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БЕБЕШКИ  ЧЕКОРИ  ЗА  
ЈАЛОВИ  РЕЗУЛТАТИ

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА КРИМИНАЛНО ПРИВАТИ       

Република Маке дон ија е 
една од најкор ум пи-
раните држави на Бал-

канот, поради што инвес-
титорите сè повеќе ја зао-
биколуваат нашава земја. 
Оваа констатација ја потвр-
дуваат и домашните фактори, 
но токму тие претставуваат 
сериозна пречка во борбата 
против корупцијата во др-
жавните органи. На ова поле, 
Државната комисија за спре-
чување на корупцијата пра-
ви бебешки чекори, но речи-
си и по двегодишна работа 
резултатите од нејзината 
работа се невидливи. Таа 
посо чува дека има големи 
проблеми во обезбеду вање-
то на севкупната докумен-
тација од државните органи, 
но и природно, поради сега-
ш     ната законска легислатива, 
е принудена на соработка  со 
МВР, со Јавното обвинител-
ство и со другите институции 
во државава.   

“Уште со формирањето на 
Државната комисија за спре-
чув ање на корупцијата - вели 
претседателот на Комисијата, 
угледниот адвокат Јован 
Трпеноски, бранејќи ја нив-
ната позиција - јасно рековме 
дека целосно сакаме да се 
дистанцираме од политиката 
и од било какво влијание. 
Но, на почетокот беше нор-
мално да има голем прилив 
на предмети, кои се од не-
суваа на некои состојби  што 
прои злегоа од претходната 
власт. На тој начин, сметам 

“Најмногу злоупотреби има при функцијата на дискреционите права. Но, 
не може да се зборува за ова доколку на раководителот на органот на 
управата, Законот му овозможува тоа да го прави. Затоа треба една 
целосна ревизија на одредбите на законите по кои постапуваме, 
односно на власта треба да й  се намалуваат дискреционите права. Тоа 
се однесува и на прашањето во врска со доделувањето на земјиште, 
кое како дискреционо право му е одредено на министерот”, вели 
претседателот на Државната комисија за спречување на  корупцијата, 
Јован Трпеноски. 

дека се доби еден погрешен 
впеч ат ок, дека практично 
ние сме ориентирани да го 
следиме она што се слу-
чувало во минатото. Меѓутоа, 
како што доаѓаа и се решаваа 
одделни предмети во Коми-
сијата, нормално постапу-
вавме по нив. Што значи, 
целосно се дис танциравме 
од поли тика та, иако имаше 
некои разми слувања од оваа 
или од друга страна, за кои 
сметам дека беа превид, а не 
реал ност. Затоа се наметна и 
пра ш ањето што всушност 
рабо ти Комисијата”, истак-
нува Трпен оски.

ЗНАЧАЈНИ СЛУЧАИ

Претседателот на Држав-
ната комисија за спречување 
на корупцијата, Јован Трпе-
носки, потенцира дека тие 
постапуваат според инге-
ренциите коишто се вгра-
дени во Законот за спречу-
вање на корупција, “а тоа е 
да се види дали има зло-
употреба во било која сфера, 
односно дали има корупција 
во стоп анството, во обра-
зованието, во науката, во 
културата  и во инвестициите. 
Потоа се зани маваме со 

владините одлуки и со 
преземањето на некои 
дејствија од страна на носи-
телите на функциите, така 
што ние се концентрираме 
на јавните набавки и со фаво-
ризирањето на определени 
фирми. Сакам да кажам - 
посочува Трпеноски -  дека 
во последно време, со нови-
те случувања, само се пот-
врдуваат нашите конста-
тации дека ние постапуваме 
и решаваме случаи, а нас не 
нè интересира кој го напра-
вил случајот”.

Трпеноски повторно се 
оби дува да нè потсети на 
случајот “ОКТА” кој, за жал, 
мораме да констатираме 
дека тапка во место. Станува 
збор за комплексен проблем, 
а според претседателот на 
Комисијата, тој сега треба да 
се решава во рамките на 
овластувањата на државните 
органи, кои се задолжени за 
прогон и проследување.

