набројавме како позитивен ефект.
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Втора работа, бидејќи се намалува ризикот, со тоа се намалува и цената по којашто би
позајмувале пари на меѓународните пазари. Зборувам, како држава. Кога позајмувате
пари, цената по која ги позајмувате парите, всушност, е одраз на ризикот којшто ве
придружува вас како барател на финансиски средства. Значи, ако некој е стабилен
и без ризик за него, цената е најниска. Фактот дека членството во НАТО ја прави
земјата поподатлива за стабилен амбиент, помалку ризици и побрз економски раст,
самиот по себе кажува дека и шансите таа земја да собере пари преку даноци за да
го врати кредитот што го позајмила е поголем. Значи земјата и по таа основа тоа што
го позајмуваше во изминатиов период ќе можеше да го направи по пониска цена.
Третата работа што членството во НАТО ја овозможува е тоа што земјата доаѓа
во контакт со можноста да биде добавувач на одредени производи или услуги за
потребите на НАТО.
Ние можеби не произведуваме оружје, но можеме да произведеме облека, чизми
или нешто за потребите на НАТО. Тоа е нешто што се отвора како можност. Друго е
прашањето дали ние сме конкурентни за тоа. Ама факт е дека вратата се подотвора
малку повеќе и тоа е можност плус.
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Сумирано, условите за економски раст би биле подобри и со самото тоа никој не
може да квантификува сега колку ќе беа подобри. Можеби ќе дојдеа многу повеќе
инвеститори. Гледаме дека влезот на некои од странските инвеститори во земјава
драматично ја промени структурата на извозот. Значи, работи кои воопшто не ги
извезувавме пред десетина години, сега се носечки. Така што, неупатно е да се
шпекулира со бројки, меѓутоа факт е дека овие фактори што ги кажав дефинитивно
ќе направеа подобар амбиент и многу повеќе компании ќе се одлучеа да инвестираат.
Значи, ќе речеа “океј„, се затвора безбедносното прашање како ризик за земјата и
нејзината иднина. Земјата влегува во стабилни и мирни води и може да се инвестира
бидејќи се гарантира опстанокот и безбедноста на земјата од безбедносен аспект. И
од таков аспект многу повеќе ќе се одлучеа да инвестираат.“
Почнавме со бизнис-заедницата и ќе завршиме со неа.
Претседателот на собранието на Стопанската комора на Македонија, Антони Пешев,
човек кој долги години е еден од најголемите поборници за стратешко осојузување
со Западот, најопширно ни го проанализира целото прашање.
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„Јас мислам дека проблемите поврзани со одложувањето на членството во НАТО се
индиректни. Затоа што, првенствено, во изминативе десет години најголем дел од
политичките кризи од типот на “Диво насеље„ се случуваа поради недефинираниот
статус на државата. Така што повремените безбедносно-политички кризи во кои
упаѓавме предизвикуваа дисконтинуитет на фокусот на економијата, првенствено.
Тоа е многу голем проблем затоа што политичките елити во значаен дел од времето
беа преокупирани со овие дестабилизирачки фактори во државата кои веднаш
добиваа приоритет. А економијата оди во тотален заден план. А тоа беше барем во
една третина од вкупното време.
Сетете се колку е далеку тоа време кога уште Бранко Црвенковски беше претседател
во 2008 година и помислете колку сме изгубиле оттогаш досега.
Кога зборуваме за земјите од регионот, јас мислам дека Хрватска повеќе го
материјализираше членството во ЕУ, а кај Албанија се покажа дека дури по пет-шест
години почнаа да се чувствуваат резултатите. Значи економските ефекти дојдоа кога
се почувствува континуитетот на стабилност. Значи стабилноста е сè во економијата
и во тоа е економската логика на НАТО. Инаку директни импакти не можат да се
пресметаат, освен во некои многу мали држави каде што присуството на толку многу
луѓе би играло некаква разлика.
Ама приказната кај нас е дека тие индиректни ефекти од НАТО би влијаеле
многу силно на нашата економија. Ако земеме, од осамостојување до денес ние
имаме перманентни кризи кои не престануваат да се создаваат. И тоа ги става
дестабилизирачките фактори во активна позиција. Бидејќи тоа играње по линијата
Исток — Запад е секогаш опасно.
Јас дури мислам дека воените конфликти и инциденти на кои бевме сведоци
во последниве две децении помалку се базираа на други фактори, а повеќе на
геополитички причини.
Сега, со влезот на Македонија во НАТО, исполнети се предусловите Албанците во
целиот регион да се смират и да се посветат на развој и економски напредок. Свесни
се дека сега сите живеат заедно во една иста голема куќа. Дополнително ќе дојдат и
безграничен систем и балкански “шенгени„ и сè ќе оди на подобро.
Ние, да ја фатевме работат како што треба од 2008 година, досега можеби ќе бевме
и членка на ЕУ.
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Наместо тоа, сите овие години ги поминавме во политичка нестабилност.
Самото членство во НАТО значи крај на пукањето. Тоа ќе биде невозможно кога ќе
станеме членка. Ние постојано имавме досега провокации за да се види силата на
државата.
Ако влезевме во 2008 година за НАТО сигурно немаше да ја чекаме 2030 година за да
влеземе во Европската Унија.
А ЕУ веќе знаеме дека има и директни импликации за економијата. А влезот во ЕУ е
директно поврзан со НАТО.
Инаку, погрешно е да се мери ефектот од НАТО-членството директно. Бидејќи тој е
актуелен само ако има војна во близина. Како што беше зголемената потрошувачка
и влез на девизи во Македонија пред војната на Косово во 1999 година поради
присуството на значаен дел странски трупи. Но таков директен ефект подобро и да
немаме.“

454

ЗАКЛУЧОК
Иако не постојат и веројатно никогаш нема да се појават прецизни анализи и
бројки, по 25 напишани страници анализа можеме слободно да констатираме дека
македонската економија многу скапо го има платено одлагањето на членството во
НАТО-пактот и со тоа пролонгирањето на евроинтеграциите.
Ефектот може да се мери и директно и индиректно.
Директно, пред сè, поради сите безбедносни ризици и нестабилности што ги
предизвика самото одлагање на територијата на Република Македонија. Со тоа се
одвратија бројни дополнителни странски инвестиции, а исто тако се ослабе и моќта
на домашното стопанство и се забави неговата инвестициона активност.
Во индиректните ефекти е одлагањето на почетокот на претпристапните преговори
со Европската Унија и со тоа одлагањето на пристапот до сите фондови кој тој процес
ги нуди.
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Исто така, треба да се напомне дека овој вакуум-период од 10 години максимално
беше злоупотребен од криминалните елити блиски до корумпираната власт, кои се
вмешани во буквално сите поголеми проекти кои се започнати или завршени во
ерата на владеењето на Никола Груевски.
Експертите, а и искуствата од странство се децидни дека степенот на криминал и
злоупотреби ќе беше многу помал доколку Македонија низ овие сите загубени години
барем ги отвореше пристапните преговори со Европската Унија.
Случајот со апсењето на корумпираниот премиер на Хрватска, Иво Санадер, е најголем
доказ за тоа што е способна Европската Унија да направи кога ги има дизгините на
власта во свои раце.
Оттука и експертската јавност која ја консултиравме и деталната анализа на достапни
податоци која ја спроведовме кажуваат една иста работа: директно, економските
последиците од одложувањето на членството во НАТО не можат да се пресметаат, но
може да се претпостави колку би добила македонската економија да ги немаше „Диво
насеље“, 24 декември, 27 април и серија други безбедносни инциденти кои ги одвраќаа
и ги тераа далеку не само странските туку и домашните инвестиции. Дополнително,
процентот на криминал во владеењето на ВМРО-ДПМНЕ и самата должина на тоа
владеење ќе беа многу помали.
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ПРАВОТО КАКО
ВАЗАЛ НА
ПОЛИТИКАТА

1. ИЗБОРИ И РАЗРЕШУВАЊА НА СУДИИ СПОРЕД
„ПАРТИСКО ТЕФТЕРЧЕ“
Една стара и добро позната изрека што ја
користи правната фела вели: „Кога политиката ќе влезе низ врата во судницата, правото излегува низ прозорец.“
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Во време кога универзитетскиот професор по римско право д-р Владо Бучковски
беше премиер на Владата на Република Македонија предводена од СДСМ (2004 —
2006 година), една година пред крајот на мандатот и губењето на изборите (2005
година) беа спроведени големи уставни промени. Со нив се опфатија пакет измени во
судството, кои предвидоа наместо Парламентот, изборот и разрешувањето на судиите
да го врши посебно тело — Судски совет.
Уставните амандмани (28 и 29) од 2005 година, кои беа посветени на крупни реформи
во судството, се стремеа целосно да ги имплементираат препораките на Европската
комисија и на Советот на Европа, кои, пак, инсистираа на воведување на „силен“
судски совет.
Трансформираниот Републички совет во Судски совет броеше 15 наместо 7 членa, од
кои 8 члена беа избрани на непосредни избори од судовите, тројца по предлог на
Собранието на РМ и на претседателот на државата од редот на „истакнати правници“,
а двајца по функција — министерот за правда и претседателот на Врховниот суд.
За да биде иронијата поголема, токму ова тело, креирано од левичарската власт
(СДСМ), се стави целосно во функцијата десничарската власт (ВМРО-ДПМНЕ). Судскиот
совет не само што не ја оствари својата мисија туку и се претвори во свој антипод.
Не само поради начинот на функционирање и одлучување туку и поради целосната
подреденост на политиката, која го претвори во силна алатка за заплашување и
притисок. Од друга страна, пак, членовите на Судскиот совет беа ставени во комотна
позиција, бидејќи законската рамка не предвидуваше никаква одговорност и
санкционирање доколку донесат незаконски и погрешни одлуки.
Дискутабилно беше и тоа што поимот „истакнати правници“ беше прешироко поставен,
без јасни и прецизни критериуми, што остави простор недоволно квалификувани
и анонимни лица да се изберат на високи функции во Судскиот совет. Во составот
на новото тело се дозволи и влез на судии од основните судови, кои за време на
шестгодишниот мандат требаше да одлучуваат и за судбината на судии од највисок
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ранг, како на пример, за врховните судии. Таков беше случајот со истражната судијка
од Основниот суд во Тетово, Александра Зафировска, која цели 12 години беше член на
ова тело, а во 2011 година го замени на претседателската функција врховниот судија
Васил Грчев и раководеше со Судскиот совет до 2013 година.
Неколку години подоцна, токму името на Александра Зафировска ќе се најде во
посебниот извештај на Специјалното јавно обвинителство по јавно објавените
телефонски разговори, како и во извештајот на американскиот Стејт департмент, како
една од неколкуте посочени судии (Јован Вангеловски, Владимир Панчевски, Софија
Лаличиќ, Светлана Костовска) кои биле во тесна корелација со извршната власт.
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Во посочените извештаи се наведува дека Зафировска со своето постапување не
само што не го оневозможила политичкото влијание туку, напротив, широко ѝ ја
отворила вратата на политиката, овозможувајќи ѝ на тогашната владејачка политичка
партија во целост да ги земе институциите на судскиот систем под контрола. Тоа јасно
може да се види и од содржината на една од објавените „бомби“ во пролетта во 2015
година, од која може да се слушне како Зафировска е во постојана комуникација со
кабинетот на тогашниот премиер Никола Груевски и го известува за активностите и
плановите на Советот.
Од телефонскиот разговор на тогашната претседателка на Судскиот совет, Александра
Зафировска, со Ленче Самарџиска, секретарката на тогашниот премиер Никола
Груевски, се дознава како таа бара да го информира претседателот на Владата Никола
Груевски за претстојниот оглас за судии. Зафировска беше еден од главните линкови
преку кои се пренесуваа наредбите на извршната власт за судството.

Транскрипт од разговорот меѓу
А. Зафировска и Л. Самарџиска
А. З.: Ало?
Л. С.: Ало, добар ден.
А. З.: Добар ден.
Л. С.: Александра, Ленче е. Сте ме барале, ми кажаа колешките.
А. З.: Да, моменат само. (Значи, почекајте ме надвор, сега ќе ве викнам) Вака…
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Л. С.: Е, да.
А. З.: Се договоривме на минатиот состанок, да го известам премиерот, кога ќе…
ова… распишам оглас, значи, пред да распишам оглас за судии.
Л. С.: Добро.
А. З.: Значи, да го известите дека ќе распишам оглас за двајца судии на
Апелација Скопје…
Л. С.: Добро.
А. З.: За претседател на Основен суд Скопје 1 и за претседател на Основен суд
Кратово.
Л. С.: ….Скопје 1 и за претседател на...
А. З : ….Основен суд Кратово.
Л. С.: Во ред.
А. З.: Значи, ќе следи оглас за овие места.
Л. С.: Добро, во ред, ќе го известам.
А. З.: Е така.
Л. С.: Добро, благодарам, пријатно.
А. З.: Ајде, пријатно.
„Со вакви законски решенија од Судскиот совет создадовме монструм кој го растури
целиот систем на поставеност на судството“, ќе рече во 2008 година Дане Илиев,
тогашен претседател на Врховниот суд и член на Судскиот совет. Изјавата на Илиев
беше дадена по една стручна расправа посветена на тоа каде одат реформите во
судството и зошто се избираат кадри на кои стручноста и компетентноста не им се
силна страна.
Во таа пригода, Илиев ќе се пожали дека редовно бил надгласуван во Судскиот совет
и оти не случајно избира судии за кои два дена по изборот се поведува постапка за
разрешување. Таков беше случајот со унапредувањето на судија од Основниот во
Апелациониот суд во Гостивар, за кого медиумите открија дека спротивно на законите
судел предмет за мајка му. Советот го разреши од судската функција, но неколку
години подоцна Владата го именуваше на друга функција.
„Реформите што ги направивме во 2005 година беа еден од условите да добиеме
кандидатски статус. Се бараше да ја зајакнеме независноста на судството, да
го ослободиме од политичко влијание при изборот на судиите, да ја зголемиме
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финансиската независност, да го зголемиме квалитетот преку континуирана едукација
на судиите. Денес, можам да констатирам и врз сопственото искуство со македонскиот
правосуден систем дека реформите ги влошија состојбите во судството“, ќе изјави
Бучковски за медиумите.
Самиот експремиер Бучковски, неколку години подоцна, неволно ќе признае дека
состојбата во судството од година во година станува сè полоша. Оваа оценка тој ќе ја
даде од позиција на правосилно осуден на две години затвор за набавки на тенковски
делови додека бил министер за одбрана во 2001 година.
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Ќе се покаже како грешка и учеството на министерот за правда во работата на
Судскиот совет, со право на глас во изборот и разрешувањето на судии. И покрај
тоа што гласот на ресорниот министер е само „еден од 15-те“, сепак, низ примерот на
министерот за правда Михајло Маневски се покажа колку разорно може да влијае
директното учество на извршната власт во судството. Особено кога на челната
позиција во ресорот правосудство седи човек подготвен на спроведување и на
најтврдите партиски нарачки. По сугестија на Европската комисија, ова решение
беше сменето, со тоа што министерот за правда останува да партиципира во Судскиот
совет, но без право на глас.
Пензионираниот правник Михајло Маневски беше министер за правда од 2006 до 2011 година. Тој е единствениот министер во владите
на ВМРО-ДПМНЕ, предводени од Никола Груевски, кој бил министер и
во времето на социјализмот. Остана дилемата како републичкиот секретар за правосудство и управа во времето кога Македонија беше
социјалистичка република и човекот кој важеше за еден од најригидните обвинители во бившиот систем, можеше да направи таков идеолошки пресврт и да стане ден од најдоверливите кадри на премиерот
Никола Груевски и тоа кога веќе беше пензионер.
Маневски, кој стана министер за правда на 67 години и се задржа
на позицијата повеќе од 6 години, беше редовно посочуван дека
врши големо влијание при изборот и разрешувањето на судиите.
Европската Унија беше загрижена за улогата на министерот за правда
во Судскиот совет и во Советот на јавни обвинители и оцени дека на
тој начин извршната власт се меша во работата на судството. Тоа

Европската Унија
беше загрижена
за улогата на
министерот за
правда, Михајло
Маневски, во
Судскиот совет и во
Советот на јавни
обвинители и оцени
дека на тој начин
извршната власт се
меша во работата на
судството.
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беше директно вперување прст во претставник на извршна власт кој врши политичко
влијание врз третата власт.
Од позиција министер за правда, Маневски во „бомбите“ е инволвиран при изборот
на член на Судскиот совет во координација со министерката за внатрешни работи.
Во разговорите има индиции за партиско влијание врз назначувањето и изборот
на кадрите во правосудниот систем, како и злоупотреба на службена положба од
позиција на моќ. Но, Специјалното јавно обвинителство не покрена обвинение против
Михајло Маневски.
Перцепцијата за состојбите во судството јасно можеше да се види и низ реториката
во годишните извештаи за напредокот на Македонија во однос на правосудниот
систем, која од година во година се заоструваше. Ако на почетокот, во 2007 година,
фокусот беше ставен на носењето закони и нивна имплементација, во наредните
неколку години, особено од 2010 година, реториката битно се менува.
Критиката се заострува од 2010 година, кога пораката беше недвосмислена:
„Потребни се дополнителни напори за независноста на судството во Македонија“.
Во есенскиот извештај од 2011 година, пак, Европската комисија стави сериозни
забелешки за начинот на изборот на судиите и на јавните обвинители, независноста
и ефикасноста на судовите, (зло)употребата на мерката притвор, како и недоволните
буџети на судовите и јавните обвинителства. Но и отворени сомнежи за независноста
на судството и за политички монтирани процеси.
Лошата оценка за состојбата во македонското судство Европската комисија ја
повтори и во 2012 година. Една од сериозните забелешки во меѓународните извештаи
беше мешањето на Владата во изборот на судиите преку учеството на министерот за
правда како член на Судскиот совет, тело кое ги избира и разрешува судиите.
Дека состојбите со судската власт не одат во добра насока можеше да се забележи
уште во анонимната анкета на ОБСЕ, спроведена над 450 судии, а објавена уште во
јануари 2009 година, кога судиите во големо мнозинство открија дека работат под
политички притисоци, дека не му веруваат на Судскиот совет и дека се плашат за
своите работни места. Но, оваа анкета беше негирана од министерот за правда
Михајло Маневски и прогласена за необјективна и невалидна. Негативен став кон
анкетата на ОБСЕ изрази и Здружението на судии на Македонија, кое најави сопствена
анкета, која никогаш не е спроведена.
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Судскиот совет никогаш не се обиде да ги лоцира, а уште помалку да им се
спротивстави на какви било влијанија и притисоци (напротив, беше дел од нив), а на
една од ретките дебати организирана на оваа тема прстот го впери кон новинарите.
Притисокот го виде во новинарскиот протест пред судот, организиран по повод
судењето на новинарот Томислав Кежаровски во случајот „Ликвидација“, кој беше
осуден на 4,5 години затвор поради откривање идентитет на заштитен сведок.
За време на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, Судскиот совет ќе избере над 330
судии во сите судови во земјава, со што ќе го промени речиси половина од вкупниот
број судии. Но, и покрај тоа, тогашната владејачка гарнитура, предводена од Никола
Груевски, ќе продолжи да ја користи истата партиска реторика дека со „генералниот
реизбор на судии во 1997 година СДСМ избрало над 500 судии во државата“ и оти
судството е под контрола на „комуњарската власт“.
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Од вкупниот број новоизбрани судии, само четириесетина ќе бидат од редот на
завршените академци од Академијата за судии и јавни обвинители, додека другите
се избрани главно од адвокати и правници од државни органи. Често тоа беа блиски
роднини на функционери од власта или „заслужни партиски кадри“, кои добиваа
награда за сработеното со влез во судството. Тоа најмногу беше забележливо при
пополнувањето на двата управни суда, како и на Апелациониот суд во Гостивар, како
ново отворени, но и на сите други места каде што се избираа нови судии.
Најдрастичен пример беше изборот на претседателот на Врховниот суд Јово
Вангеловски, кој е венчален кум на тогашниот претседател на Собранието на
Република Македонија, Трајко Вељаноски. Вангеловски, најпрво од позиција на
адвокат, на 20 мај 2008 година беше избран за судија на Врховниот суд на Република
Македонија, а неполни два месеца подоцна, поточно на 17 јули 2008 година, беше
избран за претседател на највисокиот суд во државата.
Прашањето за избор на претседател на Врховниот суд ќе биде актуелно и во летото
2012 година, кога медиумите ќе пишуваат за судирот на релација ВМРО-ДПМНЕ —
ДУИ. Тоа ќе го потврдат и извори од самите партии, но информацијата дека „нема
постигнато политички договор за претседател на Врховен“ ќе ја потврди и тогашната
претседателка на Советот, Александра Зафировска.

Го р д а н а Д у в њ а к | П Р А В О Т О К А К О В А З А Л Н А П О Л И Т И К А Т А

По тој повод, тогашната потпретседателка на опозиционата СДСМ, Ана ПавловскаДанева, ќе рече дека Судскиот совет, наместо да се издигне над политиката и стручно
и професионално да избере претседател на Врховниот суд, се претворил во „партиско
тело за исполнување на судските амбиции на верните пријатели на власта“.
Член на Судскиот Совет во анализа за БИРН во јули 2012 година ќе изјави: „Политиката
длабоко навлезе во изборот на судиите и, додека двете владејачки партии не се
договорат кој треба да биде избран, ние не можеме да избереме судии и претседател
во Врховниот суд“.
Токму поради проблемите со коалиционото усогласување, во период од една до
две години не беа избрани претседатели на над 20 суда, а со нив раководеа в.д.
претседатели.
Јавна тајна во судството беше дека изборот во Судскиот совет е само формален и оти
кандидатите треба да поминат низ претходен партиски филтер и усогласувања. Дури,
некои од членовите на Судскиот совет тоа отворено им го кажувале на претендентите
за судиски функции, упатувајќи ги на „вистинската адреса“ за да го најдат патот
до добивањето на судиската тога. Имено, листите биле составувани од страна на
коалициони партиски комисии, кои ги сочинувале највисоките првенци од двете
партии. А, да биде апсурдот поголем, главни кадровици во судството беа токму шефот
на тајната полиција Сашо Мијалков, министерката за полиција Гордана Јанкуловска и
вицепремиерот Муса Џафери.
Дури откако ќе се утврделе кандидатите за судии во партиските кабинети, „испегланите
листи“ биле спроведувани на натамошно постапување во Судскиот совет преку
министерот за правда. Многу подоцна тоа ќе се види и низ објавувањето на „бомбите“
што ги обелодени опозиционата СДСМ, кога излегоа на површина сите комбинаторики,
но, уште поважно, и директното влијание на политиката врз судството. Термините како
„сваровски судство“ и „партиски тефтерчиња“ беа резултат на објавените разговори
од кои можеше да се види директната меѓусебна поврзаност на главните актери.
Од еден од објавените незаконски прислушувани разговори, во кој се препознаваат
гласовите на министерката за полиција и на шефот на тајната полиција, се дознава
дека подобните судии се во тефтерот на Јанкулоска, заокружени со плусови, а
евидентно е и кој ги предлага за напредување во кариерата.
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Транскрипт од разговорот меѓу Гордана
Јанкулоска и Сашо Мијалков:
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С. М.: Него, да те прашам една работа. Ние кога биравме судии у единица…
Г. Ј.: Аха.
С. М.: Имам овдека забележано: 72-ка, Лидија Петровска. Кој ја предложи неа?
Г. Ј.: Чекај да видам у тефтерчево…
С. М.: Ај види
Г. Ј.: Сега не ми текнува по името… само да... тука ми е баш на маса, секунда,
извини… За единица беше?
С. М.: Да, за единица, и таму ја избравме. Ја ја видов, мене ми фати око, беше
добра. Многу ме интересира кој ми ја предложи.
Г. Ј.: Сега, сега, јас вртам дур збориме со тебе…
С. М.: Да.
Г. Ј.: ...по списоциве… двојка, двојка, Апелација… Марфиев закон… единица
сигурно ми е на крај… еве, стасав до единица, само да видам… овде не ми
се испозаокружени, а еве уште еден… Лидија Петровска, Сашка (Александра
Зафировска н. з.) ја предложила, 72 број.
С. М.: Аха. Сашка?
Г. Ј.: Еве. Да.
С. М.: Добро.
Г. Ј.: И има и на рака напишано горе самото… нели она ни ги праќа материјалите…
С. М.: Да, да, да.
Г. Ј.: Она има напишано на рака и плус, после тоа кога сме разговарале, значи
сме ја штиклирале и уште еден плус и имам ставено, претпоставувам тоа
врз основа на дискусијава што сме ја имале меѓу нас. Меѓутоа е од Сашка
предложена, и горе на списокот, и ти го имаш истиот, 72, на рака пишува, Лидија
Петровска.
С. М.: 73 пишува. 72 пишува, а 73 пишува нешто друго.
Г. Ј.: 72 и 73 нешто друго, не можам да го разберам. А-на Ра-до-…нешто.
С. М.: Ана Рајкова.
Г. Ј.: Е, па ја не го дочитувам тоа Рајкова. Иначе, ова е од Сашка.
С. М.: Океј, добро.
Г. Ј.: Тоа е.
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Поради нестручно и несовесно работење Судскиот совет разреши околу 80 судии,
најмалку тројца беа лустрирани, а десетина опфатени со кривични постапки, од кои
половината беа осудени. Посебно атакуван беше Апелациониот суд во Скопје, каде
што од судски функции беа отстранети неколку судии, и тоа неколку години пред
пензија. Осуммина од нив ја тужеа државата во Европскиот суд за човекови права во
Стразбур поради повреда на правото за фер постапка. Но, ниту еден од нив не беше
вратен на судската функција.
Судот во Стразбур ги објави пресудите по тужбите на Виолета Дума, Снежана ГеровскаПопчевска, Мирослав Трифуновски, Гоце Јакшоски и Иво Попоски против Република
Македонија, каде што оценил дека е повреден членот 6 од Конвенцијата, право на
судење пред непристрасен суд, и ја задолжи државата секому да му исплати штета од
по 4.000 евра плус трошоци во постапката.
Снежана Геровска-Попчевска беше разрешена за случајот „Бачило“, Јордан
Митриновски, Виолета Дума и Владо Џилвиџиев како судии на Апелација, затоа што
не му го промениле идентитетот на некого кој бил осуден под лажно име, Мирослав
Трифуновски од Тетово, затоа што не излегол на увид на местото на настанот во
случајот со давењето на новинарот од Кичево, Владо Танески, во тетовскиот затвор.
Иво Попоски и Гоце Јакшоски беа судии на судот во Охрид во времето кога беа
разрешени од функциите, а претходно Јакшоски бил и претседател на судот во Дебар.