“Пред извесно време 
имав средба со јавниот обви-
нител на Македонија и од 
неа понесов впечаток дека 
луѓето сериозно работат на 
проблемот, бидејќи тој е 
многу сложен, а поради ма-
теријалните вредности - 
дали се земени како штета 
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АТРАКТИВНИТЕ ЛОКАЦИИ СЕ ЧЕСТА ПРИЧИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДИСКРЕЦИОНИТЕ ПРАВА НА МИНИСТРИТЕ

     ЗИРАЊЕ НА СКАПИ ОБЈЕКТИ

или како корист - се интер-
есни за севкупната маке-
донска јав ност. Но, Јавното 
обвини телство - уште еднаш 
посо чува Трпеноски - е тоа 
кое треба да одлучи, односно 
практично да најде извр ши-
тел на кривично дело. Кри-
вичното дело со себе носи 
чиста субјективна одговор-
ност и во тоа е проблемот и 
тежината на оваа одлука. 
Затоа сум убеден дека многу 
сериозно се работи по овој 
предмет”, вели Трпеноски.

Тој истакнува дека за нив 
е завршен случајот со пред-
метот за спорната прива-
тизација на “Фершпед”, за 
што е поднесено барање за 
утврд ување на ништовност 
на основниот договор со 
којшто се изврши прива-
тизацијата, односно договор 
со којшто беше прифатен 
моделот на приватизација.

“За него - вели Трпеноски 
- побаравме Јавното обвини-
телство да поведе постапка. 
Од таму добивме известу-
вање дека обвинителот под-
готвува материјал за да пос-
тапува. Но, во меѓувреме, 
Врховниот суд на Македонија 
се изјасни по тужбата која ја 
има поднесено “Фершпед”. 
Имено, станува збор за сосе-
ма  различна работа.  Прет-
ход ната Влада донесе своја 
одлука со која ја поништи 
при ватизацијата на “Фер-
шпед”. Но, Владата не е над-
лежна да постапува во оваа 
област и затоа нормално 
дојде до решението на 
Врховниот суд, кој ја уважи 
тужбата за поништување на 
одлуката на Владата за при-
ватизација на оваа фирма. 
Што значи, ние суштински не 
гледаме никаква поврзаност 
меѓу одлуката на Врховниот 
суд и она што ние го побара в-
ме. Јавниот обвинител тре ба 
да поднесе тужба за пони-
шту вање, односно утврдува-
ње на ништовност на основ-
ниот договор, а натаму ќе 
следуваат другите процеси”, 
објаснува Трпеноски.

Претседателот на Анти-
корупциската комисија вели 
дека сега ги разгледуваат 
сите факти и дејствија кои се 

однесуваат на случајот за 
градење на американската 
амбасада на Кале. Но, за жал, 
сè уште не можам да кажам 
зашто го немаат добиено 
договорот, односно ори ги-
нал ниот документ за доделу-
вање на локацијата.

“Пред малку ние ја доби в-
ме севкупната документ-
ација во врска со најавата за 
тоа дали кај владините од-
луки, со коишто се распра ва 
за можноста или за немож-
носта за доделување на 
локација за изградба на 
амбасадата, има елементи на 
штетност или корупција. Во 
овој момент не можам да 
сфатам како не можеме да го 
добиеме договорот. Тој мора 
да се добие затоа што во 
договорните клаузули може 
да се види дали има можност 
за некоја наша интервенција. 
А, друго е документацијата 
по која расправала Владата, 
но со одлука не се упатува на 
можноста или на неможноста 
за заклучувањето на дого-
ворот”, констатира Трпе-
носки.

ГОЛЕМИ ИГРИ

Комисијата работи според 
законските овластувања, 
дообјаснува Трпеноски, и таа 
природно е упатена на сора-
ботка со сите државни 
органи.