Ѕвонко Давидовиќ: Судски совет гарант
или пречка за самостојно судство
Од осамостојувањето на Република Македонија се размислува и се заговара поголема
самостојност на судството како една од трите власти, а сè со цел да се намали,
односно сосема да се исклучи влијанието на извршната власт. Согледувањата беа
дека самостојниот буџет, односно самостојно и стабилно финансирање на судовите
и судската власт е еден од гарантите на самостојноста и независноста на судството.
Како предуслов за самостојно и независно судство, покрај финансирањето, беше
и идејата да се намали притисокот и зависноста на судиите од нивниот избор во
Собранието, па се одлучи да се воведе траен судски мандат на судиите и изборот да
го врши самостоен судски орган кој го доби името Републички судски совет.
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Со вака поставените гаранции, предвидени, како во Уставот на Република Македонија
така и во Законот за судски совет и Законот за судовите, реално беше очекувањето за
релаксирање на состојбите во судството, поставување здрави темели за самостојност
и независност на судството, маргинализирање на влијанието на другите две власти,
особено извршната.
За жал, очекувањата не се исполнија, а дадените гаранции или предуслови не беа
доволни за да заживее самостојноста на судството, а судиите навистина да станат
самостојни и независни во своето одлучување. Преку ноќ, сите можни гаранции и
предуслови, кои беа обезбедени како гаранции за самостојноста, беа изиграни, и тоа
со неколку одлуки.
Една од основните причини за изигрување на добрата идеја и шансата за самостојно
и независно судство е немањето одговорност на членовите на Судскиот совет за
своето работење. Во Законот за судски совет воопшто не беше предвидено пред кого
ќе одговараат членовите на Судскиот совет за своето работење, што кај нив создаде
чувство на недопирливост, неодговорност и комоција.
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Втората причина е што, главно, се пријавуваа и избираа судии за членови на Судскиот
совет, кои немаа некој голем стаж, ниту искуство во судството ниту, пак, значителни
и забележителни резултати. Пријавените кандидати, а особено во периодот на
„груевизмот“, повеќе се занимаваа со политика отколку со судството и правото и немаа
морален и интелектуален капацитет да дадат отпор на притисоците на извршната
власт.
Резултатот на ова беше погубен. Изборот на судиите или нивното напредување во
повисоките судови не се вршеше во Судскиот совет, туку на партиска координација,
а што се виде и од „бомбите“ кои беа објавени и на кои се слуша тогашната
претседателка на Судскиот совет, Александра Зафировска, која сево ова го потврдува
со своето додворување и послушност.
Ваквата партизираност и полтронство на Судскиот совет неминовно доведе до
избирање на судии по партиски клуч, според партиската послушност и наклонетост,
а што доведе до разнебитување на и онака кревкиот и нестабилен судски систем.
Изигрувањето на АКМИС-от и местењето на предметите, избирањето послушници
за претседатели на судовите, директното влијание на исходот на определени судски
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предмети од извршната власт — се само дел од проблемите кои беа лоцирани и
обелоденети со „бомбите“ и извештајот на Прибе.
(Авторот е адвокат)

Натали Петровска: ЕУ нотираше загриженост
за политизација и селективна правда
Периодот од 2008 до 2019 година го одбележаа повеќе судски реформи, кои се
однесуваа на повеќе аспекти на судството, вклучувајќи системски и структурни
реформи на институциите во овој сектор, како и промени во процесните закони кои
директно влијаат на судските процеси.
И покрај сите реформи, карактеристично е што, според податоците на Евробарометар,
постои висока недоверба во судството кај граѓаните (од 65 % до 70 %), што воедно
коинцидира со извештаите на Европската комисија, каде што се потенцира
значењето на суштинското спроведување на реформите и овозможување на
ефикасност, компетентност, независност и непристрасност на судството. Извештаите
на Европската комисија за овој период нотираат одредена подготвеност и одреден
степен на спроведување на реформите, но искажуваат загриженост во поглед на
политизацијата на судството, притисоците и селективната правда.
Главните проблеми се посочуваат во функционирањето на Судскиот совет и
Советот на јавните обвинители, во големиот број нерешени предмети, долгите и
неефикасни истраги, како и проблематичната практика при изборот, унапредувањето
и дисциплинската одговорност на судиите и обвинителите. Ваквата реторика се
заострува во 2015 и 2016 година, кога ЕК констатира дека не постои никаков напредок,
напротив, постои и уназадување во одредени сегменти поврзани со независноста и
ефикасноста на судството.
Од податоците на истражувањата и од набљудуваните судски предмети во овој
период, Коалицијата, исто така, забележува дека постои проблематична практика
во спроведувањето на законите, но и проблеми со транспарентноста на судовите
и другите институции во правосудниот сектор. Поради релативната затвореност
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на институциите и недостигот на податоци, истражувањата речиси без исклучок
беа ограничени, но она што највпечатливо се издвојува од податоците е високиот
процент на одложени рочишта, како и севкупната должина на постапките, односно
недоследната примена на правото на судење во разумен рок, загарантирано како со
домашното така и со меѓународното право. Во таа насока ни говори и статистиката
на Врховниот суд во поглед на исплатената отштета во просек од 100.000 евра на
годишно ниво како резултат на прекршувањето на правото на судење во разумен
рок. А неизбежно е да се потенцира и фактот дека одредени медиумски експонирани
предмети, кои беа иницирани во овој период, сè уште се активни („Змиско око“,
„Калдрма“, „Монструм“, „Тенковски делови“).
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Поставеноста на системот за оценување на работата на судиите и критериумите
за нивното унапредување придонесуваа тие да ги толкуваат законските одредби
строго формалистички и во насока која би овозможила најлесно исполнување
на ваквите критериуми, без притоа да се навлегува во квалитетот на доделената
правда. Дополнителен фактор кој придонесуваше кон оваа состојба беше честата
промена на распоредите на судиите во самите судови, како и сомнежите за висока
корупција, политички влијанија и мешање на извршната власт во судството, кои во
голема мера беа потврдени со објавувањето на „бомбите“. Како резултат на ова,
апликациите поднесени против Македонија во периодот од 2008 до 2018 година, а кои
се прифатени од Европскиот суд за човекови права, резултираат со утврдување на
повреда на најмалку еден член од Европската конвенција за човекови права во 89
отсто од случаите.
Периодот го обележа и поднесувањето голем број тужби за клевета и навреда
против новинари од страна на јавни личности и носители на функции, кои неретко
резултираа со пресуда во полза на тужителот, голема примена на мерката притвор
без посебни образложенија за тоа, екстензивна примена на посебните истражни
мерки, посебно оние кои се однесуваат на пресретнување на комуникациите, слабата
човечка екипираност на судовите и обвинителствата, недостигот на финансиски
средства во мера предвидена со закон, штрајкот на судската администрација, како и
формирањето на Специјалното јавно обвинителство.
Нефункционалноста и политизираноста на тогашното редовно јавно обвинителство,
политичкиот прогон на неистомислениците, канализиран низ судскиот систем, како
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и отворените напади врз медиумите кои не беа во функција на тогашната власт,
но и генералната политичка криза која во тој период ја зафати Македонија, беа
причината за формирањето на оваа ад-хок институција (тело) — Специјалното јавно
обвинителство. Истото претставуваше своевиден водечки принцип по кој очекувано
беше да се напушти концептот на „заробена држава“, но беше и одредница за
понатамошните процеси на реформирање во правосудството и излез од правната и
политичка криза.
(Авторот е извршен директор на Коалицијата „Сите за правично судење“)

Јордан Митриновски: Бев разрешен
од судија поради судирот со
Михајло Маневски и неговата сопруга
По речиси 20-годишно судиско искуство како судија во Воениот суд, со генералниот
избор за судии во 1996 година бев избран за судија во Апелациониот суд Скопје. Во
2007 година станав и претседател на Апелациониот суд Скопје.
Набрзо по преземањето на должноста, поради непринципиелни, нереални и
противзаконити барања на министерот за правда Михајло Маневски, неговата сопруга
Филимена и врвот на тогашната извршна власт, дојдов во судир со нив, настојувајќи
да ја бранам независноста и професионалноста на судството. Трпев најразлични
опструкции и сериозни закани во наредните три години, иако претходно зад себе
немав ниту една црна дамка во кариерата.
Во два наврата бев повикан лично од тогашниот премиер на Владата, Никола Груевски,
да поднесам оставка од функцијата. Бев повикуван и на неформални разговори
со тогашниот директор на државната безбедност. Неосновано ми беа поведени и
неуспешно беа завршени пет дисциплински постапки од страна на Судскиот совет, а
по директива на министерот за правда. Бев оценет со негативна оценка, а по мојата
жалба таа беше преиначена во позитивна, иако во тој период и Апелациониот суд
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Скопје и судовите под негова надлежност беа оценувани со многу добра оценка, како
ефикасни судови.
Нетрпеливоста помеѓу мене, министерот за правда и извршната власт кулминираше
по пензионирањето на сопругата на Маневски, која се противеше на законското
заминување во пензија и истовремено јавно прокламираше политичка активност во
корист на една актуелна политичка партија. Во тоа време беа вратени и десетина
предмети на повторно одлучување пред првостепениот суд, а за кои интерес
пројавуваше извршната власт, што беше повод за поведување и на шеста неоснована
дисциплинска постапка, која заврши негативно по мене.
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Директен повод беше одлуката на Апелациониот суд Скопје (ксж. бр. 537/10 од 6.12.2010
година) да се прифати понудената гаранција од преку милион и четиристотини илјади
евра и истовремено да се одреди куќен притвор против обвинетиот Бајруш Сејдиу. И
покрај тоа што ваквата законска можност е дозволена согласно член 185, став 2 од
Законот за кривична постапка, Врховниот суд на РМ на седница ја преиначи одлуката
и побара против мене да се поведе постапка за утврдување на нестручно и несовесно
вршење на судиската функција. Барањето на 10 декември 2010 година го поднесе
тогашниот претседател на Врховниот суд на РМ, Јово Вангеловски. Бев обвинет дека
во споменатиот случај не е применет членот 207 од ЗКП, иако во споменатиот предмет
воопшто не е одлучувано, ниту имало потреба да биде одлучувано по тој член кој
се однесува исклучиво за притворот и по него Апелациониот суд одлучувал на 16
ноември истата година.
Во текот на дисциплинската постапка, а со кршење на процесните права и одредбата
на членот 6, став 1 од Европската конвенција, бев разрешен од должноста апелационен
судија. По жалбата до Европскиот суд за човекови права во Стразбур, на 30 април
2015 донесена е конечна пресуда во моја полза, во која е констатирана повреда на
одредбата на член 6, став 1 од ЕКЧП.
Поведен од оваа позитивна пресуда, побарав повторување на постапката пред
Судскиот совет на РМ. Меѓутоа, тој орган со сите остатоци од клиентелистичкиот
состав, во незаконска постапка и со тотално кршење на правата на барателот за
повторување на постапката, донесе истоветна одлука како во поранешната постапка.
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Имено, пресудата од Стразбур утврди дека подносителот на барањето за поведување
на постапка за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција,
судијата Јово Вангеловски, поради неговата претходна инволвираност во постапката
не можел да го поднесе тоа барање. Од тие причини, поради недозволено барање
од неовластен подносител, Судскиот совет морал барањето да го отфрли како
недозволено.
Наместо тоа, Судскиот совет дозволи егзистенција на тоа барање и на решението за
поведување на постапка и суспензија на жалителот, иако согласно член 32, став 9 од
Деловникот за работа на Судскиот совет на РМ, сите акти во поранешната постапка
требаше да се укинат.
Иако со решението за повторување на постапката беа укинати претходното решение
за разрешување на жалителот и решението на жалбениот совет при Врховниот суд,
тие акти беа изведени како доказ и ценети при донесувањето на новото решение, што
е недозволено.
Постапката тотално ги игнорираше утврдувањето и налозите во конечната пресуда,
процесните права на барателот и беа сторени низа повреди на јавноста, непосредноста,
на правото на правично и фер судење, со што повторно беше направена повреда на
одредбата на членот 6, став 1 од Конвенцијата.
Она што е најважно, повредено е правото на слободно судиско уверување и
одлучување. Судиската одлука може само правно да се преиспитува на начин
предвиден во Уставот и законот. Судијата не може да одговара за својата одлука,
освен ако со тоа не изврши кривично дело, што не е во случајов. Не треба да се
заборави и дека одлуките на ЕСЧП се задолжителни за домашните органи и тие треба
доследно да ги извршуваат. Тоа гарантира владеење на правото и правичното и фер
пресудување.
(Авторот е разрешен апелационен судија)
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2. СПЕКТАКУЛАРНИ АПСЕЊА, „БАЏАНАК
ОБВИНИТЕЛСТВО“, МОНТИРАНИ СУДСКИ ПРОЦЕСИ
Многу брзо по неуспехот на Самитот на НАТО во Букурешт
во 2008 година, власта се обиде на предвремени
парламентарни избори поразот да го претстави
како успех. Откако победи на изборите, уследија
спектакуларни апсења кои требаше да ја покажат
решителната борба на владејачката гарнитура против
организираниот криминал и корупција. Демонстрацијата
на моќта немаше да биде толку видлива, доколку тоа не
беше направено пред очите на јавноста и со помош на
медиумите.
Сценариото беше многу едноставно.
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По неуспехот на Самитот на
НАТО во Букурешт во 2008
година, власта се обиде на
предвремени парламентарни
избори поразот да го
претстави како успех.
Откако победи на изборите,
уследија спектакуларни
апсења кои требаше да ја
покажат решителната борба
на владејачката гарнитура
против организираниот
криминал и корупција.

Неколку дена пред апсењата почнуваа брифинзи, на кои
се пуштаа „неофицијални гласови“ дека се подготвуваат
апсења на „крупни ѕверки“. За да се овековечи апсењето
и за да добие ударен третман на насловните страници во
весниците и на телевизиите, од МВР навремено ги известуваа редакциите да бидат
подготвени. Се кажуваше точниот временски термин кога инкриминираното лице ќе
биде донесено пред суд. Камерите и фоторепортерите набрзо заземаа позиција за
да може да се овековечи мигот на доаѓање на осомничениот. Тој доаѓа со лисици на
раце, безуспешно обидувајќи се да си го скрие лицето. Опкружен е со специјалци
и полиција вооружена до заби. Блескаат блицеви, а камерите го следат движењето
на лицето, сè додека не се затворат судските врати. Доколку случајно некои од
влијателните и „пријателски телевизии“ го пропуштат спектаклот — тој се повторува.
Одново, од почеток. Со точно определени сценаристички кадри. Осомничениот се
носи од предната страна на судот, а не од задната, каде што постои директен, но и
(по)дискретен влез во судот.
Набрзо се организира и прес-конференција, на која полициските првенци или
портпаролот (во зависност од тежината на „ловот“) во детали го објаснуваат целиот
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случај. Не се избегнуваат дури ни тешки дисквалификации, што остава впечаток како
лицето да е однапред осудено. Полицијата ќе каже дека постапувала „строго по Устав
и закон“ и оти поседува несоборливи докази дека е направен криминал од големи
размери.
Да биде иронијата поголема, во полициските соопштенија имињата на осомничените
беа наведени со иницијали, водејќи се од принципот на презумција на невиност, но
со точен опис на нивното работно место и инкриминираните дејствија. А, претходно,
полицијата не само што го прекршила уставниот принцип туку го разнела на парчиња.
Бидејќи телефонската комуникација оди отприлика вака: „Испратете камера, го
апсиме оној криминалецот (Х. У.) и гледајте да не доцните, ќе биде интересно!“. Додека
трае целата оваа операција, судот веќе го завршил својот дел од работата и одредил
притвор. Доказите како да се најмалата грижа, бидејќи најчесто се обезбедуваат
отпосле.
Експертите предупредуваа дека тешката артилерија што се користи во борбата
против корупцијата не смее да го убие принципот на презумција на невиност. Но, за
жал, полека, но сигурно, тој принцип стана мисловна именка. Стануваше појасно дека
идејата е да се оцрнат луѓе и да се жигосаат во јавноста како криминалци, дури и
доколку за нив не се поднесе обвинение или не добијат правосилна судска пресуда.
Властите останаа глуви и слепи на сите укажувања на експертите и на невладините
организации, кои предупредуваа дека притворот не смее да претставува казна, туку
треба да биде определен доколку постои опасност од бегство, повторување на делото
или, пак, опасност од влијание врз сведоците.
Притворските решенија беа ставени на тест и пред Европскиот суд за човекови права
во Стразбур, каде што повеќемина обвинети во предметот „Змиско око“ ја тужеа
матичната држава. Беа констатирани неколку повреди на Европската конвенција,
бидејќи меѓународниот суд утврди дека решенијата за притвор се речиси идентични
за сите обвинети и без никакво образложение.
Карактеристичен пример за драматично и спектакуларно апсење, кое не заврши со
судска постапка, е приведувањето на главниот извршен директор на Т-Мобиле, Рубинчо
Заревски, осомничен дека во текот на 2003 година, додека бил на чело на Фондот за
здравствено осигурување, склучил договор за набавка на медицински материјали со
неповолен понудувач, со што го оштетил Фондот за околу 25.000 евра. Заревски беше
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приведен на улица во центарот на градот додека шетал со сопругата, по што беше
однесен на распит во полициската станица во Автокоманда. Камерите беа поставени
пред полициската станица и пред судот, а по дваесетчасовниот „информативен
разговор“ тој беше пуштен дома. Случајот заврши само со предистражна постапка и
со вештачење. Заревски се повлече од функцијата во Т-Мобиле, но никогаш повеќе
не прозборе во јавноста за овој случај.
Ништо подобро не помина ниту познатиот пулмолог д-р Дејан Докиќ, кој исто така
беше апсен на спектакуларен начин. Тој беше осомничен дека побарал и примил
поткуп од пациент во висина од 300 евра, бидејќи, наводно, кај него биле пронајдени
три банкноти од по 100 евра кои претходно биле обележани. Професорот помина 15
дена во притвор во истражниот затвор „Скопје“. Целиот случај заврши на суд, по што
докторот требаше да плати парична казна од 1.400 евра за незаконско посредување.
Веднаш по апсењето и пред да се докаже дали е виновен или не, Докиќ беше експресно
суспендиран и разрешен од раководната функција на Клиниката за пулмологија, каде
што работеше во три мандати и постигна извонредни резултати.
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Речиси истиот ден кога се случи апсењето на професорот Докиќ, тогашната
министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска, излезе на прес-конференција
и, не почитувајќи го принципот на презумција на невиност, рече дека „пријавата
што ја поднело МВР е издржана и многу сериозна, а доказите што ги обезбедивме
се практично несоборливи“. Но, подоцна се покажа дека токму поради недостиг на
докази, Јавното обвинителство имаше проблем со докажувањето на квалификацијата
на кривичното дело и мораше да го смени во друго, поблаго дело.
Првиот човек на ОХИС, Јорго Ќука, беше приведен со лисици во моментот кога заминувал
од работното место, иако немало никакви индиции дека се подготвува да избега или
дека има намера да се спротивстави. Полицијата демонстрираше бруталност и при
приведувањето на заменик-министерот Саша Андоновски на аеродром во моментот
кога тој се враќал во земјата. Спектакуларноста не изостана ниту при приведувањето
на кардиологот Борче Петровски, кој беше фатен во моментот кога легално се обидел
да премине граница. Апсењето, пак, „во живо“ на поранешниот министер за полиција,
Љубе Бошковски, и тоа на само еден ден по завршените избори, беше филмско.
Се случи пред влезот на една позната кафеана, каде што тој беше апсен од страна
на полицијата поради незаконско финансирање на изборна кампања, а на „самото
место“ беше најден и доказниот материјал – пари сместени во пластична кеса.

Го р д а н а Д у в њ а к | П Р А В О Т О К А К О В А З А Л Н А П О Л И Т И К А Т А

Листата на апсења беше долга, а називите на полициските акции креативни: „Пепел“,
„Змиско око 1 и 2“, „Фаланга 1 и 2“, „Детонатор“, „Метастаза“, „Ликвидација“, „Калдрма“,
„Шпион“, „Кампања“, „Ровер“, „Претседавач“, „Јустиција“, „Расколник“...
На 24 декември 2010 година, во вечерните часови, од просториите на неговата
телевизија А1, беше приведен сопственикот Велија Рамковски. Уследи голема рација и
апсење на неговите блиски роднини и соработници, меѓу кои, речиси сите поранешни
и актуелни управители на многубројните фирми регистрирани на „Перо Наков“.
Велија, кој беше првоосомничен во предметот „Пајажина“, беше внесен од предната
страна на судот, а по него и неговата постара ќерка Емел, неговиот брат и дваесетина
други.
Со раце високо кренати во воздух за да се видат „лисиците“, Велија Рамковски при
влегувањето во Кривичниот суд силно извикуваше: „Диктатурата на дело! Ова е
демократијата на Груевски“. Само еден ден по притворањето на Рамковски, по барање
на УЈП, со судски налог беа блокирани сметките на телевизијата А1, весникот Време,
печатницата „Мисирков“, како и другите фирми на „Перо Наков“.
Медиумскиот магнат Велија Рамковски беше осуден на 13 години затвор поради
„перење пари“, даночно затајување, злосторничко здружување, а високи казни добија
и неговиот син Хеди, кој беше во бегство и беше осуден во отсуство на 8 години
затвор, неговата ќерка Емел, како и другите негови блиски соработници. Постигната
беше и главната цел — уништена беше најгледаната критички настроена телевизија,
а нејзините вработени останаа на улица.
Во аналите на македонското правосудство, но и во светската збирка на бизарности
ќе остане запаметен и случајот со „Монструмот од Кичево“, кој наводно на брутален
и идентичен начин убил неколку повозрасни жени. Неколку години подоцна беше
инспирација и за филмско сценарио и се најде во опусот на познатиот македонски
режисер од светски глас, Милчо Манчевски, како дел од една трилогија. Смртта на
новинарот Владо Таневски во затворска кофа не им даде шанса на надлежните пред
суд да докажат како мирниот и повлечен семеен човек немилосрдно ги силувал и
убивал своите возрасни сосетки, а потоа известувал за тоа во медиумите.
Претставниците на МВР тврдеа дека имаат силни докази, поткрепени со остатоците од
крвта што наводно Таневски ја оставил врз своите жртви, кои патем не соодветствуваа
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на неговата крвна група. За разлика од апсењето, кое беше многу
спектакуларно и бучно, кога беа поканувани и странски медиумски
куќи да направат репортажи за „монструмот“, надлежните не беа
многу уверливи кога требаше да објаснат како можел да се
удави во кофа со два литра вода. Се тврдеше дека нема траги
на насилство, но во јавноста излегоа слики на кои се виде дека
новинарот има повреди на телото и лицето. По ова изостанаа пресконференции и тешки квалификации за психолошкиот профил на
„убиецот“ кој имал трауми од детството.
Посебна дилема во јавноста се отвори и околу употребата на
посебните истражни мерки, кои полицијата многу често ги
применуваше. И покрај тоа што законските одредби пропишуваат
дека тие треба да се применуваат заради обезбедување докази кои
не можат да се обезбедат на друг начин и за кривични дела за кои
е предвидена казна над 4 години, а се извршени од организирана
група, тие се користеа неселективно. А подоцна се виде и масовно
преку незаконското прислушување на илјадници луѓе, од кои
огромен број не биле ниту осомничени, туку преку „големото
уво“ се вршела контрола на сите оние кои се доживувале како
неистомисленици и непријатели на режимот. Сознанијата добиени
со помош на незаконското прислушување биле користени за
уцени, притисок, дисквалификација, рекетирање, па дури и за
местени судски процеси.
На чело на Обвинителството за организиран криминал од 2004
година беше Јован Илиевски, инаку баџанак на шефот на тајната
полиција, Сашо Мијалков. И покрај тоа што во ретките медиумски
настапи Илиевски тврдеше дека му пречи етикетата „баџанак“
и оти е професионално реализиран многу порано пред да
дојде ВМРО-ДПМНЕ на власт, во јавноста беше препознаван по
роднинските врски, што остави голем сомнеж во неговата работа.
Тој остана запаметен како човек преку кого експремиерот Никола
Апсење
на Велија
Рамковски
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Груевски и неговиот братучед Мијалков ги спроведуваа апсењата и пресметката со
неистомислениците на режимот. Кариерата ќе ја заврши како македонски судија во
Европскиот суд за човекови права со мандат од девет години. Тој во февруари 2016
година ја наследи судијката Мирјана Лазарова-Трајкова. По истекот на мандатот,
Илиевски треба да замине во пензија, што ќе му овозможи комотна позиција надвор
од комплицираните македонски случувања. Останаа недокажани сомневањата дека
наводно при неговиот избор имало силни лобирања, па дури и шпекулации за поткуп
при гласањето во Советот на Европа.
Во времето кога раководеше со Обвинителството за организиран криминал, кое
имаше привилегирана позиција на територијата на целата држава, Илиевски делуваше
повеќе од сенка, додека на истурената позиција во Обвинителството беше државниот
јавен обвинител Љупчо Шврговски. Обвинителот Шврговски, иако беше „човек од
внатре“, сепак, не криеше дека е во блиски пријателски релации со Мијалков уште од
гимназиските денови, што го донесе и на позицијата прв човек на Обвинителството.
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Во поновата историја Шврговски ќе остане запаметен како единствен државен
обвинител кој успеа да го истурка целиот мандат од шест години до крај и да не биде
предвреме разрешен, што се случи со неговите претходници при променатата на
власта. Тоа во голема мерка се должеше на фактот што неговиот мандат се протегаше
преку целото владеење на ВМРО-ДПМНЕ и не беше прекинат со промена на власта.
По истекот на мандатот, Шврговски немаше претензии за уште еден мандат, а на
негово место од позицијата шеф на скопското јавно обвинителство дојде обвинителот
Марко Зврлевски. Нему му се ставаше на душа тоа што не покажа енергичност и
ефикасност да се отворат крупни афери како „Скопје 2014“, „Актор“, „Македонска банка“,
„Маѓар телеком“... Не реагираше ниту на исфрлањето на пратениците и новинарите
од законодавниот дом за време на расправата за донесување на буџетот за 2013
година што се одржа на 24 декември 2012 година. Но, најмногу заради политичкото
инволвирање во случајот „Пуч“ во кој обвинет беше тогашниот шеф на опозицијата,
Зоран Заев, како и забошотувањето на истрагата за крвавите собраниските настани
од 27 април 2016 година, која беше сведена само на учество во толпа на неколкумина
насилници кои добија условни казни. Игнорирањето на откривањето на аферата со
масовното прислушување и појавата на „бомбите“ го забрза патот за формирање
на Специјалното јавно обвинителство кое, всушност, беше резултат токму на
нефункционирањето и блокадата на редовното обвинителство.