“Ние практично ги проу-

чуваме предметите и доне-
суваме сопствен заклучок 
кој може да утврди дека 
нема наша надлежност за 
поднесување на иницијатива 
за кривично гонење, или да 
поднесеме иницијатива за 
поведување на граѓанска 
постапка. Потоа можеме да й  
укажеме на Владата и на дру-
ги органи за незаконитото 
постапување, кое нема еле-
менти на кривично гонење, 
но има штетност во проце-
дурата. На пример, да й  
укажеме на Владата на многу 
широкото користење на 
институтот договор со дело, 
кое значи изигрување на 
Законот. На наше задовол-
ство - истакува Трпеноски - 
Владата постапи по нашето 
укажување и ги намали дого-
ворите на дело, кои  до пред 
некое време интензивно ги 
заклучуваше. Исто така, ние 
им укажавме и на достојната 
примена на Законот за јавни 
набавки, кој особено се крши 
во областа на здравството”, 
вели одмерено Трпеноски.

Тој потенцира дека член-
овите на Комисијата се зад-
оволни од она што е сра-
ботено, но сепак можеле и 
повеќе. Трпеноски е свесен 
дека една ваква вообичаена 
фраза не ги поправа состој-
бите со корупцијата во земја-
ва, но ја оправдува работата 
на Комисијата со тоа што тие 
биле почетници. 

“Ние го трасиравме патот 
како треба да работи Коми-
сијата. Според тоа, практично 
имаме сознанија за нарушу-
вања, но сè уште ни фали 
политичката волја. На при-
мер, зошто не се решаваат 
проблемите со денацио нали-
зација”. 

На прашањето за прити-
сокот врз членовите на Коми-
сијата, Трпеноски одго вори 
дека тој и другите член ови 
познаваат само еден таков 
пример, а тој се одне сува на 
заканата на претсе дателката 
на Републичкиот судски 
совет, Ленче Софро ниевска 
врз еден од члено вите на 
ова тело.

“Тоа е единствен случај, а 
со поведувањето на пре кр-
шочната постапка за нас тој е 
затворен. Други прити со  ци 
нема. Во комуникацијата со 
членовите на Комисијата ни-
когаш не сме забележале 
друг ваков пример - потен ци-
ра Трпеноски - но, сложе нос-
та на предметите претста ву-
ва  дополнителен притисок. 
Зошто? Затоа што секој бара 
да најде најрационално и нај-
објективно решение. Всуш  -
ност, уште на почетокот 
констатиравме доколку има 
некој вид притисок врз рабо-
тата на членовите, ние тоа ќе 
го обелодениме преку меди-
умите, бидејќи сметаме дека 
тоа е најголемата брана од 
притисоците”, констатира Тр-
пеноски.

Една од најголемите забе-
лешки врз работата на Коми-
сијата и врз претседателот 
Јован Трпеноски е тоа што 
тој е адвокат и има своја 
актуелна канцеларија, што 
се поврзува со правниот 
термин - институтот кон фли-
кт на интереси. Ова прашање 
се поврзува и со пора неш-
ната претседателка Слаѓана 
Тасева, која во моментов е 
директор на Полициската 
академија, потоа има видна 
функција во невладината 
орган изација “Транс парент-
ност Македонија”, како и 
член на Комисијава.

“Јас можам да кажам дека 
со тоа што сум избран и сега 
како претседател на Држа в-
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ната комисија, сам се дове-
дов во ситуација да не можам 
да постапувам по некои пре-
дмети, коишто можеби се 
мошне значајни. Но, значајни 
како проблематика или како 
адвокатски интерес!? Едно-
ставно, правам сè за да се 
дистанцирам од тие пред-
мети, бидејќи проценувам 
дека доаѓаат во врска со 
институтот - конфликт на 
инте реси, односно како 
адвокат и како претседател 
на Комисијата, сметам дека 
ќе има штета по предметите 
кои се разгледуваат. Но, 
конфликтот на интереси не 
може генерално да се сфати 
и да се рече дека при извр-
шу вањето на оваа функција 
постојано има конфликт на 
интереси со сè она друго 
што го преземам. Всушност, 
во секоја постапка - кри-
вична, граѓанска, управна, 
инсти тутот конфликт на ин-
те реси буквално е поврзан 
со инсти тутот на изземање. 
За оние случаи каде што 
претходно сум бил анга жи-
ран како адвокат, до Коми-
сијата под несувам барање 
за мое изземање по пред-
метите. Тоа не е само фор-
мално, и практично и фи-
зички не сум присутен за 
предметите по коишто 
моите колеги можат неза-
висно да одлучуваат. Тоа им 
се случува и на други ко-
леги адвокати. Што се од-
несува до прашањето на 
професи онализацијата на 
членовите на Комисијата, 
што прет ставува уште една 
отворена дилема - тој вели 
- ние го искажавме нашето 
мислење и несогласување. 
Имено, ако Комисијата се 
проф есионализира, тогаш 
ќе создадеме уште еден 
држав ен орган. Но, доколку 
ние имаме сопствена про-
фе сија, тогаш влијанието е 
помало од овие насто ју-
вања. Затоа, доколку се 
дојде до некои разми слу-
вања за мојата успешност 
или неуспешност, јас во 
секое време можам да се 
занимавам со мојата про-
фесија, бидејќи имам соп-
ствена егзистенција. Но, 