Гордана Јанкулоска
доаѓа на судење
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Претседателот на СДСМ Зоран Заев на една од прес-конференциите презентираше
пет телефонски разговори на високи носители во власта кои, според него, биле доказ
за спрегата на релација власт – правосудство. Меѓу нив беше објавена и снимка од
телефонски разговор на кој се тврдеше дека се слушаат гласовите на министерката
за внатрешни работи Гордана Јанкулоска и министерот за финансии Зоран Ставрески,
во кој се споменува името Марко. Од текот на разговорот се дозна дека токму (Марко)
Зврлевски, по нарачка на Јанкулоска, донел јавнообвинителска одлука да отфрли
кривична пријава против Ставрески.
Со промената на власта, новото парламентарно мнозинство покрена иницијатива за
разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, кој се доживуваше
како последен бастион на режимот на Никола Груевски. Иницијативата беше покрената
на 12 јули 2017 година и цели 40 дена се кршеа копјата од собраниската говорница.
Тој беше разрешен дури на 17 август, и тоа со 64 пратенички гласа „за“ и ниту еден
глас „против“ или воздржан. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ не присуствуваше
на гласањето.
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Ване Цветанов: Кога и како попушти
последната брана на демократијата
и државноста - судството
По победата во 2008 година и освојувањето на мнозинство од 63 пратеници, Никола
Груевски целосно ја менува политиката кон соборците што го донесоа на власт и
пред кои говореше за градење на подобра иднина, и започнува процес на нивно
реинсталирање и отстранување на маргинални позиции, а на клучните места носи
луѓе кои немаат ни 10 отсто од потребните квалитети за определените партиски или
државни функции, кои самосвесни за тоа, освен беспрекорна послушност и лојалност,
немаат што друго да му понудат за возврат.
Во услови на апсолутна власт, особено по локалните и претседателските избори во
2009 година, и со инсталирани слепи партиски послушници, започнува со процесот
на паралелизација на државниот апарат. Започнува трендот на преземање на
институциите од страна на Груевски и партијата. Веќе е доволно силен да инсталира
паралелни системи на функционалност, па затоа започнува со операцијата.
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Принципите на таа паралелизација на институциите се едноставни: не смее ништо
да помине додека партијата не го одобри, па макар било и морално и законски
обврзувачко. А за партиските наредби, кои мораше да се спроведат во институциите,
веќе инсталираната партиска машинерија беше подготвена за спроведување на
секоја наредба.
Главната операција за поклопување на правосудниот систем со партиско влијание ја
водеа Михајло и Филимена Маневски за делот со судиите, а баџанакот Јово Илиевски
за Јавното обвинителство. Наредбите доаѓаа лично од Никола Груевски, а логистичка
поддршка за нивно спроведување доаѓаше од Гордана Јанкулоска, Сашо Мијалков и
Митко Чавков. По „падот на Црвенковски“ во 2011 година и признавањето на крајно
сомнителните избори попуштаат и најтврдокорните судии и обвинители.
Со обезбедено влијание и послушност во обвинителството и судството, а со создадени
услови и поддршка на сите полиња, започнува диктатурата. Од 2011 година започнуваат
масовните апсења.
Оттогаш започнуваат јавните, брутални и безобразни пресметки со сите политички
противници, без око да им трепне, затоа што се сигурни дека контролираат СÈ!
Апсолутно СÈ!
За овој темен период постојат огромен број сведоштва и огромен број предмети
кои, доколку станат предмет на анализа, би довеле до тоа на површина да излезат
голем број неправилности. Здружението „Зелена лупа“, во еден проект предводен од
Транспаренси интернешенал, направи анализа на 12 правосилни судски пресуди и
во извештаите, кои се публикувани во книга која е достапна на интернет, јасно се
гледаат наодите од експертите.
Здружението „Зелена лупа“, исто така, преку друг проект поднесе 50 иницијативи за
утврдување на одговорност на судии, од кои 28 беа прифатени од тогашниот Совет
за утврдување на факти, кој подоцна беше укинат. До ден-денес Судскиот совет сè
уште не собрал храброст да одлучува за поднесената иницијатива за одговорност на
претседателот на Врховен суд, Јово Вангеловски.
Режимот работеше без грам совест, доблест, човечност и емоција. Газеше врз
човечкото достоинство. Правосудниот систем е полн со примери како се пишуваа
обвиненија без докази, како се изрекуваа пресуди без докази.
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„Зелена лупа“ започна да се бори за правата на граѓаните кои се чувствуваат како
жртви на режимот. И постигна доста на ова поле. За жал, оваа невладина организација
повеќе не се занимава со оваа проблематика, бидејќи НВО секторот е окупиран
и узурпиран од организации кои борбата за правда ја гледаат како бизнис и се
претворени во фабрики за пишување убави проекти.
(Авторот е ексдиректор на Дирекцијата за спречување на перење пари и претседател
на невладината организација „Зелена лупа“.)

3. ЛУСТРАЦИЈАТА КАКО АЛАТКА ЗА ПОЛИТИЧКА
ПРЕСМЕТКА СО НЕИСТОМИСЛЕНИЦИТЕ
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По стапките на многу поранешни комунистички држави кои отпочнаа процес
на лустрација како начин на решавање на неправдите од минатото и политички
мотивираните судски постапки, Македонија по повеќе од 15 години од осамостојувањето
реши да донесе законска рамка која ќе ги оневозможи поранешните соработници на
службите да вршат јавна функција. Законот беше донесен со консензус и во име
на жртвите од претходниот систем, но во практиката не се направи обид тие да се
идентификуваат,а камоли, пак, да се рехабилитираат.
Уште од самиот почеток на работата на Комисијата за верификација на фактите
(Комисија за лустрација) во 2009 година, целиот процес го следеа многу контроверзии
и нелогичности.
Опозицијата тврдеше дека процесот на лустрација се злоупотребува против
критичарите на владата, особено кога во 2012 година беше донесен нов закон кој во
целост ја измести првичната идеја и се спроведуваше на карикатурален начин. Во
знак на протест беа повлечени двајцата опозициони членови од Комисијата. Речиси
без исклучок, лустраторите без никаква проверка ги земаа за веродостојни и точни
документите од службите за државна безбедност, пишувани рачно или на машина,
кои инспекторите најчесто ги составувале во политичко-полициски постапки, а не
како резултат на заснован соработнички однос. Во спроведувањето на лустрацијата
јавноста немаше никакви гаранции за тоа какви документи доставуваат безбедносните
служби, но и Државниот архив на Македонија, и колку тие се вистинити, целосни и
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Во спроведувањето на
лустрацијата јавноста
немаше никакви
гаранции за тоа какви
документи доставуваат
безбедносните служби,
но и Државниот
архив на Македонија,
и колку тие се
вистинити, целосни
и точни. Членовите
на Комисијата за
лустрација истовремено
беа и обвинители и
бранители и судии.

точни. Членовите на Комисијата за лустрација истовремено беа
и обвинители и бранители и судии.
Според професорот Владимир Пивоваров, при работата на
безбедносните служби „апсолутно се случувало определени
лица, оперативни работници, да го докажуваат својот квалитет
во работењето со тоа што пишуваа оперативни информации
за определена безбедносна појава во некој сегмент, каде што
секогаш, за секоја информација, на крајот мораше да стои
извор на сознанието“.
Новиот закон, кој го „прошири и надгради“ Законот од 2008
година, донесе големи промени. Се промени дури и самиот назив,
кој официјално гласеше Закон за определување дополнителен
услов за вршење јавна функција. Но, тој донесе и многу други
новини во споредба со претходниот закон, а една од главните
беше јавно објавување на имињата на лустрираните лица на
веб-страницата на Комисијата. Се продолжи и временскиот
опфат на лустрацијата, кој наместо до 1991 година, се прошири

до 2006 година.
За разлика од Законот од 2008 година, во кој соработката се дефинираше како „тајна,
свесна, континуирана и организирана соработка и активност, заснована со писмен
документ со органите на државната безбедност“, во новиот Закон од 2012 година
Комисијата за верификација на фактите (како орган надлежен за спроведување на
лустрацијата) доби овластување да лустрира и лице евидентирано во досиејата на
органите за државна безбедност како „таен соработник, оперативна врска или таен
информатор при оперативно прибирање, известување и податоци што биле предмет
на обработка, чување и користење од органите на државната безбедност“.
Новиот закон беше жестоко критикуван во домашната експертска јавност, а
негативни критики доби и од страна на Венецијанската комисија, која оцени дека тој
не ја остварува целта и се користи за политичка инструментализација и пресметка со
неистомислениците.
Хелсиншкиот комитет побара уставна проверка и оспори 13 одредби од новиот Закон
за лустрација, а еден од главните проблеми беше временскиот период на кој се
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однесуваше законот, бидејќи се однесуваше на периодот до 2006, а не до 1991 година,
кога државата стана независна и воведе повеќепартиска демократија. Спорна беше
и одредбата со која се дозволува објавување на имињата на наводните поранешни
полициски соработници без право на жалба. Тоа беше трет пат, од 2008 година, на
оспорување на Законот за лустрација пред Уставниот суд. Во првите два наврата,
Уставниот суд укина неколку слични одредби, но парламентарното мнозинство
со голема упорност ги враќаше назад, па дури отиде и неколку чекори напред во
предлагањето небулозни решенија.
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Според регистарот на лица за кои Комисијата утврди дека го исполнуваат условот
за ограничување на вршењето на јавна функција, што беше објавен на нивната
веб-страница, заклучно со 1 септември 2015 година биле опфатени вкупно 203 лица.
Имајќи предвид дека за 13 лица се повторила постапката, односно тие се удвојуваат
во регистарот, произлегува дека се опфатени 190 лица. Од нив, 10 лица се починати
до 2012 година, до кога се применувал стариот закон, а 78 лица се лустрирани како
починати; за 5 лица не се наведува идентитетот ниту, пак, се објавени документи.
Од ова произлегува дека, всушност, 106 се водат како безимени: за нив се наведува
само функцијата што ја вршеле, а се лустрирани како починати лица. Од останатите
97 лица опфатени со лустрацијата, 32 се третираат како наредбодавачи, а 66 како
соработници на системот.
Комисијата тврдеше дека за време на својот мандат биле проверени 30.000 лица.
Меѓу лустрираните лица беа поранешни министри за внатрешни работи и други
високи полициски функционери, како: Љубомир Фрчкоски, Добри Величковски, Јован
Трпеновски, Стеван Павлески, потоа претседателот на Уставниот суд Трендафил
Ивановски, јавни личности, како Владимир Милчин, Ѓунер Исмаил, Ѓорги Спасов,
професори, академици, амбасадори, новинари, па дури и судии. Неколкумина од
нив, откако ја изгубија правната битка во македонските судови, правдата ја побараа
пред Судот во Стразбур. Најголемиот дел од нив тврдеа дека никогаш не потпишале
документ за соработка ниту, пак, добиле паричен износ. Неколкумина јавно излегоа и
на прес-конференција, покажувајќи документи дека не само што не биле соработници
на безбедносните служби туку дури и самите биле жртви на претходниот режим и
поседувале досие дека биле следени низ годините.
Сепак лустраторите го достигнаа дното кога на 28 јуни 2013 година го прогласија за
соработник на тајните служби најпознатиот македонски писател и автор на првиот
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македонски роман, Славко Јаневски. Иако, името на лустрираниот и одамна починат
писател официјално не беше откриено, стана јасно дека се работи за Јаневски, што
можеше да се заклучи од назнаките дека се работи за академик и писател познат по
делото „Село зад седумте јасени“, а неговото досие е под кодно име „Славјан“.
Според Комисијата, починатиот поет беше лустриран затоа што соработувал со
тајните служби и следел писатели и уметници, а пред тајните служби ги кодошел, а за
некои тврдел дека пишуваат лоша литература.
Во 2015 година, во согласност со Извештајот на Прибе, како дел од решавањето на
политичката криза во Македонија, процесот на лустрација беше запрен, а Комисијата
за верификација на фактите продолжи да работи до завршувањето на судските
процеси иницирани од дел од лустрираните лица.
По критиките од Брисел, Македонија стави крај на контроверзниот процес на
лустрација, чија цел беше искоренување на поранешните соработници на тајната
служба, сметајќи дека мисијата е завршена. Пратеници од владејачките партии, во
јули 2015 година поднесоа предлог-закон до Парламентот, а од 1 септември истата
година престана да важи Законот за лустрација.
Во усвоениот закон се велеше дека Комисијата за верификација на фактите, државна
институција за искоренување на поранешните соработници на тајната служба, ја
завршила својата работа, што значи дека законот ја остварил целта. Критиките од
Брисел дојдоа откако прислушуваните разговори што ги објави опозицијата сугерираа
дека владата на Груевски се мешала и во процесот на лустрација.
Сепак, претседателот на Комисијата за лустрација, Томе Аџиев, тврдеше дека нејзината
работа е чиста и фер, а Извештајот на Брисел се базирал „на редуцирани податоци“.
Тој тврдеше дека и покрај кампањата на непријателите на лустрацијата, сепак,
процесот не бил користен за политичка одмазда против владините противници и оти
тој завршил како „историска придобивка за сите граѓани на земјава“. Од објавените
„бомби“ јавноста доби доказ дека пратеници од владејачката партија нарачувале
лустрација на судија. Таков беше случајот со пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Антонио
Милошоски, кој во телефонски разговор со првиот лустратор во државата нарачува
лустрација на кичевскиот судија Драги Билески, кој „им прави многу проблеми“. По
неговото лустрирање, споменатиот судија експресно беше суспендиран, а потоа и
разрешен од местото судија од страна на Судскиот совет. Билески во 2010 година
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го помина лустрацискиот тест како судија, а само две години подоцна од страна на
истата Комисија за лустрација беше прогласен за кодош, и покрај тоа што во ниту
еден документ на УБК не е евидентиран како соработник на службите, а полицискиот
инспектор, кој наводно ја составил белешката за него, со нотарски акт потврди дека
целиот случај бил исконструиран. На правда мораше да чека цели 9 години, кога
Судот во Стразбур донесе пресуда во негова корист и потврди дека целата постапка
била водена незаконски.

Д-р Трендафил Ивановски: Со мојата лустрација
почна ударот врз Уставниот суд
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Уште во самиот почеток на мојата лустрација, јавно укажував дека станува збор
за реваншистички атак на режимот поради мојата улога во борбата за заштита на
уставноста и законитоста. Во годините кога претседавав со Уставниот суд, годишно во
просек беа оценувани, поништувани или укинувани одредби од педесетина закони.
Власта ниту можеше ниту сакаше да го разбере ваквото значење на уставноста.
Судирите меѓу Владата и Уставниот суд беа редовна тема на јавноста: за нив имаше
неброени укажувања и реакции од претставниците на меѓународната заедница. Со
мојата лустрација, всушност, почна ударот врз Уставниот суд, а со тоа и уривањето
на уставно-правниот поредок. Со моето отстранување, но и натамошното менување
на персоналниот состав на Судот, заштитата на уставноста се смени. Од 2010 до 2012
година, токму преку Уставниот суд власта успеа да ја урне уставноста на државата.
Всушност, Уставниот суд не се замолче - за тоа немаше потреба ниту клима, туку
со својот персонален состав се најде во чист клиенталистички однос со тогашната
владејачка ВМРО-ДПМНЕ. Овој орган целосно го загуби својот кредибилитет и речиси
со ништо не учествуваше ниту во заштитата на уставноста и законитоста, ниту пак, во
заштитата на слободата и правата на граѓаните.
Ќе ми беше многу полесно ако ја докажев вистината во мојата држава. Сепак,
вистината победи макар и надвор од границите на државата, за која доживеав да
бидам двапати репресиран. Во изминативе години се потврди дека лустрациските
активности беа големо промашување. Тие се спроведуваа со идеолошки, политички
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и партиски мотиви, со што уште на почетокот создадоа сомнеж за вистинските цели.
А таквите цели воопшто и не треба да се користат како основа на лустрација, бидејќи
стигматизацијата и дискриминацијата на политичките противници не се прифатливи
средства за политичка борба во една држава во која владее правото.
Желбата за пресметка и омраза не смее да ја надвладее заштитата на демократијата.
(Претседател на Уставниот суд 2007-2010)

4. ТУЖБИ ЗА КЛЕВЕТА И НАВРЕДА КАКО СРЕДСТВО
ЗА ПРИТИСОК И ЗАМОЛЧУВАЊЕ
Покрај критиките за партизација на судството и на јавната администрација, во периодот
на владеење на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ беа упатувани сериозни забелешки
и околу задушувањето на слободата на говор и изразување. Поднесувањето тужби
за клевета и навреда од страна на високи партиски и државни функционери против
опозицијата, против новинари и медиуми беа користени како средство за притисок и
заплашување.
Според податоците на СКУП Македонија, добиени од 22 суда по Законот за слободен
пристап до информации, во периодот од 2011 до 2016 година биле поднесени над 1.800
тужби во судовите во земјава. Од нив, околу 1.000 се покренати во 2011 и 2012 година,
пред декриминализацијата на навредата и клеветата, по што бројката на тужби опаѓа.
Најмногу тужби се евидентирани во 2012 година, кога биле регистрирани 330 тужби.
Тој број по декриминализацијата почнува да паѓа и во 2016 година имало 40 тужби.
Најголемиот број од тужбите биле во скопските судови, па така само во скопскиот
кривичен суд во 2011 и 2012 година биле поднесени 367 тужби. По донесувањето
на Законот за декриминализација (граѓанска одговорност), споровите за клевета
и навреда преминаа во рацете на граѓанскиот суд. Биле тужени политичари и
бизнисмени, но од притисокот не биле поштедени ниту новинарите. Тие се јавуваат во
својство на странки во постапките во 173 предмети, а „седмата сила“ била тужена во
дури 117 предмети. Новинарите се одлучиле да тужат во 17 предмети, а меѓусебно се
тужеле во дури 39 предмети.
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Најдрастични беа примерите тужбите на тогашниот премиер Никола Груевски против
опозициските лидери Зоран Заев и Тито Петковски, како и тужбата на директорот
на тајната полиција Сашо Мијалков против неделникот Фокус. Критички настроениот
медиум беше чест гостин во судниците, а како тужители се јавуваа функционери од
власта, но и новинари блиски до ВМРО-ДПМНЕ.
Десет илјади евра беше казната којашто му беше изречена на лидерот на НСДП, Тито
Петковски, којшто беше тужен од страна на тогашниот премиер Никола Груевски.
Судот во јули 2013 година донесе пресуда со која Петковски беше осуден за клевета
на Груевски. Тужбата беше поднесена поради изјава на Петковски за неделникот
Фокус дека Груевски се согласил за промена на името, за што тој побара 15.000 евра
поради нанесена „душевна болка“.
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Граѓанскиот суд во Скопје во 2014 година донесе пресуда околу тоа дали опозиционерот
Зоран Заев го наклеветил премиерот Никола Груевски со обвинувањата за сторен
криминал при продажбата на Македонска банка. Груевски тврдеше дека со клеветата
му била нанесена тешка душевна болка и дека е нарушен неговиот и угледот на
неговото семејство. Тој додаде уште и дека интензитетот од нападите на неговата
личност бил толку голем, што иако бил човек со висок праг на толеранција, сепак,
одлучил да поднесе тужба против лидерот на СДСМ. Првичното барање беше за
половина милион евра, но адвокатот на Груевски го намали побарувањето од 500.000
на 50.000 евра со објаснување дека парите не се мотив за поднесување на тужбата,
туку мотивот бил да се докаже чесноста на премиерот.
Апелациониот суд во Скопје, две години по донесувањето на пресудата со која Заев
беше осуден на парична казна од 50.000 евра за клевета и навреда на тогашниот
премиер Груевски, реши да го врати случајот на повторно одлучување. За Апелациониот
суд немаше дилема дека Груевски е наклеветен, и во тој поглед, неговата одговорност
е потврдена. Но, повисокиот суд побара да се повтори постапката за висината на
изречената казна и повторно да се преиспита колку тежи душевната болка на
поранешниот премиер.
Македонија стана препознатлива и по тоа што беше една од ретките земји во Европа
каде што новинар беше осуден на затворска казна. Случајот со новинарот Томислав
Кежаровски беше „школски пример“ за притисокот врз медиумските работници. Тој во
2013 година беше осуден со казна затвор за откривање на идентитетот на заштитен
сведок во текст објавен во 2008 година. Но, симптоматично беше тоа што целиот
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процес против него почна во моментот кога објави истражување за сообраќајната
несреќа во којашто животот го загуби сопственикот на неделникот Фокус, Никола
Младенов.
Некаде во тоа време, во критичната 2013 година, еден од најмоќните луѓе во државата,
шефот на тајната полиција и братучед на премиерот, Сашо Мијалков, поднесе тужба
и против главниот и одговорен уредник на весникот Фокус, Јадранка Костова, како и
против новинарот Владо Апостолов. Повод беа два објавени текста, кои се темелеа
на изјави на поранешниот амбасадор во Република Чешка, Игор Илиевски. По
една година Судот донесе одлука згаснатиот весник Фокус да му плати 9.000 евра
обесштетување на Мијалков за нарушување на честа и угледот. Главната уредничка
Костова е казнета со 5.000 евра, а новинарот Апостолов со 1.000 евра. Новинарите
од неделникот не криеја дека токму ваквите судски пресуди многу влијаеле да се
зголеми чувството на самоцензура, бидејќи работеле во грч и неизвесност.
На ваквата драстична пресуда реагираше и Здружението на новинари на Македонија.
„Судот ја испушти можноста да донесе праведна одлука, која ќе биде во согласност
со Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда и со практиката на
Европскиот суд за човекови права“, оцени во таа пригода Здружението на новинарите
на Македонија по одлуката на скопскиот апелационен суд да ја потврди пресудата
по тужбата на Сашо Мијалков против Фокус. ЗНМ го повика Мијалков, и покрај
правосилната судска пресуда, да се откаже од 9.000 евра, од кои 6.000 евра се
санкција, а 3.000 евра судски трошоци, пари што треба да му ги платат осудените
новинари.
Скопскиот адвокат Филип Медарски беше еден од најангажираните бранители во
одбрана на новинарите и граѓанските активисти во судските процеси против нив.
„За жал, сметам дека тужбите навистина се користат за притисок, за реваншизам, но
и како средство за заплашување и замолчување на критичката јавност — не само
на новинари од критички настроени медиуми туку и кон целата критички настроена
јавност“, оцени Медарски за СКУП.
Состојбите во медиумската сфера најдоа свое место и во Извештајот на Прибе,
кадешто јасно се наведува дека: „Дејствијата на клевета не треба да се користат како
средство за задушување на дебатата или пречка за јавните личности да се повикаат
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на отчетност. Постои особено загриженост кога политичарите тужат новинари за
клевета, но и кога тужат и други политички личности, наместо да ги решаваат нивните
разлики преку други средства како јавна дебата.“

5. ГОВОРОТ НА ОМРАЗА НАДЛЕЖНИТЕ
НЕ ГО ПРЕПОЗНАВАА И ГЛЕДАА
Во Македонија постои говор на омраза кој може да доведе и до насилство од омраза,
а причините што е често присутен се неговата непрецизна уреденост во законите и
речиси никаквата практика за санкционирање во правосудството. Ова е заклучокот
што можеше да се прочита во речиси сите домашни анализи, коишто со години го
тангираа ова прашање.
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И покрај тоа што невладините организации редовно детектираа и пријавуваа случаи
кои можеа да се сретнат по социјалните мрежи, но и во медиумите, а кои се однесуваа
на социјално ранливи групи, но и на политички неистомисленици и критичари на
власта, говорот на омраза не се санкционираше. Бројките се поразителни, бидејќи
обвинителството нема поднесено ниту едно обвинение по двата члена од Кривичниот
законик кои го регулираат ова прашање.
Предизвикувањето омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска
или друга дискриминаторска основа е предвидено во членот 319 од КЗ, додека
ширењето на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем е
регулирано во член 394-г од истиот закон.
Законските дефиниции за говор на омраза и за клевета и навреда се различни, иако
начинот и средствата со кои се манифестираат овие дела честопати се идентични.
Говорот на омраза во основа е ширење расистички и ксенофобичен материјал што
помага, промовира или поттикнува омраза, дискриминација или насилство, против кое
било лице или група… Додека клеветата и навредата се искажување на невистинити
факти за одредена личност, неговиот карактер, работата…
Иако во дефиницијата на престапот се слични и можеби навлегуваат едно во друго
дело, сепак законски тие се регулирани со различни закони. Имено, клеветата и
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навредата веќе не се дел од Кривичниот законик и не претставуваат кривично дело,
туку се регулираат со Законот за граѓанска одговорност. Тоа во практиката значи дека
оној што смета дека против него се изречени клевети или навреди треба самиот да
поведе граѓанска постапка пред надлежниот суд. Од друга страна, говорот на омраза е
дел од Кривичниот законик и за него може да поведе постапка Јавното обвинителство
по службена должност, или тој што се чувствува загрозен.
Од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија ревносно ги детектираат,
истражуваат и ги процесираат со кривични пријави случаите на говор на омраза,
но од обвинителството нема никаква реакција. Најдалеку отишла нивната соработка
со МВР, од каде понекогаш знаеле да им излезат во пресрет за идентификација на
некоја ИП-адреса или, пак, им барале дополнителни информации.
Новинарите Миленко Неделковски, Јанко Илковски (Јади Бурек), Мирка Велиновска,
Драган Павловиќ-Латас беа посочувани дека во ударни термини на телевизиски
емисии, но и на социјалните мрежи, користат говор на омраза. Најчести цели биле
ЛГБТИ заедницата, националните малцинства, но и критички настроени поединци и
групи кои биле етикетирани како „соросоиди“ и „предавници“.
Но, кривичните пријави против нив биле или игнорирани или отфрлани како
неосновани со објаснување дека е тенка линијата меѓу говорот на омраза и слободата
на изразување. Оваа алиби-позиција на обвинителството доведе до тоа да нема ниту
едно процесирано обвинение.

6. СПЕЦИЈАЛНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
(СЈО) — НОВА НАДЕЖ ЗА ПОГОЛЕМА ПРАВДА
Како резултат на (не)функционирањето на редовното обвинителство, предводено
од државниот јавен обвинител Марко Зврлевски и од Обвинителството за
гонење на организиран криминал и корупција, но и како директна последица
на ескалацијата на политичката криза со објавувањето на „бомбите“ од
страна на опозиционата СДСМ, се наметна потребата од формирање на ад-хок
обвинителство со ограничен мандат и точно определена мисија. Неовластеното
следење на комуникациите се однесуваше на периодот меѓу 2008 и 2015 година.
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Специјалното јавно обвинителство
беше формирано со договор меѓу
четирите главни партии во Парламентот на 15 септември 2015 година. Основната мисија на СЈО беше
да одговори на прашањето кој стои
зад масовното прислушување, но и
да ги расветли кривичните дела
произлезени од нелегалното прислушување. Власта и опозицијата
постигнаа договор околу законот,
но и за изборот на 50-годишната
Катица Јанева за прв човек на СЈО.
Анонимната гевгелиска судијка
беше компромисното решение
кое исплива пред неколку далеку
позвучни имиња кои не можеа да
добијат поддршка поради противењето на ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ.
Она што е значајно да се спомене
е дека Законот за формирање на
Специјалното јавно обвинителство
беше изгласан во законодавниот
дом со поддршка од 111 пратеници
од вкупно 114 присутни, без ниту
еден глас против, а во Советот на
јавните обвинители обвинителката
Јанева беше едногласно избрана
за оваа функција.
„Јас сум задоволен, имаме закон
што гарантира целосна автономија, а Катица Јанева е обвиЛенче Ристоска, Катица Јанева и Фатиме
Фетаи во просториите на Специјалното јавно
обвинителство
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нител кој нема политичка припадност“, ќе изјави тогашниот
опозиционер Зоран Заев. Задоволен беше и тогашниот
премиер Никола Груевски, кој ќе рече дека личноста што е
избрана е висок професионалец.
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Во материјално-правна смисла, СЈО беше комплетирано со изборот
на вкупно 12 обвинители од страна на Советот на јавни обвинители на
14 октомври и на 4 ноември 2015 година. Треба да се нагласи дека СЈО
беше организирано согласно начелото на автономност, што значи
дека ниту еден јавен обвинител, вклучувајќи го и јавниот обвинител
на Република Македонија, не можеше да влијае на неговата работа,
или да бара извештаи поврзани со конкретни предмети. На СЈО
му беше дадено и законско право да може да преземе контрола
врз предмети поврзани со незаконското прислушување, а кои
се во надлежност на Јавното обвинителство во која било фаза
од постапката, односно самостојно да ја одредува сопствената
надлежност. За својата работа, првиот човек на СЈО одговараше
пред Собранието на РМ и пред Советот на јавни обвинители.

Како резултат на
(не)функционирањето
на редовното
обвинителство, но
и како директна
последица на
ескалацијата на
политичката криза
со објавувањето на
„бомбите“ од страна
на опозиционата
СДСМ, се наметна
потребата од формирање
на специјално
обвинителство.

Начелото на автономија беше изразено и во однос на начинот на финансирање
на Обвинителството, со тоа што Јавното обвинителство на Република Македонија,
Министерството за финансии и Собранието на Република Македонија не можеа да го
менуваат финансискиот план подготвен од Специјалното јавно обвинителство и беа
должни да го вградат во буџетот на Јавното обвинителство на Република Македонија.
На 30 декември 2015 година, СДСМ до Специјалното Јавно обвинителство достави
цврст диск и шест кутии со транскрипти во печатена форма, коишто по приемот беа
сместени во сигурносни сефови кои ги исполнуваат безбедносните стандарди за
чување ваков вид материјали. На екстерниот цврст диск беа сместени вкупно 546.948
(петстотини четириесет и шест илјади деветстотини четириесет и осум) фајлови, од кои
540.646 (петстотини четириесет илјади шестотини четириесет и шест) аудиофајлови и
6.302 (шест илјади триста и два) фајла со различен формат (word, excel, PDF и други).
Во печатена форма беа доставени вкупно 23 (дваесет и три) спирално укоричени
книги со вкупно 18.155 (осумнаесет илјади сто педесет и пет) страници на кои се
содржани вкупно 119.088 (сто и деветнаесет илјади осумдесет и осум) транскрипти од
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разговори и СМС-пораки. Доставени се и вкупно 1 828 (илјада осумстотини дваесет и
осум) листа печатен текст, кои не беа нумерирани.
Првиот предмет на тимот на Катица Јанева беше за нерегуларности на изборите во
2012 година под кодното име „Титаник“, а потоа следуваа и низа други предмети кои
имаа заеднички именител во тоа што сите почнуваа на буквата „Т“. Со првите пресконференции на тројката медиумски најекспонирани обвинителки — Катица Јанева,
Ленче Ристоска и Фатиме Фетаи, почна да расте и поддршката за нив. Испитувањата
на јавното мислење во тој период покажуваа огромна поддршка, па така, според едно
истражување на американскиот Меѓународен републикански институт во 2016 година,
работата на СЈО ја поддржуваа дури 63 отсто од граѓаните.
Беа потребни само неколку месеци за перцепцијата на Груевски и на ВМРОДПМНЕ за Специјалното јавно обвинителство да се смени. Уште во декември
2015 година почнаа нападите дека Јанева е продолжена рака на СДСМ и Заев.
Најпрво нападите беа во полуотворена форма, а потоа и сè подиректни. Највисоките
претставници на ВМРО-ДПМНЕ почнаа да ја користат секоја можност за напад врз
институцијата откако почнаа да се отвораат првите истраги, а примерот го следеа
и институциите кои беа упатени на соработка. Опструкциите беа видливи во
комуникацијата со Советот на јавните обвинители, Судскиот совет, Кривичниот суд, но
и Централниот регистер, Катастарот. Притисоците беа забележани и од меѓународната
заедница која побара да не се прават опструкции на патот на правдата, а дел од
акредитираните амбасадори во земјава и самоиницијативно се појавија на пресконференција на СЈО за да дадат отворена поддршка.
Првиот случај што го презеде во работа СЈО од редовното обвинителство на 14
декември 2015 беше случајот „Пуч“, кој беше покренат против опозицискиот лидер
Зоран Заев и петмина други лица, кои наводно сакале да ги уценуваат премиерот
Никола Груевски и високи функционери од власта, а во интерес на странски служби.
СЈО се прогласи за надлежно и за преостанатите 33 предмети.
Главните истраги беа спроведени во текот на 2016 година околу тоа кој прислушувал,
како и за злоупотреби на службената должност на поранешни функционери на власта,
што резултираше со обвиненија за дваесет случаи, што завршија во судска постапка.
Од нив три се за изборни манипулации („Титаник 1, 2 и 3“), две за незаконското
прислушување и уништување на опремата („Тврдина и Таргет“, „Тврдина 2“), за даночно
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затајување, незаконско посредување, злоупотреба на службена должност при
набавка на возила, изградбата на автопатот, насилство, уривање на објект...
Беа отворени и неколку нови истраги, меѓу кои и за финансирањето на
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ под кодното име „Талир“. Во неа СЈО го
сомничи тогашниот претседател на партијата, Никола Груевски, како и неколку
најблиски соработници за перење пари, односно за незаконско финансирање
на ВМРО-ДПМНЕ во периодот од 2009 до 2015 година.
Од воспоставувањето на Специјалното јавно обвинителство заклучно до 2019
година, единствено три предмети добија судска разврска и затворска казна за
обвинетите, и тоа за предметите под кодните имиња „Тенк“, „Труст“ и „Тифани“.
За предметот „Тенк“, кој се однесуваше на набавка на луксузен мерцедес,
експремиерот Никола Груевски беше осуден на казна затвор од 2 години, но
непосредно пред поднесувањето на судско решение за извршување на казната,
тој, најверојатно со помош на дипломатско возило, избега во Унгарија, каде што
побара политички азил како меѓународна заштита.
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Во истиот предмет, поранешниот помошник-министер за внатрешни работи
Ѓоко Поповски, со пресуда на Основниот Суд Скопје 1, доби затворска казна од
6,5 години поради злоупотреба на службената должност, додека Апелациониот
суд потоа казната му ја намали на 4,5 години. Затворска казна од 6 години, која
потоа беше преиначена од повисокиот суд на 4 години, доби и поранешната
министерка за полиција, Гордана Јанкуловска. Предметот „Триста“, во кој
помошник-министерот Поповски беше прогласен за виновен за набавката на
300 возила, за што му беше изречена затворска казна од 9 години, е вратен на
повторно одлучување.
Пресудата за предметот „Труст“ му донесе шест години казна затвор на
бизнисменот Сеад Кочан, додека на неговиот партнер во незаконската зделка,
Василие Авировиќ, му донесе три години затвор. Третообвинетиот Сафет Ватиќ
замина слободен, затоа што доби ослободителна пресуда. Покрај затворските
казни, Кочан и Авировиќ добија и забрани за вршење на професијата во рок
од три години. Нивните фирми Трансмет и Силекс неметали ќе треба да платат
казни во вредност од по 33.000 евра и нема да смеат три години да учествуваат
на тендери.
Едно од судењата во надлежност на Специјалното јавно обвинителство
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Условна казна затвор од две години, доколку во наредните четири години не го
повтори делото, доби новинарката Ивона Талеска за предметот „Тифани“, каде што
беше обвинета за затајување данок.
Специјалното јавно обвинителство беше доведено во деликатна ситуација по истекот
на рокот од 18 месеци за поведување обвиненија по преземањето на предметите,
бидејќи дел од новоотворените истраги беа отворени по 30 јуни 2018 година.
Ситуацијата особено се комплицираше по донесениот начелен став на Врховниот суд
од 30 јануари 2019 година, со кој врховните судии оценија дека СЈО нема право да
постапува по предмети по истекот на рокот, што го доведе во прашање натамошното
постапување во предметот „Империја“ кој е во фаза на истрага. Во овој предмет
за перење пари, злосторничко здружување, незаконско преземање фирми, се
осомничени бизнисменот Орце Камчев, некои негови најблиски соработници, како и
поранешниот шеф на тајната полиција, Сашо Мијалков.
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Преговорите на власта и опозицијата околу новиот закон за обвинителството, во чии
рамки треба да се вклопи и СЈО, а за кој е потребни 81 пратенички глас, засега не
вродува со резултат. Двете партии сè уште се далеку од договор, бидејќи се на различни
позиции околу натамошната судбина на СЈО, но и околу конкретните кадровски
решенија. И покрај тоа што декларативно се залага за натамошно опстојување на
СЈО, „тивка опструкција“ доаѓа и од албанскиот партнер во власта, ДУИ, чии политички
првенци се најдоа како осомничени во дел од поновите истраги.
„Да, точно е, ние сме против Катица Јанева и овој состав на обвинители, коишто се
дел од нејзиниот тим од проста и едноставна причина што не само што го загубија
човечкиот туку и професионалниот капацитет“, изјави претседателот на ВМРО-ДПМНЕ
Христијан Мицкоски во неколку пригоди.
Специјалното јавно обвинителство токму од таа причина подолго време изразува
уверување дека во што е можно покус рок ќе биде конечно донесено законско
решение кое ќе овозможи интеграција на СЈО како самостојна институција во
јавнообвинителскиот систем на Република Северна Македонија, а преку кое на оваа
институција ќе ѝ биде загарантирана автономност во постапувањето, и тоа не само
по делата од сегашната негова надлежност туку да добие надлежност и за гонење на
кривични дела на корупција од висок профил.
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Додека се чека новото законско решение да го претвори Специјалното јавно
обвинителство во највисоко обвинителство надлежно за гонење на високи
функционери коишто сториле некаков криминал, се чини дека ова обвинителство
има уште многу незавршена работа и во рамки на досегашните надлежности кои
произлегоа од скандалот со масовното прислушување, бидејќи мандатот официјално
му завршува во 2020 година.***

7. АМНЕСТИЈА НА ИВАНОВ ИЛИ
АМНЕЗИЈА НА КРИМИНАЛОТ?
Откако на 18 март 2016 година Уставниот суд му го врати на шефот на државата правото
на аболиција, претседателот Ѓорге Иванов изјави дека нема намера да помилува лица
кои се вмешани во изборни нерегуларности.
Евентуалната одлука на Иванов да ги помилува обвинетите за изборни манипулации
ќе биде и во спротивност со улогата на специјалното обвинителство, рече тогаш
портпаролката на европскиот комесар за проширување, Маја Коцијанчич.
„Таквиот потег ќе биде и во спротивност со одлуката на Парламентот и на политичките
партии да формираат специјално обвинителство кое треба да ги разгледа и гони
прекршувањата, вклучително и делата кои се во врска со претходните избори“, изјави
таа во таа пригода.
Неполн месец подоцна, поточно на 12 април, Иванов, сепак, објави општа аболиција
на 56 лица, со која најмногу беа опфатени политичари засегнати од истрагите на
СЈО, неколкумина политичари од опозицијата, а имаше дури и сведок (Коста Крпач),
кој не беше предмет на кривично гонење. Оваа одлука на Иванов беше дочекана со
жестока реакција на домашната јавност и на меѓународната заедница. Ваквиот потег
во голема мера ја блокираше и работата на СЈО, кое се најде во недоумица како да
постапува натаму.
Ставот на Иванов беше дека со аболицијата сакал да го заштити државниот интерес
и да придонесе во решавањето на политичката криза.
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„Кризата почнува да завршува во овој момент“, рече Иванов. Тој
објасни дека донел одлука со која „се извршува општ прекин
на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници, или
поддржувачи од спротивставените страни“. Иванов одлуката ја
соопшти на прес-конференција во неговата резиденција. Не
наведе имиња, ниту случаи на кои ќе се однесува амнестијата,
но рече дека неговата одлука е во интерес на државата.
Опозициската СДСМ, постапката ја оцени како државен удар,
а на улиците започнаа протести од таканаречената Шарена
револуција. Во протестот еден ден по одлуката за прогласување
аболиција беше демолирана и запалена народната канцеларија
на Иванов во центарот на градот.
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Ниту тогашната владејачка ВМРО-ДПМНЕ не ја прифати
аболицијата на претседателот, по што тој ја повлече одлуката
на 27 мај 2016 година, најпрвин за 22 „политички експонирани“
лица, а по 10 дена целосно ја повлече аболицијата, иако остана
на ставот дека одлуката за аболиција била вистинско решение
за смирување на политичката криза.
Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан рече дека
одлуката на Иванов да ја повлече одлуката за одреден број луѓе
не е доволна.
„Како што досега многу пати ЕУ повтори, сеопфатно решение е
клучот да се избегне селективната правда“, додаде Хан.
Но,и покрај тоа што Иванов ја повлече аболицијата, таа
беше искористена од страна на двајцата клучни обвинети во
предметите на СЈО, Никола Бошковски и Горан Груевски, кои
избегаа во странство за да се спасат од кривичен прогон. Тие
беа фатени во Грција со фалсификувани документи во обид да ја
преминат границата. Врховниот суд на Грција го одби барањето
на Македонија за нивно испорачување токму повикувајќи се на
аболицијата на Иванов.
Судење за „крвавиот четврток“
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Барање за нова аболиција од шефот на државата Ѓорге Иванов непосредно пред
крајот на неговиот мандат побараа и осудените за „крвавиот четврток“ и собраниските
случувања од 27 април. Според барателите, со тоа би се елиминирала неправдата и
селективниот пристап сторен со Законот за амнестија, кога од вина беа ослободени
дел од обвинетите, а во март 2019 година 16 лица беа осудени на казни затвор од 7 до
18 години, или на вкупно 211 години.
Тоа ги отвори старите правни дилеми, но и разногласија.
„Постојат две причини поради кои не може да се води постапка за помилување од
страна на шефот на државата“, изјави во таа пригода министерката за правда, Рената
Тренеска-Дескоска. Таа објасни дека постапката може да се води единствено преку
Министерството за правда, со оглед на тоа дека нема законска основа за помилување
без претходна постапка во ресорното министерство. Покрај тоа, таа потсети дека е
избришан членот 11 од Законот за помилување кој претходно предвидуваше таква
постапка од страна на претседателот, а и со укинувачка одлука на Уставниот суд
во 2016 година тој член не е „оживеан“, односно не постои во правниот систем на
државата.
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Сепак, Иванов не го искористи своето право и не се одлучи повторно за аболиција,
што предизвика негодување и реакции по социјалните мрежи на некои негови
поддржувачи и истомисленици.
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Рекоа за амнестијата на Иванов:
Беким Кадриу, професор по кривично право
Гледано од правна перспектива, Иванов излезе надвор од сопствените уставни и
законски овластувања. Иванов помилува врз основа на законска одредба која не
постои во правниот систем на Република Македонија, а тоа е избришаниот член 11
од Законот за помилување. Исто така, тој со неговото апстрактно помилување на
само одредена категорија лица, без никакво образложение, ги прекршува основните
принципи на правото: правна сигурност и правна еднаквост. Уште повеќе, овозможува
лица кои правеле сериозни кривични дела да избегнат кривична одговорност. Поради
тоа Иванов треба да понесе одговорност за тој акт, дали во форма на оставка или во
форма на утврдена одговорност од Уставниот суд.
Мирјана Лазарова-Трајковска, поранешен македонски судија во ЕСЧП
Станува збор за одлука која е невообичаена, многу генерална и покрива поголема
група луѓе. Помилувањата не се необични во постапувањето на претседатели
во претседателски системи. Би го споменала предметот на претседателот на
Јужноафриканската Република против Хуком, за кој расправаше Уставниот суд.
Меѓутоа, тука станува збор за сосема поинаков пристап, каде што претседателот
Нелсон Мендела помилувал поголема група жени коишто биле мајки на малолетни
деца до 12 години. Но овде судот расправал од аспект на дискриминација.
Овде има многу елементи за расправа и честопати мешање на термините аболиција,
амнестија и помилување. Се работи за поголема група луѓе кои биле во предистражна
постапка, истражна, и само еден е осуден со правосилна постапка, кој е единствено
помилуван. Има случај и на сведок, но и други случаи кои покренуваат размисла и
расправа за други принципи што ги штити Конвенцијата, како на пример, принципот
на презумпција на невиност.
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Искра Новаковска
и Назим Рашиди

„БОМБА“ ВО НАЈАВА

ОД „БОМБИТЕ“
ДО БУДИМПЕШТА

Есен 2014-тата. Сè погласни беа гласините
дека лидерот на опозицијата Зоран Заев
поседува компромитирачки материјали
за владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Претпоставките одеа дотаму што се велеше дека
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Големото уво1 добива пософистицирано продолжение — и тогаш и сега од истата
партија, но со други „слушатели“.
Гласините почнаа кога Груевски, во јуни 2014 година, прифати дијалог со опозицијата
која вонредните парламентарни избори ги сметаше за нелегитимни, а нејзините
штотуку избрани пратеници поднесоа писмени оставки и не влегоа во Собранието.
Барањата на опозицијата беа формирање на техничка влада која ќе подготви нови
избори, пречистување на избирачкиот список, попис на населението, гаранции
за слобода на медиумите. ВМРО-ДПМНЕ го поздрави прифаќањето на политичкиот
дијалог, но СДСМ имаше уште еден услов — во дијалогот да посредува ЕУ. Опозицијата
рече дека не сака „уште една тоалетна хартија“ за какви ги сметаше дотогашните
договори владејачката партија. Политичкиот дијалог пропадна.
Во ноември 2014-тата, претседателот на СДСМ и лидер на опозицијата, Зоран Заев,
на трибина во Битола и официјално објави дека поседува докази за корупција на
тогашната влада, чие објавување ќе го „принуди премиерот Никола Груевски за три
дена да си поднесе оставка“.
И додека јавноста ги очекуваше „материјалите“, на 23 јануари 2015 година беше
спроведена полициската акција „Пуч“. Според некои, тоа беше првиот обид за спас
на Груевски — да се пресретне објавувањето на прислушуваните материјали. Уапсен
1 Аферата „Големо уво“ започна кога лидерот на опозициската СДСМ, Бранко Црвенковски, на 17 јануари 2000
година на прес-конференција во седиштето на партијата обелодени стенограми од разговори на политичари,
новинари и дипломати кои биле прислушувани. На 22 јануари, Основното јавно обвинителство испрати барање
до Основниот суд Скопје 1 да се спроведат истражни мерки и сослушување на 70 сведоци. Обвинителот Марко
Зврлевски бараше од Црвенковски да каже кој му ги дал транскриптите, но тој одби да одговори. Во јавноста
се зборуваше дека материјалите на Црвенковски му ги дал Зоран Верушевски, поранешен директор на УБК.
Вештачењето, што беше направено во 2001 година, покажа дека Министерството за внатрешни работи и
Македонски телекомуникации имале соодветна опрема за прислушување. Во 2003 година за аферата беа
обвинети министерката за внатрешни работи Доста Димовска и началникот на Управата за оперативна техника
во МВР, Александар Цветков. Скопското обвинителство ги товареше како нарачатели. Аферата „се затвори“ кога
тогашниот претседателот Борис Трајковски ги аболираше Доста Димовска и Александар Цветков.
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беше поранешниот директор на УБК (ДБК), Зоран Верушевски, под сомнение дека
нелегално поседувал оружје и детска порнографија. Подоцна на Верушевски му
беше продолжен притворот под сомнение за шпионажа и насилство кон највисоките
државни органи. Освен Верушевски, во акцијата беа приведени и неговата сопруга
која, наводно, му помагала при извршувањето на делата, како и функционер од
Општина Струмица. Лидерот на опозицијата Зоран Заев беше обвинет за насилство
спрема претставници на највисоките државни органи.
На 31 јануари 2015 година, на драматично најавена прес-конференција, премиерот
Никола Груевски го обвини лидерот на опозицијата Зоран Заев за обид за државен
удар. Освен тоа, премиерот изјави дека Заев го уценувал со компромитирачки
материјали кои тој ги поседува, а во кои можеле да се слушнат разговори на високи
владини функционери. За „материјалите“ на истата прес-конференција Груевски ќе
рече: „...некои од содржината на бомбите се вистинити, некои полувистинити, некои
невистинити“... „сечени, лепени и монтирани“. Според Груевски, за да не ги објави
овие материјали Заев побарал („го уценувал со“) формирање на техничка влада.
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На 2 февруари, на Јутјуб осамна снимка, дел од разговор во кабинетот на „Илинденска“
бр.2, снимен со ПИ-мерки. Според таа снимка, лидерот на опозицијата Заев му вели
на Груевски дека поседува материјали од разговори и дека нив ги добил од странски
служби. Подоцна Заев ќе објасни дека спомнувањето на „странски служби“ било
само „купување“ време за да ги тргнат „свиркачите“ на безбедно, а дека снимката е
направена на едно од четирите „видувања“ кои ги имал со Груевски.
„Случајното“ објавување на снимката на Јутјуб беше протолкувано како втор обид на
Груевски да ги пресретне „бомбите“ чие обелоденување стануваше сè поизвесно.
Токму тогаш Јавното обвинителство излезе со изјава дека „објавувањето на материјали
кои може да станат предмет на натамошна кривична постапка е забрането и казниво
со закон“. Меѓународната заедница изрази загриженост дека медиумите оваа изјава
можат да ја протолкуваат како знак дека не треба да ја играат својата клучна улога во
презентирањето на информации од јавен интерес2.
Во таква атмосфера, додека се чекаше одлуката на ЦО на СДСМ за објавување на
„бомбите“, Заев рече дека нема да биде изненаден и да го уапсат. „Очекувам сè и
можно апсење кога ќе соопштувам докази, ама подготвени сме кој ќе настапи втор.
2 МРТВ не објави ниту една „бомба“. Примерот го следеа медиумите блиски на тогашната власт.
Алсат-М беше првата национална телевизија која почна во целост да ги емитува „бомбите“.
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Ако и него го уапсат, знаеме трет кој настапува. Не можат да ја уапсат цела опозиција“,
изјави Заев на 5 февруари.
ВМРО-ДПМНЕ ја поздрави одлуката за објавување на „бомбата“ со зборовите: „конечно
очајот, алчноста и недостатокот на капацитет на Зоран Заев добиваат свое финале“.
Дел од јавноста овие зборови од „поздравот“ ги опиша како „дете кое гласно вика
дека не се плаши додека оди по скалите кон подрумот“.

ДЕН КОГА „ПАДНА“ ИНТЕРНЕТОТ
На 9 февруари 2015 година од штабот на СДСМ „одекна“ првата бомба — снимки од
прислушувани разговори во кои Заев како градоначалник разговара со новинар,
како партиски лидер со Радмила Шекеринска и како родител со неговата тогаш
малолетна ќерка. Следуваа уште неколку прислушувани разговори на министрите
Зоран Ставревски и Гордана Јанкулоска, како и разговори на Али Ахмети, Мендух
Тачи, Руфи Османи и Љубчо Георгиевски — сите партиски лидери, од кои првите
двајца и коалициони партнери на ВМРО-ДПМНЕ.
Заев ги обвини премиерот Никола Груевски и првиот човек на УБК, Сашо Мијалков,
дека по нивен налог биле прислушувани над 20.000 граѓани. Покрај прислушуваните
опозиционери, новинари, министри, сите лидери на политички партии, бизнисмени,
челниците на МПЦ и на ИВЗ, академици, прислушуван бил и претседателот на
државата, Ѓорге Иванов.
Пред бројните новинарски екипи, членови на партијата и поддржувачи на „Вистината
за Македонија“, лидерот на СДСМ, Заев, побара од јавноста да биде трпелива и најави
дека набргу ќе следуваат и другите „бомби“.
„Материјалот ги надминува нашите најцрни очекувања. Република Македонија е
поделена на два света: едниот на Сашо Мијалков и Никола Груевски, а другиот на сите
останати чии права се погазени“, рече Заев.
СДСМ најави кривична пријава против Мијалков, против началникот на петтата управа
во МВР, Горан Грујевски, како и против непознати лица во УБК. Преку кривичната
пријава против Грујевски и Мијалков се бараше и вештачење на автентичноста на
снимките. Се поставуваше прашањето — дали прислушување е можно без учество на
УБК и на мобилните оператори. Лидерот на СДСМ рече дека според обемот и опфатот
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на снимениот материјал такво нешто можело да се изведе само со софистицирана
опрема, а разговорите можела да ги следи само домашната служба.

ГРУЕВСКИ: НЕМА ТЕХНИЧКА ВЛАДА,
НЕМА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ
Шеснаесет дена по објавувањето на првата „бомба“ се појави премиерот Груевски.
На прес-конференција, на 25 февруари 2015 година, изјави дека техничка влада нема
да прифати, како што нема да прифати ни предвремени избори. За „бомбите“ рече
дека се дело на странски разузнавачки служби преку веќе притворениот Зоран
Верушевски, во чиј запленет лаптоп на англиски јазик имало транскрипти, анализи и
опис на тие што разговараат.
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Груевски ги опиша и начините како е прислушувано: „Според сведочењето, лицето З.В.
врбувал две лица — тие го признале делото — еден е осуден; Ѓ.Л. му е прв соработник
и соочен со доказите го признал делото и го врбувал лицето З.К. кој работел токму
на таа опрема... материјалите биле за странска служба... снимањето почнало во 2010
година според сведочењата на Ѓ.Л. и З.К.... ние не стоиме зад прислушувањето“, рече
Груевски. Тој напомна дека „...од неколку локации, со мобилна опрема, професионалци
од висок калибар прислушувале меѓу 12 и 18 часот во радиус од 2 километра во близина
на институциите. За овие материјали кон средината на 2014 година е информирано и
лицето Зоран Заев“, рече Груевски.
„Не сакав да го замолчам, инаку ќе ги прифатев неговите барања за техничка
влада — тука играта е многу поголема од него, тој е инструмент, камиказе... нема
дестабилизација, земјата ќе обезбеди ред и поредок“, така го заврши својот дел од
прес-конференцијата премиерот Никола Груевски.

СВИРКАЧИТЕ КОИ ГО ПРЕКИНАА МОЛКОТ
Лицата З.В. и Ѓ.Л., Звонко Костовски и Ѓорги Лазаревски, по 4 години, во своите
сведочења пред судот ги „разголија“ фактите од прес-конференцијата на веќе
поранешниот премиер Груевски. Сведочеа дека како вработени во УБК изнеле помалку
од 5 % од вкупниот број на нелегално прислушувани материјали. Овие материјали,
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како докази за масовно кршење на човековите слободи и права од страна на УБК,
потоа му ги дале на Зоран Верушевски, а тој на лидерот на СДСМ, Зоран Заев.
Од нивните сведочења јавноста дозна дека нелегално се прислушувало и се правеле
транскрипти и од компјутер кој бил надвор од УБК.
„Во стан, во зградата кај Железничка, позната како “Парламентарка„, имаше компјутер
кој беше поврзан со компјутер од УБК. Ова беше направено по барање на Горан
Грујевски, за да не мора логистичарот Николче Николов често да оди во тие простории
и да ги зема тие материјали за да не се создаде сомнеж кај станарите“, рече во своето
сведочење Костовски.
Во тој стан, во жолтата зграда до Железничката станица во Скопје, позната и како
„функционерска зграда“, биле репродуцирани и вадени како транскрипти незаконски
прислушуваните материјали.
Особено интересно беше сведочењето на Костовски според кое експремиерот
Никола Груевски, неговиот шеф на кабинет Мартин Протоѓер, ексдиректорот на УБК
Сашо Мијалков и тогашниот началник Горан Грујевски, не сомневајќи се дека токму тој
е оној кој ги изнел прислушуваните разговори, во октомври 2014 година го повикале
на ноќен состанок во УБК. Од него побарале мислење — како е можно опозицијата да
ги има „бомбите“ и дали постои друга техничка можност, освен онаа со која располага
државата, да се сними толку обемен материјал. Костовски им посочил дека постои
можност да се прислушува со мали базни станици поставени на различни локации
низ градот, кои можат да бидат поставени и во возила. Од тука веројатно потекнува и
идејата за „жолтите комбиња“ на тогашниот премиер. Костовски рече и дека Груевски,
Протоѓер, Мијалков и Грујевски почнале да размислуваат која странска служба би
можела да биде одговорна за прислушувањето, а размислувале за грчката или за
некоја поголема. Звонко Костовски го пренесе и дијалогот кој таа вечер го имал
со Горан Грујевски: „Началникот Грујевски ми рече — ако Ѓорѓи е замешан во ова,
јас лично ќе му го пресечам гркланот. Грујевски почна да ги проверува и луѓето во
оперативна техника. Први беа оние што не му се допаѓаа. Истрагата продолжи со
полиграфско тестирање. Тие што не го поминаа полиграфот беа преместувани на
други работни места“, сведочеше Костовски.
Како осомничени во „Пуч“, Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски беа во затвор.
Требаше да бидат „покритие за жолтите комбиња и за странските служби“, но тие
станаа херои на демократијата. Во декември 2018 година се вратени на работа во МВР.
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Во јуни 2019 година за случајот „Таргет-Тврдина“ сведочеше и Сашо Трајковски,
актуелен директор на петтата управа во МВР, кој за време на масовното прислушување
бил главен инженер во УБК. Пред судот Трајковски рече: „Колку што ми е познато и
директорот на УБК, Сашо Мијалков и началникот Горан Грујевски имаа компјутери кои
беа поврзани на системот „Најс“. Исто така, имаше кориснички имиња кои можевме
да ги видиме, а кои се логираа и под чијашто ознака се гледаше дека се најавуваат
од просторија од четвртата зграда, прв кат и од третата зграда, прв кат. Првата
просторија е кабинетот на директорот, а втората е канцеларијата на началникот“.
Во своето сведочење тој рече и дека лично видел оти маркирачите, броевите што
требало да ги прислушуваат ги имале запишани на листови, а не на судски налог. До
системот за прислушување „Најс“ можело да се пристапи од неколку локации надвор
од кругот на МВР, рече пред судот тогашниот инженер, посочувајќи дека му се познати
неколку такви локации — Аероклубот спроти гимназијата „Јосип Броз“ во Центар, една
просторија кај базенот во Аеродром, а дали се реализирал планот за поставување на
системи за следење во охридско Пештани на сведокот не му беше познато. Трајковски
сведочеше и дека решението за уништување на системите го потпишала тогашната
министерка Гордана Јанкуловска. „Ни беше кажано од Грујевски дека има фирма која
ќе ја исечка опремата што е за ништење, прво во парчиња од пет сантиметри, и дека
тие парчиња повторно ќе се носат на ништење во друга фирма и оти таму опремата ќе
ја сечкаат на уште помали парчиња“, изјави третиот сведок Сашо Трајковски.

ШТО СЛУШНАВМЕ, А НЕ БЕШЕ ЗА НАШИ УШИ?!
Од 9 февруари до 16 јуни 2015 година беа „испукани“ 38 „бомби“ со стотици разговори.
За тоа време, лидерот на опозицијата Зоран Заев, според зборовите на неговите
соработници, спиел во партиското седиште, обезбедуван од луѓе во кои имал доверба.
Оние кои во тие денови „го посетувале“ Заев велат дека тој на своето биро постојано
ја имал Библијата. УБК го следела под псевдонимот „Зо За“. Заев е еден од стотиците
лица за кои се водени досиеја во кои се опишувани нивните контакти — со кого се
виделе, со кого се слушнале, што зборувале, дури и што сакале соговорниците да си
кажат, а не го изговориле.
Но што „тие“ си кажувале, благодарение на „бомбите“, слушна и јавноста. Не беше за
наши уши, но слушнавме: како се градело „Скопје 2014“ и кој бил главниот архитект;
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за „шугавиот барок“; за „мермер, а не е мермер“; како се продавале парцели до
плоштадот; како Груевски со грчкиот бизнисмен Кондоминас го усогласувал изгледот
на Офицерскиот дом и колку навистина му било грижа за зелените површини во Скопје
наспроти милионските „Денови на дрвото“; кој сакал да го купи ГТЦ; како требало да
се „разубави просторот“ кај хотел Бристол, а „грдите згради“ да се скријат со „убава,
така, барокна зграда“; како Груевски додавал балкони; како административните згради
од проектот „Скопје 2014“ се вселени, а всушност биле дивоградби. Како „трошат за
чоколадо, а немаме ни за леб“.
Слушнавме како Груевски го уредува и „ентериерот“ на новите автобуси — „столчињата
да бидат портокалови“.
Но, слушнавме како се уредувал и „ентериерот“ во судството — Груевски морал да
биде известен уште пред да се распише оглас за судии. А потоа „борбата“, според
„бомбите“, продолжувала со подмитување со „Сваровски“, со ваучери за козметичар,
„да пушиш, да лижеш г „зови...“; како Мијалков ѝ средил на вработена во УБК, која му ја
вршела работата со провизиите за израелската опрема, да биде избрана за судијка;
за нервозната Лина од Судски совет, чиј брат е „џокер на ВМРО“, и која ќе се смири ако
ѝ ја вработат ќерката; како тогашниот министер за правда од ДУИ го кочел изборот на
кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ за Врховен суд.....
Односот кон медиумите е посебно „д'гау“. Слушнавме како „Лиле ќе лета од МТВ“, како
„Миле од А1 барал да „оди на баци рака“; како „вестите на Сител се куртон обичен“;
дека „на Канал 5 е три пути боље“; како Мијалков вели дека тој им ја врши „прљавата
работа и го средува Велија, а сега некој ќе пушта у 9 саат забавна програма и ќе дига
гледаност у сред кампања“; како сопственик на медиум „го решава данокот“; и како
понизно чека средба со премиерот, „овој или наредниот четврток... “
„Бомбите“ само го потврдија она што на јавноста ѝ беше познато - од вработување на
послушните и заслужните во ЕЛЕМ, МЕПСО, РЕК Битола, Телеком, во МВР, во болници,
во Македонски шуми... до чистење на неподобните „комуњари кои седат на прес кај
Рада“, како и да се „избркаат комуњарите“ од локалните служби; за непослушните —
упад со инспекции, а потоа и „со хилта“; за да не се згреши работата се бара список
на фирми што не се за ВМРО-ДПМНЕ и дека за нив е потребно „стапнување на врат“.
За „стапнување“ слушнавме и во бомбата за „одметнатиот“ Фијат, на кого „му тече
низ ногавици“ и како се подготвува уривањето на неговиот Космос за понеделник, 1
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август — „таман ден, фул сезона на годишни одмори“. Слушнавме и како тешко им оди
уривањето. Најнапред затоа што багеристот одбил да ја врши таа работа, а потоа и
затоа што е ставено многу бетон. Динамит не бил употребен, и покрај желбата за брзо
уривање, заради безбедноста на околните куќи.
Но „бомбите“ ни „овозможија“ и да слушнеме како Груевски менува ДУП-ови и спојува
парцели за да си оформи плац на Водно кој треба да „има ѕид од 6 метри“ за да не
можат да го гледаат, односно соседите да гледаат во ѕид. „Домаќинот“ Груевски го
нарачува и тоа на „М“ кое планира да го ужива далеку од очите на јавноста. Станува
збор за набавка на луксузна верзија на мерцедес кој СЈО го „регистрираше“ како
„Тенк“ и поради кој бившиот премиер стана политички азилант.
Намера да уживаат, според „бомбите“, имал и Мартин Протоѓер, кој сакал на ист начин
да гради кај охридска Рача, но и Антонио Милошоски кој, од разговорот на неговите
сопартијци ќе слушнеме дека, „тајно градел куќа во медитерански стил на земјиште
добиено со малверзации“.
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Од „бомбите“ ќе разбереме (особено од разговорите на кумот Ставревски) и дека
потпретседателот на Владата, Владимир Пешевски, е „Хипо“ и дека „не знае што е
Куманово, што е Струмица“...дека, покрај „мрежата на фамилијата“, нова „мрежа“
си прави Пешевски; за „климактеричната пратеничка, сељанка од Струмица“; дека
директорот на УЈП „Горан е трчи-лажи“; дека „копилево од Битола, Владимир Талевски,
е коруптивен до даска“; дека Миле Јанакиески е „ѓубре мало, копиле, лоша копија...“.
„Бомбите“ регистрираат и други „моментите на искреност“ кај кумот — дека „му се
повраќа на влада“ и како му иде „да грабне телефон и да му ја скрши главата“... дека
се „чувствува како постојано да разговара со група на идиоти кои само трошат пари“.
Миле Јанакиески особено ја иритираше јавноста кога се слушна неговиот разговор
во кој тој бара да се затвори Музејот на Тоше Проески затоа што „неговото семејство
е против ВМРО-ДПМНЕ“ и веќе да не им се помага.
„Лошата копија“, Јанакиески, го има и во „бомбите“ каде што со Груевски пресметуваат
колку е 5 отсто од провизијата од „жолтите“ за градење на автопатишта во земјава.
Пресметале „копијата“ да им побара 15 милиони евра за да види како ќе реагираат.
На „Миле ми текна“ сепак, според разговорите, не му текнува како се вика пластичната
стега („то пластичното шо се тегни“) со која се затвораат кесите со материјалите од
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избирачките места во кои, според „бомбата“, тие длабоко ги пикнале рацете. „Прстите“
влегле длабоко и во организирањето на „шамарите во Центар“, сведочат „бомбите“,
како и во заглавувањето на лифтовите на денот на изборите во „неподобните“ влезови,
фантомските гласачи, новите лични карти за „човечињата“ од Пустец (по 50 ставени
на иста адреса, во еден стан); како „Циганите за уши ќе ги вадиме и ќе ги носиме
на гласање“. Изборните манипулации, според „бомбите“, продолжуваат со полнење
на неважечки ливчиња за да се поништи гласањето; со „некое ливче нека снема“;
со носење на пензионери „осомничени комуњари“ на екскурзија на изборниот ден,
кои би се вратиле по 19 часот; за местенките во Охрид и притисокот од „испратени“
силеџии; за пазарењето со гласови во Тетово и Гостивар (за ДУИ) за гласови во
Карпош и Велес (за ВМРО-ДПМНЕ)...
Од бројните разговори на шефот на премиерскиот кабинет, Протоѓер, остави силен
„впечаток“ репликата „И он, и жена и деца у ендек“ — зборови наменети за претседателот
на ФФМ и за неговото семејство. Според разговорот, само поради карти.
Слушнавме и егзалтација од шефот на тајната полиција за тоа како, пречеканиот како
херој од Шевенинген, Љубе Бошковски, кога стана нивен политички противник на
парламентарните избори во 2011 година беше уапсен — „лежи на земја 40 минути сите
го гледале со врзани лисици од позади, со глаа свртена спрема WC... му ебав мајката...
8 години ќе лежи...“ Братот Љубе за нив веќе беше сестра Љуба: „ќе му пуштам вака
некој понадарен да го е** унутра... Што ти реков ја, од понеделник почињам да апсам,
ти реков ли ја — завршија изборите и утредента тракаууу...“, „уште тој Љубче да го
уапсиш, што ќеиф ќе ми напраиш... готово, крај“, ќе „нарача“ соговорникот.
Од „бомбите“ слушнавме дека денот на изборите (5 јуни 2011 година) бил крај и за
животот на Мартин Нешковски. МВР на новинарите „таленти и идиоти кои пуштаат
муабет без врска“ не им одговара на прашањата кој и зошто е убиен на градскиот
плоштад зашто „денес е победнички ден“. „Бомбите“ ни откриваат дека два дена се
молчело за убиството кое, според разговорите, го сторил Игор Спасов од ЕСЗ (единица
за специјални задачи), распореден на задача со усна наредба. Во еден од разговорите
ќе слушнеме и дека во МВР постоела паралелна безбедносна структура раководена
од обезбедувањето на Груевски. „Бомбите“ за убиството на Мартин Нешковски беа
објавени на 5 мај 2015 година и предизвикаа масовен протест пред Владата кој
заврши со дотогаш невидена бруталност од специјалците кон демонстрантите.
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Слушнавме „бомби“ и за тоа како „се пеглаат“ заклучоците со претседателот на
Лустрациската комисија; како треба да се вади од затвор во Грција „проблематичниот
син“ на тогашниот претседател на Собранието, Вељаноски — „апла скандал“ ќе речат
Груевски и Јанкулоска во својот разговор.
Во „бомбите“ слушнавме и „истрели радосници“ во микс со химната на ВМРО-ДПМНЕ.
„Вмровска работа“, ќе рече шефот на УБК Мијалков, во телефонскиот разговор. За
разлика од овој разговор, Мијалков е сериозен во „бомбата“ за името – дали да се
викаме Независна или Демократска Република Македонија.
„Нема соживот со нив“ (Албанците)... „треба да се расчисти еднаш за секогаш“... „А
војна да имаме? — А, бе ние ако е за да покажеме кој е посилен, за 1 саат ќе ги
смачкаме...“ — и тоа го слушнавме како дел од разговорот на Јанкулоска со Протоѓер.

514

37-та „бомба“ Заев не ја емитуваше, туку ја прераскажа зашто, како што рече, се
работи за прислушување на еден од столбовите на демократијата — граѓанскиот
сектор. Според Заев, следени и прислушувани од страна на УБК се: Фондацијата
Метаморфозис, Фондацијата Отворено општество - Македонија, Хелсиншкиот комитет,
НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија, ЦИВИЛ, Платформата за граѓанска
политика — АЈДЕ!, Плоштад Слобода и други граѓански организации.
И по „испуканите 38 бомби“ со стотина разговори, чија веродостојност ја потврдија
неколку независни експерти, и покрај сите зборови и дела — за власта тие и натаму
беа: сечени, лепени и монтирани.
Лидерот на СДСМ погреши во проценката, Груевски не падна за три дена. Напротив.

ДИВО НАСЕЉЕ ЈА „УРНА ПРВАТА
ЛИНИЈА НА ОДБРАНАТА“ НА ГРУЕВСКИ
Помеѓу „Диво насеље“ и „Населба на јунаците“
„Некој платил два милиони евра на етнички албански „криминалци“ кои требаше да
имитираат некојаси група што треба да предизвика меѓуетнички конфликт“. Ова е
сублимат на една изјава на поранешниот полициски генерал Стојанчо Ангелов, дадена
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во април 2015 година која, кога се чита од дистанца, дури може да се земе како најава
на тоа што ќе се случува во Куманово на 9 и 10 мај 2015 година — престрелка помеѓу
група вооружени мажи и полицијата која целата населба ја претворија во воена зона
во која згаснаа 18 животи.
Уште не се знае кој „платил“ и кој ја „нарачал“ престрелката, а денеска кога се пишува
овој текст ако се оди во населбата сè е мирно, ништо навидум не сугерира дека тука
имало таков инцидент. Има нови градби, нови куќи, но и нови луѓе.
Речиси сите жители кои беа опфатени од настаните во Куманово се иселиле. А
прашањата, сепак, лебдат. Дали некој некого нарачал и дали беа вмешани тогашните
владини структури? Ова останува нејасно.
„Диво насеље“ за едни, а „Населба на јунаците“ за други. Дури и различниот назив
на истото предградие на Куманово укажува колку комплицирано и денеска се
интерпретираат настаните од 9 и 10 мај 2015 година, кои сепак нанесоа тежок удар за
целото општество, но и за владата на Никола Груевски. Сè уште не може да се потврди
дали таа влада имаше удел, но може со сигурност да се каже дека разниша еден од
столбовите, безбедносниот, на чие чело беше Сашо Мијалков, директор на Управата
за безбедност и контраразузнавање.

„Диво насеље“ за
едни а „Населба на
јунаците“ за други
, но настаните
таму и дадоа тежок
удар за владата на
Никола Груевски

Но настанот покажа и нешто друго; иако беше емоционално
тежок момент, со сите елементи на можен почеток на меѓуетнички
конфликт, сепак, граѓаните не им подлегнаа на емоциите. Огромна
улога одиграа цивилниот сектор и медиумите, а особено ТВ
Алсат-М, со повиците за смирување.

Целосно уништените куќи и населбата, а и целата слика на тежок
инцидент, не може да се забележат денеска во тоа предградие
во Куманово. Но, исто така, тука веќе не можете да ги најдете
ни тогашните жители. Новинарот Адриан Ќерими, кој тогаш ги
следеше настаните и на нив се осврнува на секоја годишнина,
вели дека над 70 отсто од жителите веќе ги продале домовите што им ги реновираше
државата. Ретко кој сака да го спомене тој настан. Луѓето од населбата сè уште не ги
знаат мотивите и причините на дејствувањата на групата. Некои од нив беа пречекани
како гости во нивните домови, со сите обичаи за луѓе на кои им се придава голема
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чест поради семејни, пријателски врски, но и затоа што
доаѓаат од подалеку (од Косово). Но остана енигма за
жителите на „Диво насеље„ или за „Населбата на јунаците“ зошто нивните гости ќе се вклучат во конфликт со
полицијата или другите служби на државата.
Сите овие недадени одговори, но и самата траума од
настанот во кој загинаа осум полицајци од една страна
и десет лица од страната на групата, со десетици повредени и хаос во населбата — довело до тоа повеќето
од жителите да ги продадат нивните домови, да заминат
од населбата и да го заборават инцидентот, колку што
можат.
По престрелката и предавањето на последниот од групата, следуваше истрага и судење.
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Основниот суд Скопје 1 изрече седум доживотни затворски казни за обвинетите, на 13 обвинети им изрече единствена затворска казна во траење од 40 години, шестмина се осудени на затвор од 20 години, еден
обвинет доби 18 години затвор, двајца — затвор од 14
години, двајца — 13 години, а четворица поради немање
докази се ослободени од обвиненијата. На шеснаесет
обвинети судот им изрече и казна протерување како
странци засекогаш од територијата на државава.
Во официјалното образложение се вели и: „Доказите
што ги понуди обвинителството покажаа дека обвинетите што се прогласени за виновни ги сториле кривичните дела тероризам и терористичка организација,
дека доказите јасно ги утврдуваат приликите поради
кои обвинетите дошле во Македонија, начинот на кој
тие влегле во земјава, како се засолнале и како во
групи се обиделе да се префрлат во Диво насеље во
Куманово, каде што на 9 и 10 мај 2015 година извршија
терористички напад во кој загинаа осум полицајци.“
По престрелката во „Диво насеље“
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Од фактите може јасно да се каже дека на 9 мај 2015 година „Диво насеље“ или „Населбата
на јунаците“ стана воена зона. Единиците на македонската антитерористичка полиција
опколија 39 вооружени Албанци, засолнати во три изнајмени куќи на улицата „Перо
Илиевски“. Во судот беше речено дека 31 од опколените вооружени лица дошле од
другата страна на границата, од Косово, и оти биле ветерани од војната со Србија
од доцните 1990-ти години. Престрелката која траеше до 10 мај 2015 година во 21.00
часот, според полицијата, ја уништи населбата. Експлозиите зад себе оставија урнати
куќи, опожарени автомобили. Оклопни возила уриваа ѕидови, притоа „уривајќи“ им ги
и животите на цивилите кои и денес не знаат што им се случи.
Но, не само тие. И судот не даде одговори на прашањата на јавноста: „Кои беа
мотивите на групата?“; „Дали политиката стоеше во заднина?“; и „Дали тогашната влада
и институциите беа подготвени да направат сè за да не дојде до промена на власта?“
Различните теории сè уште се присутни.
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Од една страна се роднините на обвинетите вооружени лица, како Илбер Ндрецај,
братот на лидерот на групата, Мирсад, кој во изјава за БИРН во Приштина по повод
одбележувањето на двегодишнината од настанот рече: „Тие не отидоа таму сами, овој
случај беше одобрен од многу политичари во Македонија.“
Никола Груевски, тогашниот премиер, имаше телевизиско обраќање во живо до
нацијата и рече дека полицијата спречила „терористичка група” која се пробила
преку границата, планирала „масовни убивања” во полициски станици, трговски
центри и на спортски настани. Според него, едно било сигурно: „Нивната цел беше
дестабилизација на Македонија”.
Но, на третата годишнина од инцидентот, Балканската мрежа за истражувачко
новинарство, БИРН, откри ексклузивни коментари од висок претставник на Агенцијата
за разузнавање, кои се контрадикторни со официјалните изјави за тоа како
вооружените лица стигнале во Куманово. Според разузнавачот, кој сакал да остане
анонимен, борците во Куманово биле регрутирани и вооружени со помош на Агенцијата
за разузнавање, што им овозможило безбеден коридор за влез во Куманово пред да
се судрат со полициските сили. „Конфликтот во Куманово беше целосно организиран
од страна на разузнавачката агенција на Македонија”, изјави разузнавачот за БИРН.
„Тоа беше лошо организирано сценарио, кое на терен уште повеќе се влоши“. БИРН
ги доставил тврдењата, кои сепак не се поткрепени со цврсти докази, до Агенцијата
за разузнавање.
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Претседателот Иванов, кој беше одговорен за Агенцијата и го водеше Националниот
совет за безбедност, негираше дека Агенцијата или кабинетот на претседателот го
исценирале инцидентот во Куманово и таквите обвинувања ги нарече „очаен обид
да се искриви вистината со лажни вести и да се изгради негативна перцепција за
институциите”.
Многумина во Куманово и низ целата земја се надеваа на меѓународна истрага за да
се утврди еднаш засекогаш како и што довело до престрелката. Во септември 2017
година, министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, изјави дека ќе побара
таква истрага.
Обвинителите инсистираа дека групата дејствувала самостојно, во име на поголеми
права за етничките Албанци во Македонија. Сите обвинети ги негираа обвиненијата
за тероризам, велејќи дека дејствувале во самоодбрана откако полицијата почнала
да ги напаѓа.
Зоран Заев, чија влада, предводена од СДСМ, дојде на власт на 1 јуни 2017 година,
со што стави крај на речиси единаесетгодишната власт на партијата на Груевски –
ВМРО-ДПМНЕ, изјави дека тој лично се залагал за повторно судење за кумановските
настани.
Доколку тоа се случи, властите навестуваат дека можеби ќе побараат помош
однадвор за отстранување на сите преостанати сомнежи во врска со случајот. А
главниот сомнеж беше дека инцидентот во Куманово можеби бил инсцениран за да
се смири создадената атмосфера за губење на власта од страна на ВМРО-ДПМНЕ по
објавувањето на „бомбите“.
Но што велат некои од политичките актери за настанот, од временска дистанца?
Артан Груби, пратеник, и секогаш блиску до Али Ахмети, претседателот на ДУИ, фрла
други сомнежи. Тој во разговор за оваа публикација вели дека ги следел настаните
во Куманово одблизу. Дури и комуницирал со членови на групата. Но вели дека не
знае кој ги вовлекол во инцидентот, но и дека никој од Албанците во регионот не бил
вклучен во нивните намери.
„Едвај чекам да ја видам вистината за тоа кој го поттикна тоа што се случи таму и
од чија рака беше целото сценарио, бидејќи не беше подготвено од Албанците, ниту
од западните сили кои ѝ посакуваат добро на Македонија и на регионот. Стравувам
дека тоа беше дел од пошироко сценарио во југоисточна Европа, како што видовме
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по настаните во Белград, во Подгорица, при членството на Црна Гора во НАТО, потоа
и во Косово, и на крај и тука во Македонија. Јас, како што знаете, тогаш, дента
бев вклучен во преговори со учесниците кои влегле во „Населбата на јунаците“ и
ценам дека најмалку што успеавме е да ги спасиме нивните животи, на оние кои
се живи денеска. Жал ми е за тоа кој ги убедил тие лица да дојдат во Куманово и
да се противат на безбедносните сили. Искрено сакам случајот да се реши до крај,
мотивите, нарачателите и причините за ова. Изразувам жалење за тоа што се случи,
и сочувство на сите семејства. Но и ден-денеска не ми е јасно зошто се случи и кој
имаше потреба за такво нешто, освен некоја деструктивна сила која не ѝ сакаше
добро на оваа земја“, вели Груби.
Сите што го познаваат Али Ахмети се сеќаваат дека смиреноста што го карактеризира
во тие денови беше претворена во огромна загриженост. Можеби како еден од
најповиканите, за лидерот на ДУИ, како што и тој сведочи за оваа публикација, тоа
биле моменти на огромна грижа, од човечки аспект, бидејќи во групата имало луѓе
што ги знаел, но и огромен товар, имајќи предвид дека настанот можел да донесе
несогледливи последици.
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„Опколени беа луѓе кои јас ги знаев од порано и се најдов во една многу тешка
ситуација кога тие побараа помош од мене. Тоа беше еден момент кој ме „фати“
неподготвен. И најмногу што направив, ги повикав политичките структури и тие од
полицијата, заменик министерот за внатрешни работи, и со најголема искреност
побарав да зборуваат и со властите од МВР, како со Никола Груевски и со Сашо Мијаков
кои беа двајца одговорни државни лица, едниот за процесот, другиот за безбедност,
за луѓето да не бидат убиени туку да им се остави простор сами да одлучат кој избор
да го направат — дали ќе останат опколени или ќе почнат преговори. Зборував со
амбасадорот на ОБСЕ, побарав помош од ОБСЕ. Првично не прифати. Причината беше
дека ова е суверена држава и е навреда за државата ние да бараме, да посредуваме
за една група, за која не ги знаеме ниту целите и која е позадината. Повторно јас
инсистирав и во третиот телефонски повик се согласи да асистира. Исто така,
зборував и со амбасадорот на САД. Побарав да го поттикне амбасадорот на ОБСЕ за
да помогне да дојде до контакт меѓу судрените страни. Се чувствував многу лошо. Тие
бараа да се отвори патот. Јас не можев да дадам такви гаранции да се отвори патот и
тие да се повлечат, зашто некој би можел да ги убие при извлекувањето. Не е малку
пат од Куманово до граница, сигурно е над 50 км, а до тој момент беа убиени пет
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полицајци. И кој ќе ми гарантираше дека еден од нивните колеги полицајци нема да
се одмазди при движење. Јас реков дека оваа гаранција не можам да ја дадам. Каде
е мојот морал, каде е мојот интегритет ако им се случи нешто при дадена моја „беса“?
Јас таа сигурност не можам да ви ја дадам“, се присетува на настанот Ахмети.
Зборувајќи смирено, но евидентно не во комотна состојба , Ахмети не дава одговор,
исто како и Груби, дали, според него, структури на државата биле вклучени во
инцидентот со цел да се задржи власта на ВМРО-ДПМНЕ? Директно го прашавме дали
настаните беа организирани од структури на ВМРО-ДПМНЕ дури и како притисок и
кон него?
„Не сакам да се занимавам со шпекулации или претерување. Ако се сеќавате, пред
трагичниот настан се случи еден инцидент на граница, кај една гранична караула,
каде беа фатени неколку полицајци и им беше одземено оружјето. Во тој период
Никола Груевски го посети Брисел и таму ја отвора темата со премиерот на Косово
и вели дека ние имаме идентификувано неколку лица од Косово и дали може да
поразговараме и заедно да ја менаџираме оваа ситуација? Г. Мустафа му одговара:
„Ние не сме заинтересирани и немаме сознание за такви движења. Косово сака
Македонија да е стабилна земја и немаме интерес таа да се дестабилизира, зашто
сме соседи и сакаме добри односи меѓу нас“. И со тоа завршува г. Мустафа и почнува
да разговара со друг претставник од делегацијата.
Никола Груевски ми изрази разочарување. Рече: „јас побарав заеднички да го
третираме и обострано да си помогнеме за да ја затвориме оваа тема без последици
и големи болки“. Ако бил сценарист, Никола Груевски немаше да бара да се преземаат
мерки и да се сретнат заедничките комисии за безбедносни прашања. Реално, неколку
пати ми искажаа загриженост и Никола Груевски и Сашо Мијалков. Јас сакам да ја
кажам вистината како се случиле овие настани без да ги знам детално работите. Јас
не можам да шпекулирам. Како се организирани овие работи и која била целта треба
да го објаснат тие кои се во оваа организација, зашто јас не сакам да шпекулирам
дека биле организирани од овој или оној“, вели Ахмети.
И додека Али Ахмети е внимателен и не сака да шпекулира, актуелниот лидер на
ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, го дели истиот став за кумановските настани со
поранешните челници на партијата. За оваа публикација тој изјави дека Куманово
претставува „атак врз уставниот поредок на Република Македонија од една вооружена
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криминална група која се инсталираше во „Диво насеље“. Единиците на МВР решија
да го исчистат теренот и да го вратат суверенитетот на Република Македонија“, вели
Мицковски.
Иако е свесен дека овој непроменет став на ВМРО-ДПМНЕ само го „цементира“ и
онака лошиот углед на оваа партија кај јавноста, особено кај Албанците, Ахмети вели
дека не сака да шпекулира и дека за овој настан ќе го зборува само она што го
знае. А тоа е дека, иако се верува оти токму Куманово го урна „митот“ за Мијалков, и
дека ова беше почеток на крајот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, тој вели дека преку
институциите се обидувале да комуницираат со властите во Косово за наодите од
безбедносните служби, но од страна на Приштина не добиле информации.
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„Ќе го зборувам тоа што јас го разговарав, тоа што јас го знам. Тој период , пред тие
настани, јас имав предвидено официјална посета на Косово. Секако дека државните
власти ја знаеја мојата агенда, особено агендите кога сум одел надвор — во Косово,
Албанија, Германија, Брисел, Вашингтон, не биле тајни, биле јавни. Никола Груевски ме
покани на средба зашто слушнал дека одам за Косово. На таа средба беше и Сашо
Мијалков. По инцидентот во Грушино, ми вели: „замоли ги властите во Косово, зашто
има неколку лица кои ги имаме идентификувано, да преземат мерки и да се затвори
ова поглавје без некоја последица“. Јас реков: „Добро, но добро би било државните
органи да комуницираат меѓу себе“. Сепак, јас ја отворив како тема зашто токму тој ден
беше пуштено и едно соопштение во име на ОНА. Искрено речено, органите во Косово
немаа сознанија. Јас им реков: „ако е можно, да имаме постабилна комуникација
меѓу органите. Ние немаме информации и немаме факти за одредени лица и сега
засега немаме простор за да реагираме“. И на мојата прес-конференција медиумите
ми поставија прашање за инцидентот во Грушино. И официјално сите институции во
Косово — од премиер, претседател на Собрание, министер за надворешни работи
рекоа — ние сме заинтересирани за стабилна Македонија и не сме заинтересирани
за нови конфликти со кои би му наштетиле на нашиот сосед“, вели Ахмети.
Речиси сите албански партии и челници во земјава бараа настаните околу Куманово
да се разјаснат. Притисокот за вистинските одговори „се пресели“ и на адреса
на премиерот Зоран Заев, кој неколкупати изјави дека ќе се направи сè за да се
осознаат мотивите и нарачателите, дека поранешната власт е вмешана и дека ќе
побара меѓународна истрага, па дури и повторно судење. Но, досега тоа не се случи.
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Настанот во Куманово предизвика голема недоверба кон тогашните институции, па
дури и стана една од причините зошто голем дел од Албанците гласаа за СДСМ на
изборите. Свежи се сеќавањата на тоа како жителите на „Диво насеље“ го дочекаа
Заев по трагичните настани.
„Диво насеље“ или „Населба на јунаците“ денеска живее со речиси променето
население, но настанот од 2015 година сè уште предизвикува и емоции и дилеми за
правото, за правната држава, за вистината.
Во потрага по вистината, особен интерес предизвика интервјуто на актуелниот
претседател на државата Стево Пендаровски, емитувано на 21 јуни 2019 година за
емисијата „360 степени“. За оваа публикација ви го пренесуваме делот од интервјуто
за настаните во „Диво насеље“:
Васко Попетревски (водител и уредник): Долго се слуша дека вработени во Агенцијата
можеби биле дел од сценарио на тогашната владејачка гарнитура за предизвикување
на меѓуетнички тензии во државата за да се покријат „бомбите“ кои во тоа време
ги објавува опозицијата. Дали сте разговарале со новиот директор (на Агенција за
разузнавање) Муслиу и дали внатре се одвиваат некакви проверки на таа линија?
Стево Пендаровски (претседател на Република Северна Македонија): Можам да
кажам многу штуро, намерно, бидејќи сега сум претседател. Моите информации се
дека во тековниот процес за „Диво насеље“ не се зафатени сите клучни актери кои
учествувале во подготовката или во позадинското менаџирање на настаните. Значи,
зафатени се главно луѓето кои оперативно излегоа на терен и ги направија тие
безбедносни проблеми во предградието на Куманово. Колку што јас знам, а нешто
знам во тој дел, не се зафатени луѓето кои дадоа наредба тоа да се направи бидејќи
тоа е договорен настан, да нема никој дилеми околу тоа, и луѓето кои спроведуваа
одредени, да ги наречам, претходни подготовки за тој настан да се случи и тие се
случуваа на територијата на Косово и на јужна Србија.
Васко Попетревски.: Иако велите „штуро“, ова мислам дека ќе предизвика внимание
бидејќи, меѓу другото, оваа влада во својата програма 2017 — 2020 напиша дека ќе
бара меѓународна помош за дорасветлување на кумановските настани, но до овој
момент, такво нешто се нема случено?!
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Стево Пендаровски: ...пледирам нашите надлежни органи да побараат меѓународна
правна помош зашто три држави се инволвирани, нашата и Косово и Србија.... рековте
ќе предизвика реакција, а зашто не предизвикаа реакција аудио- и видеоснимките
кои се објавуваа на косовските медиуми пред 2 или 3 години на оваа тема3. Значи,
постојат саати и саати снимки кои се емитувани на приштински медиуми во кои луѓе
вработени, имено и во Агенцијата и на некои други места, има и аудио- и видеоснимки
кои се емитувани со имиња и со презимиња.
Васко Попетревски: Тие луѓе сè уште работат во Агенцијата?
Стево Пендаровски: Да.
Неколку дена по престрелката, тогашната министерка за внатрешни работи, Гордана
Јанкулоска, и шефот на тајната полиција и братучед на премиерот Груевски, Сашо
Мијалков, си поднесоа оставки. Двајцата изјавија дека немаат никаква врска со
Куманово и дека оставките се со цел да помогнат да се стави крај на политичката
криза за која тие ја обвинија тогашната опозиција.
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3 Косовскиот весник Коха диторе, на 28 мај 2015 година, повикувајќи се на извори од косовските
тајни служби, објави дека „поранешен припадник на ОНА, а сегашен службеник на УБК на МВР
ги пречекал во Куманово членовите на групата осомничена за тероризам по престрелката со
полицијата во „Диво насеље“. Косовските служби ги прислушувале припадниците на кумановската
група од 2 април или 23 дена пред да се случи нападот во Гошинце, односно цели 37 дена пред
битката во „Диво насеље“. Според тие разговори, кои во видео- и аудиоформа ги имаат косовската
агенција за разузнавање и весникот Коха диторе, може да се слушне дека четворица припадници
на кумановската група, тројца косовари и еден македонски државјанин, контактирале со
припадници на македонските тајни служби. Едниот од нив, бивш борец на ОНА кој сега работел
во македонската тајна полиција, им бил контакт во Куманово на припадниците на групата на
Ндрецај. Македонскиот таен агент од албанска националност има иницијали Х.Б. Вториот контакт
бил вработен во Агенцијата за разузнавање, Ш.М. Косовската информативна агенција (КИА)
поседувала разговори на групата од Косово и Македонија, која била скриена во пет куќи поврзани
со тунели во Куманово, а според весникот, 70 отсто од населението од кумановското „Диво насеље“,
каде што се одвиваа борбите, било евакуирано ноќта кога почнале борбите. Само четворица од
групата знаеле дека тоа е направено според претходно договорено сценарио и групата била
поврзана со македонската Управа за безбедност и контраразузнавање. Планот на водачот бил
некои од припадниците на групата да бидат повикани во Куманово на состанок и да ги предадат на
полицијата, но тие отвориле оган кон полицајците и ситуацијата излегла од контрола, објави Коха.
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ПРЖИНО 1 – И ТЕХНИЧКА
ВЛАДА И ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ
По објавувањето на „бомбите“ и по настаните кои следуваа, политичките партии
започнаа преговори со посредство на меѓународната заедница, САД и Европската
Унија. Во текот на мај беа одржани две неуспешни лидерски средби. На 19 мај, Груевски
и Заев се состанаа на разговори со неколку членови на Европскиот парламент во
Стразбур. Повеќечасовните преговори завршија без успех.
Потоа преговорите се „преселија“ во Скопје. Покрај амбасадата на САД и мисијата на
ЕУ, на помош беше повикан и белгискиот филозоф, во својство на олеснувач, Питер
Ванхауте.
Политичката криза требаше да заврши со постигнувањето на Договорот од Пржино
на 2 јуни 2015 година, а тој беше потпишан на 15 јуни 2015 година. Во согласност
со Договорот, беа закажани предвремени парламентарни избори за 24 април 2016
година. Освен тоа, Договорот резултираше со враќање на опозицијата во Собранието,
назначување на Катица Јанева за специјална обвинителка и на двајца министри
од опозицијата — Оливер Спасовски за министер за внатрешни работи и Фросина
Ременски за министер за труд и социјална политика, како и тројца заменици
министри од редовите на СДСМ — во Министерството за финансии, Министерството
за земјоделство и Министерството за администрација и информатичко општество.
Според Договорот, формално Никола Груевски и неговата влада треба да си поднесат
оставка 100 дена пред одржување на изборите, а новиот премиер да биде избран од
редовите на владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Преодната влада ќе има мандат до изборите.
Според Договорот, „бомбите“ треба да престанат да „татнат“, а специјалниот обвинител
со целосна автономија треба да започне истрага околу разговорите кои претходно ги
објави опозицијата.
На Договорот од Пржино своите потписи ги ставија лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ДУИ и на ДПА: Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи.
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„ЕВАНГЕЛИЕ“ ПО ПРИБЕ ЗА ЗАРОБЕНАТА ДРЖАВА
Во меѓувреме, Европската комисија формираше група на независни, искусни експерти
од областа на владеење на правото со цел брзо да изработат анализа на ситуацијата
и да дадат препораки. Во тимот беа вклучени и поранешен државен обвинител на
Ирска, како и поранешен шеф на одделот за борба против мафијата на Италија.
Групата ја предводеше поранешниот директор на Директоратот за Западен Балкан,
Рајнхард Прибе. Врз основа на наодите, групата на 8 јуни 2015 година даде препораки
за надминување на кризата преку конкретни мерки:
„И покрај сите политички разлики, конструктивниот политички дијалог помеѓу власта
и опозицијата е неопходен за соодветно функционирање на парламентарната
демократија. Местото на избраните партии е во Парламентот. Интересот на
политичарите и партиите не треба да се меша со јавниот интерес на државата.
Чувствителните информации не треба да бидат предмет на политички тактики. Онаму
каде што постојат обвинувања за сериозни злоупотреби на државните институции,
постои јавен интерес за транспарентно и сеопфатно информирање.“
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Наодите покажаа сериозни инциденти на политичка корупција на различни нивоа и на
повеќе начини. Борбата против овој вид корупција дефинитивно треба да стане врвен
приоритет за земјата, стои во извештајот.
Скандалот со прислушувањето откри масивно прекршување на основните права.
Скандалот, се вели во извештајот, покажува непочитување на професионалната
етика, основните принципи на ризично управување и недостаток на познавање на
чувствителноста на разузнавачите задачи во рамките на УБК. Исто така, предмет на
загриженост е и очигледниот недостаток на обучена служба за основните права и
правилата за заштита на податоците. Фамилијарната поврзаност помеѓу високо
позиционирани политичари и носители на високи функции во УБК, како и во Јавното
обвинителство, создаваат ризична средина за конфликт на интереси.
На УБК треба да ѝ се одземе посредничката улога, со цел да нема нејзино мешање
во независноста на другите надлежни органи кога се работи за следење на
комуникациите (полиција, Царинска управа и финансиска полиција). УБК не треба
да има директен пристап до техничката опрема која дозволува отсликување на
комуникацискиот сигнал. Под било кои околности УБК не треба да има практична
можност за директно пресретнување на комуникациите.
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За содржината на прислушувањето, меѓу другото, стои дека истрагите за кривични
дела откриени со прислушувањето треба да бидат сериозно разгледани без двоумење
и страв, на неселективен начин. Ефективната истрага може да побара одземање на
датотеките и на сите достапни архиви од УБК и од телекомуникациските оператори
и нивна споредба со издадените судски наредби. Онаму каде што е потребно,
истражителите може да ја разгледаат можноста за меѓународна помош и експертиза.
Групата вели дека неодамна откриените прислушувања потврдиле постоење на
нездрава врска меѓу водечките медиуми и високи владини функционери, со изгледи за
примање директни наредби врз основа на фундаментални прашања на уредувачката
политика. Оваа практика го нарушува правото на публиката да добие информација
од повеќе извори и го смалува просторот за објективно и балансирано известување
за фактите. Медиумите треба да ги извршуваат своите задачи и да ја известуваат
јавноста без каков било притисок или, пак, директно или индиректно мешање на
јавните власти. Не се допуштени селективното владино финансирање или владиното
рекламирање врз основа на политичката наклонетост.
Во однос на судството и обвинителството извештајот е детален, но главно препорачува
дека судската и јавнообвинителската служба треба да бидат способни да постапуваат
на независен и непристрасен начин.
Препораките за изборите, меѓу другото, потенцираа дека директната политичка
инволвираност во изборните манипулации, како што изгледа од објавените
прислушувања, е сериозно прекршување на основните демократски принципи и
мора да биде соодветно адресирано на судско и политичко ниво.

ОСТАВКИ, ТЕХНИЧКА ВЛАДА, ОПСТРУКЦИИ,
ПРОБИЕНИ РОКОВИ И АБОЛИЦИЈА
Една година по категоричното „не“ на Груевски за техничка влада, Македонија сепак
доби техничка влада. На 18 јануари 2016 година, според Договорот од Пржино, Груевски
ја напушти функцијата претседател на Владата на РМ, а нов, привремен премиер стана
Емил Димитриев, дотогашниот генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ и поранешен
заменик министер за одбрана.

527

Но и покрај тоа, иако со Пржинскиот договор: „Партиите се обврзуваат дека нема да
преземат никакви чекори кои ќе ја попречат имплементацијата, особено во врска со
спроведувањето на изборите на 24 април 2016 година“, Договорот уште од неговото
потпишување речиси секојдневно беше „миниран“. Сите рокови беа пробиени, а
згора на сè, пратениците Талат Џафери (ДУИ) и Крсто Муковски (ВМРО-ДПМНЕ) до
Собранието поднесоа предлог-закон за забрана за објавување на „бомбите“. Овој
потег јавноста го коментираше како дел од преговарачката тактика на партиите од
власта, а предлогот како проблематичен и контрапродуктивен за излез од политичката
криза.
Под притисок на јавноста и со посредство на олеснувачот на ЕУ, Питер Ванхауте,
„мораториумот на бомбите“ беше повлечен. Но тоа не беше крај на „минирањата“ на
Договорот.
По неколку дена, Советот на јавни обвинители избра само 7 од 14 кандидати предложени
од специјалната обвинителка Катица Јанева. СДСМ се повлече од преговорите. Според
нив, беше прекршена основната точка од Договорот — Јанева сама да го состави
тимот, а Советот само да го верификува.
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На јавноста веќе поверојатно ѝ беше прашањето — што е следно за „минирање“?
„Миниран“ беше и олеснувачот, Белгиецот Питер Ванхауте. Иако во Македонија во
повеќе наврати бил уште од 2001 година, на јавноста дури со пржинските преговори
ѝ остави впечаток со своите отворени ставови без желба некому да му се допадне.
На преговорите доаѓаше со велосипед, кој го „паркираше“ откако на Твитер беше
објавен повик да го прегазат кога ќе го видат на улица. Беше активен во твитање
„мемиња“ од мачки со актуелни политички пораки. Така „твитна“ и дека на 24 април не
може да има избори.
ВМРО-ДПМНЕ тогаш (почеток на 2016 година) соопшти дека повеќе нема да учествува
на состаноци организирани од Ванхауте. За нив тој од олеснувач стана „обичен турист
во Македонија“.
На средбата на лидерите на партиите со еврокомесарот Јоханес Хан, во јануари 2016
година, СДСМ не прифати предвремените избори да се одржат за три месеци поради
„ненавремено пречистување на избирачкиот список и нереализираните реформи во
медиумите“.

Јоханес Хан во
поддршка на
Пржинскиот
договор
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На меѓународната заедница ѝ стана јасно дека нема ништо од избори на 24 април
според Договорот од Пржино. Бараше да се договори нов датум. По вонредните
лидерски средби, констатирајќи дека нема услови за фер и демократски избори,
„странците“ објавија дека се размислува за 5 јуни, а на помош ја повикаа „
дипломатската артилерија“.
Во Македонија допатува германскиот министер за Европа, Михаел Рот, кој изрази
крајна загриженост од севкупната состојба во која се најде земјава. Набргу нè
„посети“ и американскиот заменик помошник државен секретар Хојт Ји со порака
дека САД и ЕУ одблиску и будно го следат (не)реализирањето на Договорот од Пржино.
И токму тогаш се случи аболицијата од претседателот Иванов.

530

На 12 април 2016 година, во услови на распуштен Парламент, тогашниот претседател
Ѓорге Иванов, користејќи го правото за помилување на лица вмешани во изборен
криминал, прогласи општа аболиција и ги прекина сите кривични постапки против
политичари и нивни соработници или поддржувачи. Иванов изјави дека тоа го
направил самоиницијативно со цел да го заштити државниот интерес и да придонесе
во разрешувањето на политичката криза. За опозицијата тоа беше државен удар. Го
обвинија Иванов за погазување на Уставот, законите и достоинството на граѓаните,
како и за „погребување“ на Договорот од Пржино.
СДСМ побара повторно свикување на Собранието и оставка на Иванов. „Фрапирани“
од Иванов беа и од владејачката ВМРО-ДПМНЕ и изјавија дека не ја поддржуваат
неговата одлука. Но ретко кој веруваше во тоа партиско соопштение, особено
опозицијата. За неа, Груевски, кој веќе имаше поднесено оставка од функцијата
премиер (18 јануари 2016 година), беше „нарачателот“ на аболицијата — директно од
партиското седиште наречено „Бела палата“, од кое речиси и не излегуваше.
На 13 април, илјадници граѓани протестираа против „помилувањата“ на Иванов.
Протестот започна пред канцелариите на СЈО, а продолжи по улиците на Скопје,
при што беше демолирана канцеларијата на Иванов во центарот на градот, како и
прозорци на Министерството за правда. На протестот имаше уапсени и повредени
лица. Аболицијата предизвика масовни протести во повеќе градови. Овие протестите
беа зачеток на „Шарената револуција“. Следуваа жестоки реакции од САД и ЕУ. За
Русија ова беше подготовка за т.н. „украинско сценарио“.
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Иако помилувањето го сметаше за вистинска одлука, на 27 мај 2016 година, Иванов ја
повлече аболицијата за 22 „политички експонирани“ лица, а по 10 дена и целосно ја
повлече.

„Аболицијата
беше нуклеарна
експлозија која
никој не ја
очекуваше и која
многу ја одолжи
кризата, а која
ќе се памети и
анализира долго
време“ – Аиво Орав,
евроамбасадор

На 22 јуни 2016 година, во своето обраќање до јавноста, Иванов
за виновници за македонската политичка криза ги прогласи
СДСМ и ДУИ, како и СЈО кое, според него, станало инструмент
за селективно прогонување. Објаснувајќи ја контроверзната
одлука за аболиција, Иванов рече дека против Македонија
се води специјална војна и дека одлуката била неопходна за
да воспостави ред и да не ја ангажира Армијата на Република
Македонија. По обраќањето, од него повторно оставка побараа
СДСМ, ДУИ, ДС и ЛДП.
Во своето последно интервју како евроамбасадор во Македонија
(август 2016 година), Аиво Орав ќе изјави дека аболицијата била
нуклеарна експлозија која никој не ја очекувал и која многу ја
одолжила кризата, а која ќе се памети и анализира долго време.
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ПРЖИНО 2
Во меѓународната заедница се „запали црвеното светло“.
Во екот на протестите поради аболицијата и вжештената до зовривање политичка
состојба, претседателот на Собранието, Трајко Вељаноски, ги распиша вонредните
избори за 5 јуни 2016 година.
За опозициската СДСМ и овој датум не обезбедуваше време за подготовка на фер
избори. „Камен на сопнување“ беше и предлогот на опозицијата да се формира
специјално судско одделение за случаите кои ќе произлезат од СЈО. „Само така ќе
може да излезе правдата на виделина во ова корумпирано судство“, изјави заменик
претседателот на СДСМ, Радмила Шекеринска, на почетокот на јули 2016 година.
Излезот од кризата се чинеше сè подалечен.
Европската Унија иницираше средба на македонските партиски лидери во Виена, но
средбата беше откажана. Германија го испрати својот специјален пратеник Јоханес
Хајндл да посредува во решавањето на политичката криза.

„Поради немање политичка волја од Владата за решавање на кризата“ Европската
комисија скрати 27 милиони евра од програмата ИПА 2 наменети за Македонија.
Кога на 11 јули 2016 година, на македонско тло стапна помошникот државен секретар
на САД, Викторија Нуланд, беше јасно дека трпението на меѓународната заедница е на
крај. Скопје го напушти „охрабрена дека во следните денови ќе се постигне договор
за спорните прашања“.
На 20 јули 2016 година се случи „Пржино 2“.
Договорено беше на 11 декември 2016 година да се одржат предвремени парламентарни
избори во Република Македонија.
За преговорите во Пржино, тогашниот потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ и министер за
здравство, Никола Тодоров, по неколку години ќе изјави дека толку биле истоштени
од преговарање, што од замор почнале да си ги одбиваат и сопствените предлози не
знаејќи веќе кој и каков предлог дал.
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ПРИБЕ 2
Експертите на Европската комисија, предводени од Прибе, подготвија нов извештај
во 2017 година, во кој предлагаат серија реформи во клучни сектори и институции во
државата. Извештајот е, всушност, продолжение на првиот кој беше објавен во јуни
2015 година во екот на политичката криза во земјата. Најголемиот дел од препораките
во тој извештај сè уште не беа имплементирани. Потребата тие да се спроведат е
„ургентна“, наведуваат експертите, со цел да се надoмести загубеното време. Овие
приоритети станаа и услов за почнување преговори за членство во Европската Унија.

ПРЕОДНА ВЛАДА СПОРЕД „ПРЖИНО“
На 2 септември 2016 година, Собранието на Република Македонија ја избра преодната
влада која требаше да ги спроведе предвремените парламентарни избори на 11
декември. За старо-нов премиер беше избран Емил Димитриев.
Во своето обраќање Димитриев рече дека главен фокус на новата влада треба да
биде организирање фер и демократски избори кои „никој не ќе може да ги оспори и
кои ќе претставуваат крај на политичката криза“.
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Согласно договорот меѓу лидерите на четирите најголеми парламентарни партии,
преодната влада се избира на 110 дена пред изборите.
На 100 дена пред изборите, според меѓупартискиот договор, требаше да биде
назначена и Санта Аргирова за главен и одговорен уредник на МРТВ. Но Аргирова
беше назначена за уредник на информативната програма, што е четврта позиција
според систематизацијата на јавниот сервис.
Беше формирана и привремена комисија за следење на медиумското претставување,
која исто така ќе работи до крајот на изборите.
Претходно беше прочистен и Избирачкиот список од гласачи кои имаа спорни записи.

ИЗБОРИ 11 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
На предвремените парламентарни избори ВМРО-ДПМНЕ освои 51 пратеничко место,
СДСМ - 49, ДУИ — 10, движењето БЕСА — 5, Алијанса за Албанците – 3, а ДПА — 2
пратенички места.
Вечерта, по пребројувањето на гласовите, се славеше и во СДСМ и во ВМРО-ДПМНЕ.
„Почитувани граѓани, радувајте се, славете го животот. Режимот падна. Нека разбере
целиот свет — Македонија испиша светска историја, падна режим со пенкало, со глас.
Бидете среќни и горди. Ќе имате што да им кажете и на децата и на внуците. Јас
се гордеам со вас. Македонија е среќна земја. Од денеска Македонија отвора нова
страница, за европерспективи, со убава иднина за живот на сите нејзини граѓани“,
изјави Заев пред Владата на „Илинденска“ бр. 2.
А од партиското седиште, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ќе изјави:
„ВМРО-ДПМНЕ имаше тежок противник на овие избори и затоа победата има посебна
тежина и важност, особено кога ќе се види низ што сè поминавме како партија и како
држава. Бројот на гласови за ВМРО-ДПМНЕ е во рамки на константна поддршка, а
имаше изненадувања кај албанскиот електорат. СДСМ доби значителна поддршка од
албанскиот електорат, но од анализите ќе извлечеме заклучоци и поуки“.
Наместо поуки, веднаш почнаа изборните математики. На овие избори ДУИ доби само
10 пратеници. Претседателот на партијата, Али Ахмети, не ја криеше разочараноста.
„Со гнев велам дека Албанците изгубија мандати. ДУИ победи на избори, но мене
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секогаш ме интересирало да победат Албанците во прв ред и не ме радува победата
на ДУИ“, изјави Ахмети.
Големиот број на гласови што СДСМ ги доби од граѓаните Албанци беа протолкувани
како „абер“ особено до ДУИ, но и до БЕСА и Алијансата, а можеби и до ДПА, да влезат
во коалиција со Заев.

ПРИГОВОРИ, МИТИНЗИ, ПРОГЛАС, НЕКРОЛОЗИ...
Додека Државната изборна комисија ги разгледуваше приговорите, „убедени“ дека
ќе ѝ биде одземен мандат, партијата ВМРО-ДПМНЕ организираше протести. На
импровизираната бина пред поранешната зграда на НИП Нова Македонија се редеа
говорници. Бучавата што ја предизвикуваа беше протолкувана како „предупредувачки
глас“ до членовите на ДИК.
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Впечатлив беше говорот на директорката на Комисијата за односи со верските
заедници и религиозни групи, Валентина Божиновска, која ќе рече: „Оваа вечер е
вечер на ножевите, оваа вечер е вечер или на разумот или на лудилото на еден човек.
На последниот македонски предавник... Зоран Заев, се дрзнеш ли со ВМРО-ДПМНЕ ќе
добиете народ, ќе добиете Македонија. Домот ќе ни биде пред ДИК, со шатори… Ќе се
случи еден ден во кој ќе кажеме “Елате браќа и сестри да се собереме и тргнеме, да
видиме кој ќе ни биде цар, а кој шпион“. Да знае и Чичаковски и Дума (членови на ДИК,
н.з.) оваа вечер со два куршума ги убиваат и Гоце и Ченто“, ќе рече на 16 декември
Валентина Божиновска.
Утредента Никола Груевски ќе го „засени“ говорот за ножевите. Во новинарските
извештаи, неговиот говор беше оценет како „остар, гневен и со доза на закани кон
странските претставници и невладините организации, но и со суптилни повици за
непризнавање на институциите на државата доколку се случи ВМРО-ДПМНЕ да не
направи влада“. На своите поддржувачи пред ДИК ќе им го прочита Прогласот кој, таа
вечер, го донел Извршниот комитет на партијата:
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ПРОГЛАС НА ВМРО ДПМНЕ
1. Државната изборна комисија донесе незаконски одлуки со цел изигрување на
изборната волја на народот. Работата на Државната изборна комисија се претвори во
пародија. Имаме информации за вмешување на некои странски претставници со цел
вршење влијание на некои од членовите на Државната изборна комисија, а во правец
на постизборен инженеринг и фалсификување на изборната волја на граѓаните на
Република Македонија. Некои од независните претставници на ДИК не се независни.
Незаконските одлуки на ДИК може да ги коригира Управниот суд. Повикуваме да не се
врши никаков притисок на Управниот суд, од никого. Доколку и Управниот суд подлегне
на влијанијата од страна и ги потврди незаконските одлуки на ДИК и со тоа се одземе
победата на ВМРО-ДПМНЕ и се фалсификува слободно изразената волја на граѓаните
на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ објавува дека нема да учествува во прегласувањето и
нема да ги признае резултатите од тоа прегласување. Аболираниот криминалец Зоран
Заев нема да дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на
Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи функционирање на институции
со фалсификувана волја на граѓаните и функционирање на институции кои го немаат
легитимитетот на граѓаните на Република Македонија.
2. Државата мора суверено да ги носи одлуките. Некои амбасадори почнаа премногу
да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Остануваме
отворени за комуникација со сите амбасадори и претставници на други држави, но
некои амбасадори кои почнаа премногу да се мешаат во нашата внатрешна политика
мора да престанат да го прават тоа. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи понатамошно
мешање на амбасадори во внатрешно-политичките прашања на земјата и бараме да
останат во рамките на своите мандати и овластувања како дипломати.
ВМРО-ДПМНЕ го напушта форматот на состаноци и преговори со други политички
партии во кои учествуваат амбасадори, странски посредници или претставници
на други земји, а на кои се преговара или носат одлуки за кои во секоја држава
одлучуваат претставниците избрани од народот.
3. ВМРО-ДПМНЕ во иднина нема да прифаќа нестандардни или хибридни решенија во
било кој сектор, доколку истите ги нема во други земји членки на ЕУ.
4. ВМРО-ДПМНЕ нема да прифати и нема да дозволи кантонизација и редефинирање
на државата под било какви услови или било какви околности.
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5. Ќе се бориме за десороизација на Република Македонија и јакнење на независен
граѓански сектор кој нема да биде под ничија контрола. Ќе се пристапи кон регулирање
на областа на финансирање на фондациите и НВО, по теркот на најнапредните
демократии во светот.
ВМРО-ДПМНЕ, и историски и во сегашноста, и во иднина, била и ќе биде прозападно
ориентирана партија. Нашата ориентација е членство во НАТО и ЕУ и стратешко
пријателство со САД. Темелна вредност на НАТО, ЕУ и САД е демократијата и овој
проглас е проглас за заштита на демократијата во Република Македонија.

НЕКРОЛОЗИ
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Ден потоа, на социјалната мрежа Имгур се појавија фотографии на повеќемина
амбасадори во земјава во погребни рамки, со црни ленти и свеќи. На „некролозите“
беа ликовите на американскиот амбасадор Џес Бејли, британскиот Чарлс Гарет,
германскиот Кристине Алтхаузер и на амбасадорите на Франција, Италија и на
Холандија. „Некролози“ добија и поранешните медијатори во Пржинскиот договор —
Питер Ванхауте и европратеникот Ричард Ховит, актуелниот евроамбасадор Самоил
Жбогар и поранешниот, Аиво Орав. Некои од амбасадорите не криеја дека побарале
„поддршка“ од своите земји.

53 ПАТИ СОРОС
Меѓу новогодишните и божикните празници во 2017 година беше објавено мегаинтервју
со Никола Груевски. Некои ќе речат дека му недостасуваат оние долги честитки кои
со години ни ги „испраќаше“ преку телевизија по неколку пати дневно за секоја Нова
година.
Според анализата на МЕТА, Груевски во првите два дела од мегаинтервјуто за
електронското издание на Република се пресметува со американскиот милијардер
Џорџ Сорос, споменувајќи го неговото име 53 пати и со тоа, според анализата, одвојува
огромен простор за пресметка со „Сорос и сите милиони што ги истура во Македонија“
и со „корумпирани новинари, сопственици на медиуми, професори, интелектуалци,
аналитичари, активисти, предводени од професионални протестирачи“. Во интервјуто
со наслов „Граѓанскиот сектор не смее да остане во рацете на Сорос“, Груевски
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вели: „Да не беше Сорос со целата мрежа од НВО, медиуми, политичари, внатре и
надвор, што ги плаќа, влијание во најмоќните држави во светот, и тоа одлучувачко
влијание кога станува збор за помали земји како нашата, немаше да е толку тешко,
а и економијата ќе беше посилна, ќе имавме повеќе нови отворени работни места“.
Според Груевски, граѓанскиот сектор во иднина „не смее да остане само во рацете на
Сорос и на странски влади“.
За многумина, ова интервју, всушност, беше најава за формирање на здружението
„Стоп операција Сорос“ на 17 јануари.

ИВАНОВ МУ ГО ДАДЕ МАНДАТОТ НА ГРУЕВСКИ
Лидерите на ДУИ, БЕСА и на Алијансата за Албанците, на 7 јануари во Тирана потпишаа
заедничка платформа со која изјавуваат дека ја почитуваат изразената волја на
граѓаните на Македонија на парламентарните избори на 11 декември 2016 година. Во 7
точки, како основа го поставуваат следново: постигнување целосна рамноправност во
согласност со Охридскиот договор и Уставот; постигнување економска рамноправност
и општествена благосостојба преку рамномерен регионален развој; зајакнување на
владеењето на правото како предуслов за напредок на евроатлантскиот интегративен
процес; создавање дух на доверба за добри меѓуетнички односи за политичка
стабилност во земјата; решавање на спорот со името; добри односи со соседите и
брза интеграција во НАТО и во Европската Унија.
За ВМРО-ДПМНЕ оваа платформа, која ја нарече „Тиранска“, е основа за
федерализација на земјата.
На 9 јануари, претседателот Иванов му го даде мандатот за формирање влада на
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.
Груевски, според законот, имаше 20 дена да состави влада која треба да има поддршка
од мнозинството од вкупниот број на пратеници во Собранието, односно од минимум
61 пратеник.
Партиите од албанскиот блок ДУИ, движењето БЕСА и Алијанса за Албанците соопштија
дека платформата која ја потпишаа во Тирана е нивна основа во преговорите за
учество во новата влада.
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Рокот помина, а ВМРО-ДПМНЕ не успеа да формира влада. Додека на прозорецот од
партиското седиште Груевски, вечерта на 29 јануари, го чекаше „аберот“ од својот
дотогашен коалиционен партнер, ДУИ имаше донесено поинаква одлука.
Запрашан кога, всушност, неговата партија ја донела одлуката да не коалицира со
Груевски, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, за оваа публикација ќе изјави:
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„Не беше лесно да се направи разделувањето зашто 10 години заеднички си владеел.
И тогаш реков, а и сега велам дека ние бевме во една многу деликатна позиција
за тоа што требаше да се направи. Ова објаснување се бараше од мене: “Добро г.
Ахмети, во ред, ја разбираме вашата позиција зашто ние гледаме дека Албанците
не сакаат вие да направите партнерство со ВМРО-ДПМНЕ и дека Албанците имаат
изградено едно мислење за кое ние не се согласуваме. Но тие го имаат создадено
тоа мислење дека ВМРО е антиалбанска“. И тоа беше една од причините што јас ги
кажував. И му велам на Никола Груевски: „Ако сакате закопување на ДУИ како една
вредност која е изградена на овие простори, тогаш ние да продолжиме. Но, не сум
подготвен со мои раце да го ископам гробот на еден субјект кој го имам
подигнато и изградено заедно со соработниците“. Груевски рече дека и тој „Во 2006
не го сака тоа, но ми рече: „Сега ги газиш принципите кои самиот си ги година јас
барал. Зашто во 2006 година јас направив една грешка. И јас признавам направив
дека згрешив, но не те однесов во затвор. Ти ми ги врзуваш рацете мене и една грешка
ќе ме однесеш во затвор“. Јас реков: „Не, не те носам во затвор. Ако имаш и признавам
направено нешто спротивно на законите што јас не знам...“, а и денес со дека згрешив,
цела одговорност велам дека не знам што има направено. Со мене никогаш но не те
нема отворено такви теми Никола Груевски, но сме разговарале во принцип однесов во
за напредување и развој на државата, за градење на политиките иако затвор. Ти ми
имавме разлики. Особено имавме разлики околу решавање на прашањето ги врзуваш
за името, околу односите кои ги градеше ВМРО со меѓународната заедница; рацете и ќе
не ми се допаѓаа и му реков отворено на Никола Груевски дека овие односи ме однесеш
нема да ти помогнат тебе како политичка партија, туку види, комуницирај во затвор“и постави ги работите како треба, зашто ние не можеме да градиме Ахмети за
профитабилни политики за државата ако се конфронтираме со партнери разговорот со
и сојузници, зашто ние бараме да се интегрираме во НАТО и ЕУ, не бараат Груевски
тие“, беше одговорот на Али Ахмети за некоалицирањето со ВМРО-ДПМНЕ.
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На 23 февруари СДСМ и ДУИ се договорија да коалицираат. Три дена потоа, Груевски
во интервју за ТВ Сител ќе го повика народот да ја брани државата. „Се подготвува
сценарио во неколку чекори за двојазичност, напад на унитарноста и кантонизација...
Ако народот не си ја одбрани државата, тогаш ќе има проблеми. Ако сметаат и ако
планираат со седење дома и гледање телевизија дека некој друг ќе ја одбрани
државата, се во заблуда“, ќе рече Груевски и ќе упати „саможртвувачки“ повик до
Зоран Заев:

„Ако му е желба да
ме апси (Заев) ,
јас се пријавувам
за прв да ме носи
во затвор и да
ме малтретира,
само да не удира
по темелите на
државата, нека удри
по мене“ - Груевски

„Ако му е желба да ме апси, јас се пријавувам за прв да ме
носи во затвор и да ме малтретира, само да не удира по
темелите на државата, нека удри по мене“, изјави Груевски
и му упати јавна понуда на Заев, ако е решен по секоја
цена да стане премиер и ако се откаже од таа агенда за
уривање на државата, ВМРО-ДПМНЕ ќе му даде поддршка во
Парламентот за малцинска власт и поддршка за сите закони
кои не задираат во идентитетот на државноста.“
Додека Груевски беше во Виена, некои го послушаа и ги
изгаснаа своите телевизори, но станаа „ѕвезди на екраните“
дома и надвор.

27 АПРИЛ 2017 Г.
— УПАД ВО СОБРАНИЕТО
На 27 април 2017 година бев во Тирана. Ќендрим Ријани, режисер од Кичево, ме покани
на премиерата на неговата претстава „39 чекори“ во театарот Метропол. Како негов
пријател од Македонија имав посебно место, во првите редови. Режисерот Ријани е
многу успешен, неговите претстави имаат добиено многу награди, и секако бев полн
со ентузијазам да го видам и последното негово театарско остварување.
Почна претставата, и само по неколку минути немиот телефон почна „лудо“ да
вибрира. Имав десетици повици и пораки, а најчестото прашање беше „Дали е жив
Зијадин Села?“. Си реков — Назим, напушти ја претставата, дома нешто се случува.
Ријани забележа и истрча по мене. Му објаснив дека има упад во Собранието и дека
можно е да има човечки жртви. Се вратив во хотелот и го вклучив телевизорот. На сите

541

канали имаше „експлозија“ од информации за Македонија. Настаните од Собранието
беа ударна вест.
Македонија и онака беше главна тема во тој период, а особено во тие денови кога се
очекуваше изборот на нов претседател на Собранието и нова влада.
Дали беше револуција или тешка промена на власта, многумина и нема да се согласат
со констатациите, но едно е сигурно, за формирање на владата на Зоран Заев, од
изборите на 11 декември 2016 година поминаа 171 ден — најдолг период што некогаш
бил потребен за формирање влада од завршувањето на изборите па сè до гласањето
во Собранието. Но, овој период не треба да се смета како куриозитет или своевиден
статистички факт од типот „дали знаете дека...“ или „верувале или не...“, бидејќи ова
е период на огромни тензии, натегања, извртувања, интерпретации, манипулации на
законите, процедурите, па и на нервите на целата јавност.
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А најстрашниот ден од овој период е 27 април — ден што на повеќе начини ги смени
политиката, животот, па и Македонија. Промената на власта можеби беше случена,
иако тоа не беше формално, но промената на тоа што е Македонија - се случи
таа вечер. По неколку обиди да се одржи собраниската седница за избор на нов
претседател на Собранието, таа беше најавена дека ќе се случи на 27 април. Сите
пратеници беа во исчекување на смс-порака за времето на нејзиниот почеток.
Седницата почна, а со неа и тензиите пред Собранието. Колегите кои ги следеа
настаните, а и самите политички актери кои ги прашавме велат дека во тие
неколку часа не знаеле дали Македонија каква што ја знаеме пропадна, бидејќи се
навестуваше не само меѓуетнички конфликт туку и можна граѓанска војна, поради
„падот на режимот“ како што се нарекуваше заминувањето на старата власт.
Неколкучасoвната драма во Собранието значеше неколку часа „клиничка смрт“ на
главниот столб на државата — Собранието. „Крвавиот четврток“, како што подоцна
беше наречен, можеше за малку да биде „крвавиот крај на државата“, оценуваат
новинарите, но и пошироката јавност.
Од 19:00 часот, кога почнаа тензиите, па сè до доцна во ноќта кога ситуацијата стивна,
кога првично се мислеше дека има жртви, во јавноста се ширеа гласини дека Зијадин
Села е мртов. Наскоро пристигна информацијата дека е жив, но тешко повреден. Сега
веќе е факт дека над 300 насилници од здружението „За заедничка Македонија“
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упаднаа во Собранието на Република Македонија со цел да го спречат изборот на
Талат Џафери за претседател на Собранието. Ним, според истрагата, им помогнале да
упаднат, или биле пропуштени од собраниското обезбедување, полициски службеници
и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ Крсто Мукоски и Сашо Василевски, а пратеникот Јохан
Тарчуловски и личното обезбедување на Вељаноски ги упатувале насилниците во
салата каде што се наоѓале нивните колеги пратеници од „спротивната“ страна.
Исходот е насилство, повредени политичарите, , меѓу кои Зоран Заев, чија глава беше
облеана во крв; Зијадин Села паднал во бессознание од ударите, по што насилниците
го влечеле по подот и го шутирале. Со видливи телесни повреди и крв по лицето
беа и пратениците Оливер Спасовски, Љупчо Николовски, Дамјан Манчевски, Максим
Димитриевски, а пратеничката Радмила Шекеринска беше влечена за коса. Според
новинарите кои беа во Собранието, насилниците правеле ортоми од каблите на
камерите со цел да ги задават пратениците.
Само Владимир Ѓорчев и Никола Тодоров од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се обидувале
да ги одбранат нападнатите колеги.
Истрагата, а и самите изјави на новото владејачко мнозинство сугерираа дека
настаните „беа оркестрирани“. МВР во јуни 2017 година, но сега со нов министер —
Оливер Спасовски, изготви извештај за полициските пропусти при насилството
во македонското Собрание. Во извештајот се вели дека полицијата потфрлила
во реакцијата поради „партизираноста на челните луѓе во Министерството и
злоупотреба на службената положба“. Од работа беа суспендирани 23 полицајци, а за
45 била покрената дисциплинска постапка. Според извештајот, насилното влегување
настанало поради отворање на вратите од пратеници внатре во Собранието, а
полициските службеници кои биле задолжени за безбедноста на објектот не презеле
никакви дејства да го спречат отворањето.
Митко Чавков, директор на Бирото за јавна безбедност на МВР и член на ВМРОДПМНЕ, а и раководител на оперативниот штаб, не издал навремена наредба за
повикување на специјалните полициски единици и евакуирање на пратениците. Исто
така, не одговарал на телефонските повици на Агим Нухиу, кој тогаш беше министер
за внатрешни работи.
Истрагата ќе покаже дека во упадот во македонското собрание учествувал и Горан
Живаљевиќ, агент на српската разузнавачка агенција БИА, кој во Скопје престојувал
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како дипломат и советник во српската амбасада од
2015 година. Благодарение на огромниот притисок од
јавноста, но и од меѓународниот фактор, пратениците
биле евакуирани од Собранието со оклопни возила во
доцните вечерни часови, а полицијата со шок-бомби ги
растерувала демонстрантите од собраниската зграда.
Според МВР, 70 граѓани, 22 полицајци и тројца пратеници побарале лекарска помош во болниците. Утредента
беа приведени осум лица, но набргу беа пуштени бидејќи за нив не бил побаран притвор. Обвинети и судење за настаните за 27 април, сепак, имаше.
Во ноември 2017 година беше објавено дека десет лица
се обвинети за сторено кривично дело убиство бидејќи
се обиделе да го лишат од живот пратеникот Зијадин
Села.
Во јули 2018 година седум лица беа осудени со над 80
години затвор. Никола Војминовски беше осуден на 13
години и 6 месеци затвор, Кире Ѓорѓиевски и Александар Јаневски-Тошта добија по 13 години затвор, а Андреј Мицов, Коста Делов, Оливер Ошавковски и Николче Димитриевски беа осудени на по 10 години и шест
месеци затвор. Беа осудени по обвинението дека на
Села му нанеле повреди кои можеле да бидат фатални.
Во март 2018 година Јавното обвинителство на Република Македонија обвини 32 лица, од кои 28 за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.
Меѓу обвинетите беа и директорот на Бирото за јавна безбедност, Митко Чавков, петте пратеници на
ВМРО-ДПМНЕ: Крсто Мукоски, Љубен Аранудов, Јохан
Тарчуловски, Сашо Василевски и Љупчо Димовски.
Горан Ѓошевски, личното обезбедување на тогашниот

Под полициска заштита ги изнесуваат
повредените од Собранието
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претседавач на Собранието, Трајко Вељановски, Оливер Поповски, началник во МВР
кој беше разрешен, Мунир Пепиќ, вработен во Агенцијата за разузнавање, Абдулфета
Аљими собраниски обезбедувач, началникот во МВР Душко Лазаров, Митко Пешов,
Јане Ченто, Горанче Ангеловски, Александар Василевски-Нинџа… Обвинети беа и
иницијаторите на движењето „За заедничка Македонија“ — Богдан Илиевски, Игор
Дурловски, Борис Дамовски и Владо Јовановски. Исто така и двајца вработени во
УБК, Оливер Радулов и Сашо Марковски, кои ги одзеле дисковите на безбедносните
камери со видеоснимки од Собранието.
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Во комплексен судски процес на крајот беа осудени само 16 лица на кои им беше
изречена затворска казна од над 200 години. На 15 март 2019 година беше донесена
пресуда со која Митко Чавков, поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност,
беше осуден на 18 години затвор. Митко Пешов — 15 години, Душко Лазаров — 15
години, Горан Ѓошевски-Леви — 15 години, Оливер Поповски — 13 години, Оливер
Радулов — 10 години, Мумир Пепиќ — 15 години, Абдулфетах Аљими — 7 години, Младен
Додевски — 12 години, Јане Ченто — 15 години, Горанчо Ангеловски — 12 години, Игор Југ
— 12 години, Влатко Трајковски — 15 години, Вилијам Михајловски — 14 години, Никола
Митревски-Кољо — 15 години, Александар Василевски-Нинџа — 8 години. Само Игор
Дурловски судот го ослободи од обвинението. Нови обвиненија, како организатори
на настаните на 27 април, Јавното обвинителство им поднесе и на: Никола Груевски,
Трајко Вељаноски, Миле Јанакиески, Спиро Ристовски и Никола Бошковски, кои исто
се товареа дека сториле кривично дело „терористичко загрозување на уставниот
поредок и безбедноста“.
За време на судскиот процес Собранието на 18 декември 2018 година го донесе
Законот за амнестија со 95 гласа „за“, без гласови „против“ и воздржани. Согласно
Законот, амнестијата не се однесува на организаторите, лицата кои извршиле
физичко насилство, кои носеле оружје, како и службените лица кои ги пречекориле
службените овластувања. Но, со овој закон беа помилувани 15 лица, меѓу кои
петтемина пратеници – Мукоски, Арнаудов, Василевски, Тарчуловски и Димовски,
организаторите на иницијативата „За заедничка Македонија“ Богдан Илиевски, Владо
Јовановски и Борис Дамовски, вработените во кабинетот на тогашниот собраниски
спикер Иван Цветановски и Елена Доцевска-Божиновска, браќата Младеновски кои
први открија детали за организирањето на „крвавиот четврток“ и Захарије Симовски,
Илија Славевски и Митре Питроповски од патриотските здруженија.
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Токму овој судски процес кој се одвиваше во време кога владата на Зоран Заев
требаше да обезбеди двотретинско мнозинство за усвојување на уставни промени,
согласно Преспанскиот договор со Грција за решавање на спорот за името, внесе
големо незадоволство во јавноста, но и во политичкиот живот.
Поради овие настани, но и поради претходно разнишаната коалиција пред локалните
избори кои се одржаа на 15 октомври 2017 година, кога Алијансата за Албанците се
повлече од Владата, претседателот на оваа партија кој едвај го преживеа „крвавиот
четврток“, Зијадин Села, сега се сомнева дека се работело за инструирани настани,
при што во центарот на овие настани е ДУИ.
„Овој момент јас сум го надминал за себе“, вели Села. Сега веќе го гледа само од
политички аспект, иако настанот оставил длабока емотивна трага кај неговите
најблиски. „Обично во нашата куќа не се зборува за 27 април. Секогаш кога на
телевизија ќе излезе некоја информација за 27 април, јас по автоматизам гледам
дали во близина се ќерките, синот, затоа што малата ќерка има само 2 и пол години и
сè уште не разбира. Се обидувам да ги држам што подалеку и од информациите и од
вестите за настаните од 27 април.“
Но, иако со семејната траума се справува на свој начин, за него е поважна поуката
од тој ден.
„Се надевам дека општеството извлекло поука, а политиката, за жал, и не толку. Кога
го велам ова, сакам да укажам на играта и театарот кој го направи Талат Џафери
да не му биде одземен имунитетот на поранешниот спикер на Собранието, Трајко
Велјановски, а имунитетот требаше да му биде одземен за настаните на 27 април и
поради информациите кои тој ги имаше, со цел да продолжи понатамошната постапка
за да се донесе правдата“, вели Села.
Сите соговорници, Зијадин Села, Али Ахмети и Зоран Заев, потврдуваат дека имале
состанок неколку недели пред 27 април за да се договараат и да предвидат што може
да се случи дента кога Талат Џафери ќе биде гласан за претседател на Собранието4.
Но Села вели дека не знаел за можните ризици за 27 април, само телефонски
комуницирал со премиерот Заев дека тој ден, на 27 април, ќе се случи гласањето.

4 Изјавите од Зоран Заев, Христијан Мицковски, Али Ахмети, Зијадин Села, Артан Груби се дел од
интервјуа направани во периодот од 1 до 12 април 2019 година, специјално за оваа публикација.
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„За 27 април јас воопшто не сум имал информација и ова е вистина. Доколку Али
Ахмети имал, и доколку ние сме биле на еден пат, на една линија во тоа време за
да ја решиме политичката блокада која беше создадена, би било „машки“ да му
јавиш на друг за информациите кои ги имаш и, доколку имаш еден сопатник за
одредено прашање, не е добро другиот да го фрлиш во оган и самиот потоа да седиш
некаде во фотелја, во партиските канцеларии и да се криеш, нели? Самото тоа што
имал такви информации и дека ВМРО нема толку лесно да го остави тоа прашање,
информациите кои ги имал Али Ахмети, од друга страна го отвора и прашањето за
тоа какви мерки презеде неговата партија, неговиот министер за внатрешни работи,
кој беше Агим Нухиу во тоа време, бидејќи ги имаше овие информации, со цел да
не се дозволи толпата да влезе внатре. И кога го велам ова, бидејќи ВМРО немаше
толку лесно да ја остави оваа работа, министерот за внатрешни работи имал голема
можност да го отстрани Чавков како човек кој беше одговорен за обезбедувањето
на Парламентот. Значи, сите овие дилеми кои се отвораат, неприсутноста на Ахмети
тој ден во Парламентот, изјавата на претседателот на Парламентот дека знаел оти
ќе се случи, изјавата на министерот за внатрешни работи Агим Нухиу дека не знаел
ништо, оставаат многу сомнежи — која е улогата на Али и на ДУИ во овие процеси?
Од друга страна, вреди да се каже и фактот дека мене ми доаѓаат многу информации
и за пратеници на ДУИ кои им рекле на демонстрантите, ги имате предвид, нема да
наведам имиња сега, ги имате фотографиите, дека „таму ви е Села““, објаснува Села.
Али Ахмети и Зоран Заев негираат дека имале какво било сознание дека Села би
можел да биде цел на напаѓачите.
Ахмети објаснува дека неколку дена одел во Собранието да гласа, но гласањето се
одложувало. Дента на гласањето премиерот Заев му рекол да си продолжи со својата
агенда.
„Одлучивме да се одржи конститутивната седница. Јас чекав до 13 часот, седницата
не се одржа. Отидов вториот ден, повторно не се одржа конститутивната седница
на Собранието. Третиот ден ми се јави Зоран: „Дали може да си ја спроведеш
агендата која ја имаш зашто ние се согласивме да ја одржиме конститутивната
седница и да имаш разбирање за ова.“ „Во ред, но јас два дена доаѓав да учествувам
на конститутивната седница.“ Ми рече: „Да доаѓаше два дена, но во тие денови не
успеавме, ќе го направме тоа денес.“ И јас продолжив со агендата. Имав неколку
средби. И како што се случи — се закажува седницата, се наоѓаат неколку точки со
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што законски се поткрепува одржување на седницата. И се случи тоа што не требаше
да се случи“, објаснува Ахмети.
Заев вели дека никој не можел да го предвиди насилството:
„Прво г. Зијадин Села во тие моменти беше мој соборец против ова насилство. Ние
бевме заедно и тој е еден од најнастраданите од овој немил настан на 27 април 2017
година. Сите детали што ги знаевме, секој од нас, дали јас како потенцијален мандатар,
ги споделував со сите. Тоа што знаевме, најлошо што може да се случи е дека, бидејќи
власта беше на Никола Груевски, е да се отворат врати и да се прошета народ. Никој
не помислуваше дека можно е да дојде до таа кулминација, до такво насилство. Јас
жалам навистина за последиците кои ќе ги носиме до крајот на животот. Никој од нас
нема да го заборави тоа до крајот на нашите животи. Но верувам дека излеговме
помудри, попаметни, повнимателни кон државата, секој од нас, без разлика дали се
наоѓаме на власт или во опозиција“, вели Заев.
Со ова се согласува и Ахмети.

Села: „За
настаните
од 27 април,
без закон за
амнестија беа
амнестирани
сите“

„Какви мерки и да се преземеа, повторно нема да дојдеш до заклучок
дали ќе беше подобро вака или подобро онака. Јас мислам дека не го
очекувале тој бран и тоа дивеење и на страната која протестираше
против конституирањето на Собранието. За ова ниво на дивеење не
биле подготвени дека може да се случи“, вели Ахмети.
Но Села, сепак, има сомнежи, а на прашањето дали правдата е
задоволена вели:

„За жал, не. Бидејќи во однос на настаните од 27 април, како прво, без
закон за амнестија беа амнестирани сите тие илјадници граѓани кои
влегоа внатре. Како и да било, правна држава не треба да амнестира никого и секој
треба да сноси одговорност. Самиот факт што си земаш за право насилно да влегуваш
во државна институција, јас не велам дека треба да се казни 20 години затвор ако не
вршеле насилство, но една казна треба да се изрече. Во досието ќе ви пишува дека
сте биле казнети. Сега дали три, шест месеци или една година, не знам колку е со
закон, но сите без исклучок кои влегле и го кршеле законот и влегле во највисоката
државна институција, во Парламентот, сите требаше да бидат казнети. Тие голем дел
беа амнестирани без да има закон за амнестија. Потоа следуваше амнестирањето
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на најодговорните луѓе за настаните на 27 април, значи отворачите на вратите. И, од
друга страна, беа казнети луѓе кои мене ми ја спасија главата. Зборувам за Абдулфета
Аљими. Јас ова не можам да го наречам правда. Од друга страна, да ги чуваш сите
овие политички актери кои се дел од Владата, кои имале можност да го одбегнат 27
април, тргнувајќи од министерот за внатрешни работи, па замениците директори во
полиција, во службите итн., и тие не се пред правдата само затоа што се во Владата,
ова не е правда. А потоа неодземањето на имунитетот на Трајко Велјановски, ниту
ова не е правда. Со други зборови, режимот имаше две компоненти — ВМРО и ДУИ. И
додека правдата не делува и за втората компонента на режимот ние нема да имаме
правда, а оправдувањата од типот дека ни беа потребни бројките не држат. Бидејќи,
еве, ние, како Алијанса за Албанците, не сме дел од Владата, туку во опозиција, а сме
ја создале оваа влада. Ако некој имал голема причина да не гласа никакви уставни
измени, верувам тоа сум јас лично. Но, мене не ме спречи ништо, како пратеник од
опозицијата, како претседател на една партија, да ги поддржам уставните измени, не
за нечиј атер, туку за перспективата на децата на сите граѓани во Македонија“, вели
Села.
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Дали правдата беше задоволена и дали требаше да се направат „болни“ компромиси
за да се изгласаат уставните промени во врска со Преспанскиот договор, премиерот
Зоран Заев вели:
„Има првостепени пресуди, ќе има и второстепени. Очекувам организацијата
целосно да се расветли, бидејќи логично дека тоа било осмислено, организирано и
логично дека голем број на тие луѓе што влегле внатре, што ги отвориле вратите,
не знаеле. Јас сум на чисто со овие работи, но сум на чисто како граѓанин, како
човек што е информиран. Истрагите тоа го расветлуваат. За делот на насилството, за
организацијата веќе судот потврди, и ова за мене е потврда за тоа што се случило,
а за еден дел од организацијата ќе ги дорасветлат самите истражни постапки“, вели
Заев.
Но едно е сигурно — 27 април ќе продолжи да го дели македонското општество.
Новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, за оваа публикација, сè уште е на ставот дека „тоа беше
реакција емотивна на народот, која беше одговор на акцијата на тогашната опозиција,
сегашна власт, која одлучи на неуставен и нелегитимен начин да избере претседател
на Собранието на Република Македонија. Навистина таа акција, предизвика реакција
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меѓу населението, меѓу народот, која понатаму знаете како резултираше, за жал, со
тие немили настани кои навистина можеа да кулминираат во погрешна насока“.
Прашан дали од двегодишна дистанца реакцијата на тогашната власт на ВМРОДПМНЕ беше несоодветна, тој вели: „Партијата не беше дел од таа емотивна реакција
на граѓаните во Република Македонија. Меѓу граѓаните имаше луѓе од различни
политички провениенции, и од тогашната опозиција и тогашната власт, тие имаа
заеднички обединител, а тоа е дека некој сакаше на неуставен начин да инсталира
нова власт. Тоа беше суштината“.
Мицковски вели дека и денеска го дели истиот став: „Ако мене ме прашувате дали
тоа што се случуваше во рамките на Собранието, а му претходеше на ова - да. Точно
го делам (тој став). Не требаше да се случи, не требаше на таков начин да се избере
претседател на Собранието на Република Македонија, нелегитимен и неуставен“.
Од сите изјави и од хронологијата на настаните, тоа што може да се заклучи е дека 27
април, без разлика на различните видувања, ја разниша целата политичка реалност.
Покажа до каде може да се оди за да се биде на власт по секоја цена. Но, исто
така, донесе едно друго соочување, каде што политиката и власта не секогаш се
подготвени да одат до крај со вистината. Амнестијата и судскиот процес, во контекст
на Преспанскиот договор, фрлаат длабока сенка. Новата власт, предводена од СДСМ,
направи големи компромиси, а старата не се откажува лесно од минатото. Новата
албанска опозиција, особено Алијансата за Албанците, а и голем број граѓани се
разочарани. Според нив 27 април го запечати крајот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ,
но не го врати владеењето на правото.

ИВАНОВ БАРА ГАРАНЦИИ ОД ЗАЕВ
ЗА УНИТАРНОСТА НА ДРЖАВАТА
По сите настани и по сè, и покрај тоа што Заев уште на 27 февруари достави 67
пратенички потписи до Иванов за добивање на мандат преку коалиција со ДУИ, Беса
и Алијансата за Албанците, дури на 10 мај 2017 година, тогашниот претседател на
државата, Ѓорге Иванов го повика лидерот на СДСМ Зоран Заев да обезбеди гаранции
за зајакнување на унитарноста на државата, како услов за да му го даде мандатот за
составување нова влада — услов ниту виден, ниту слушнат досега. За уставноста на
условот и да не зборуваме.
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„Претседателот Иванов очекува од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот
збор дека заедно со коалициските партнери ќе обезбеди гаранции за зајакнување
на унитарноста на државата и дека сè ќе биде во согласност со Уставот на Република
Македонија. Претседателот Иванов останува на ставот дека таканаречената
Платформа од Тирана, ниту кој било друг документ, акт или дејство спротивни на Уставот
на Република Македонија, не може да биде услов ниту, пак, основа за формирање и
за дејствување на влада во Република Македонија. Македонскиот претседател, во
однос на определувањето мандат, ќе постапи во согласност со Уставот и со досега
воспоставената практика“, тоа е дел од соопштението од кабинетот на Иванов за МИА.
Новиот претседател на Собранието, Талат Џафери, му напиша писмо на Иванов со
кое го извести дека е оформено парламентарно мнозинство, а Заев рече дека го
подготвува текстот со гаранциите.
„Постојано сме во контакт со кабинетот на претседателот Иванов за да го усогласиме
текстот на гаранциите за унитарноста на државата кои треба да му бидат предадени.
Штом таа работа ќе биде завршена, очекувам претседателот да ми го предаде
мандатот за формирање влада“, изјави Заев.
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ИВАНОВ КОНЕЧНО МУ ГО ДАДЕ МАНДАТОТ НА ЗАЕВ
На 17 мај 2017 година, повикувајќи се на членот 90 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на државата Ѓорге Иванов му го додели мандатот за формирање влада
на претседателот на СДСМ, Зоран Заев.
По доделувањето на мандатот, Заев изјави дека во име на формираното собраниско
мнозинство ги гарантира унитарноста, територијалниот интегритет, заштитата на
националните интереси и мултиетничкиот карактер на Македонија.
Заев законски доби 20 дена да ја состави новата влада.
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НОВА ВЛАДА 1.6.2017 Г.
На 171-от ден од завршувањето на изборите, на 31 мај 2017 година, Собранието на РМ
со 62 гласа „за“, 44 „против“ и 5 „воздржани“ ја избра новата влада. Зоран Заев стана
премиер.
Пред гласањето за избор на новата влада, Заев рече дека ќе работи на сплотување, а
не на делење и дека законот ќе важи за сите и оти не сака одмазда и реваншизам и
дека правната држава ќе се врати со личен пример и со политичка волја. „Секој ќе си
одговара ако има докази“, рече Заев.
Во однос на прашањето за името рече дека Владата ќе разговара со опозицијата
за да се постигне консензус и оти одлуките ќе бидат конечни на референдум пред
граѓаните, но во функција да се најде решение, а не да се блокира.
„Јас сум Македонец и ме боли исто како вас македонштината, а верувам и на сите
граѓани, без разлика на нивната етничка припадност“, рече Заев. Од собраниската
говорница им изрази почит на лидерите на партиите на Албанците за, како што
рече, нивната присебност. „Сигурен сум дека на сите им е тешко поради 27 април. Да
пратиме порака да не се повтори никогаш повеќе“, рече Заев.
Во експозето Заев најави дека ќе предводи реформска влада која ќе се потпира на три
клучни темели — посветеност на економијата и живот за сите, на силни професионални
институции и правда за сите и на Европската Унија и НАТО и перспективи за сите.
Истакнувајќи дека ќе работат чесно и посветено исклучиво за потребите на граѓаните
на Македонија, тој рече дека Македонија ќе биде држава на сите граѓани и оти ќе
се гради обединето општество кое ќе обезбеди стабилност. Едно општество за сите.
„Наша цел е почеток на преговори со ЕУ и членство во НАТО во најкраток рок“, рече
Заев во експозето.
Веќе на 1 август, во Скопје, премиерите Заев и Борисов го потпишаа Договорот за
добрососедство, пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија.
„Ова е силна порака до ЕУ и НАТО дека земјите од Балканот градат мост на соработка
со цел перспективна иднина за своите граѓани... Бугарија со ова станува сојузник
на Македонија на патот кон ЕУ и НАТО“,изјави Заев откако го стави својот потпис на
Договорот.
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„Ако гледаш назад, ќе се сопнеш. Затоа ние решивме да гледаме напред“, изјави
Борисов.
Европа веднаш го поздрави Договорот, нарекувајќи го „историски и инспирација за
целиот регион“.
На 17 јуни 2018 година, во селото Нивици, Грција, на брегот на Преспанското Езеро,
министрите за надворешни работи на Македонија и Грција, Никола Димитров и Никос
Коѕијас, го потпишаа Преспанскиот договор5. Целта беше да му се стави крај на
тридеценискиот спор за името Македонија и земјава да го продолжи својот пат кон
НАТО и ЕУ. Поентите на Договорот се:
` Име – Република Северна Македонија, со превод на сите јазици, за севкупна
употреба.
` Јазик – македонски без фуснота – потврден од ООН.
` Националност – македонска/граѓани на Република Северна Македонија
(Macedonian/Citizens of the Republic of North Macedonia).
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` Кодовите за Македонија остануваат МК и МКД.
На потпишувањето присуствуваа и премиерите Заев и Ципрас. Грчкиот премиер, кој
вообичаено не носи вратоврски, на подарок ја доби црвената вратоврска која Заев
дента ја носеше. Во интервју за МИА, непосредно пред неговата посета на Скопје, во
април 2019 година, грчкиот премиер Ципрас ќе рече дека вратоврската од Заев ја чува
во своето биро за да го потсетува на „историскиот момент, на храбриот чекор напред
за пријателство и соработка на нашите народи“.
Тогашниот претседател Ѓорге Иванов не го потпиша указот за Законот за ратификација
на Договорот со Грција.
На 27 јуни, Советот на министри за надворешни работи на државите членки на ЕУ
донесе одлука преговорите за членство на Република Северна Македонија да
започнат во јуни 2019 година.
На 12 јули 2018 година, Македонија лично од генералниот секретар Столтенберг ја
доби поканата да ѝ пристапи како 30-та членка на најмоќната алијанса — НАТО.
5 https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/konechna_spogodba_makedonija_grcija.pdf
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Опозициската ВМРО-ДПМНЕ Преспанскиот договор го нарече капитулација.
На 4 септември, на Викиликс беше објавен документ од Амбасадата на САД во Скопје,
според кој уште во 2008 година македонската власт дала согласност за „Република
Северна Македонија“.
Собранието, на 19 октомври 2018 година, со 80 гласа „за“ ја отвори постапката за
измени на Уставот согласно Договорот од Преспа. Заради „големата слика“, четири
дена претходно, премиерот Заев токму од Собранието повика на помирување за
настаните од 27 април.
На 11 јануари 2019 година, со 81 глас „за“ Собранието ги изгласа уставните промени.
Четири дена подоцна и грчкиот парламент го ратификуваше Преспанскиот договор.
Поради поинакви ставови, ВМРО-ДПМНЕ исклучи од своите редови неколку свои
поранешни истакнати членови, но и оние 8 пратеници кои гласаа „за“ измени на
Уставот согласно на Договорот од Преспа. Христијан Мицковски стана лидер на ВМРОДПМНЕ на Валандовскиот конгрес во декември 2017 година, и иако „покажуваше заби“
сепак важеше за „продолжена рака“ на Груевски.
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ДОЛГА Е РАКАТА НА ВМРО, А БОГАМИ И НОГАТА...
На 13 ноември 2018 година, Никола Груевски на својот Фејсбук-профил ќе напише:
„Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум
во Будимпешта сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе
останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам“.
Како побегна Груевски од Македонија беше енигма. Ќе почекаме на одговорите на
прашањата: Дали побегнал преку подземната гаража во неговата зграда облечен
како жена или скриен во багажник? Кој му помогнал и од кога го планирал бегството?
Дали користел див граничен премин кај Дебар за да влезе во Албанија? Дали потоа
унгарски дипломати го пренеле преку Србија до Будимпешта? Со чии пари живее во
скапата престолнина на брегот на Дунав?

Запрашан за бегството на Груевски, неговиот долгогодишен
коалициски партнер Али Ахмети ќе ни изјави: „Јас малку се
изненадив зашто не ми изгледаше за страшливец. Јас очекував
тој да се соочи со судот, да се соочи со аргументите со
контрааргументи, на фактите со контрафакти. Немав мислење
дека тој е страшливец“.
Осудениот во случајот „Тенк“ (за тоа на „М“, н.з. ), Никола Груевски,
на 20 ноември 2018 година беше заштитен од унгарскиот
претседател Виктор Орбан со политички азил.
Она што им е заедничко, а не го кријат од јавноста, барем
засега, е омразата кон Сорос.
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Ахмети за бегството
на Груевски:
„Јас малку се
изненадив зашто
не ми изгледал
страшливец„
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