кога се поставува праша-
њето од каков профил ќе 
бидат членовите, е тука 
почнувам да размислувам, 
затоа што сметам дека 
Комисијата успешно работи 
веќе две години. Ако се 
именува некој член со пет-
годишен мандат, тогаш ќе 
се постави праша њето што 
по тој период лицето ќе 
работи. Значи, ова го спом-
нувам во врска со проф еси-
онализа ц ијата и тоа дали ќе 
се пронајдат соод ветни лу-
ѓе. Сметам дека ова закон-
ско решение е при фа тено 
со труд и тоа ќе покаже 
дали има слабости или 
долго ќе се опстои. Што не 
треба да се подведува под 
праша ње то на Комисијата 
како правно лице? Нор-
мално е тоа да се јавува во 
улога на правно лице, одно-
сно да располага со соп-
ствен буџет, бидејќи парите 
се наменети за извр шу -
вање на функцијата која ја 
вршиме. Тоа го кон тро ли ра 
Собра нието и за нашето 
функци они  рање се одделу-
ваат сред  ства во став ката 
од Буџетот”, вели Трпе-
носки.

Во врска со реформите 
на судството, претсе да те-
лот Јован Трпеноски потен-
цира дека мора да има сео-
пфа  тни преструктуирања 
и реор га ни зации.

“Ние сфативме дека 
мора да има реформи во 

суд ството, ако сакаме да се 
приближиме кон европ-
ските стандарди. Ние тоа 
секогаш го чувствуваме, би-
дејќи како Државна коми-
сија даваме сопствени мис-
ле ња за леги слативата. Тоа 
го правиме и застапени сме 
во сите работ ни верзии и 
тела каде што се расправа и 
се одлу чу ва за реформите 
во суд ството. Спор ед тоа, 
мора да имаме реформа со 
која ќе се пос ти гне само-
стојност и немеша ње на 
пол итиката. Прво, се почна 
со судскиот буџет, затоа 
што преку финан си рањето 
се врши и влијанието. Но, и 
преку изборот и имену-
вањата на судиите, односно 
на јавните обвинители, 
исто така, тоа се прави. 
Поради тоа, судството мора 
само стојно да одлучува во 
пред лагањето на канди да-
тите и да се води сметка за 

квали тетот на овој кадар. 
Тие не треба да работат врз 
основа на партиските сим-
патии”, објаснува Трпе-
носки.

Во тој контекст признава 
дека во судството имаме 
влија ние на политиката. 
Но, повторно нè враќа кон 
основ ната стратегиска цел, 
ако сакаме да се прибли жи-
ме кон европските стан дар-
ди, тогаш мораме поли-
тиката да ја тргнеме пона-
страна.

“Зошто? На пример, во 
Ма  к  едонија имаше многу 
слу   чаи од криминално одне-
 сување во привати за цијата. 
Ние имаме многу привати-
зирани објекти, кои претста-
вуваат цели системи од 
поголема вре дност, но при 
нивното при ва тизирање се 
сторени криминални дела. 
Затоа ќе мораме да менува-
ме. Ни треба нова органи-
зација во Јавното обвини те-
л  ство, по тоа посебен орган 
во МВР, во судот итн. Тие ќе 
имаат примарна раб ота да 
одлу чуваат по пред метите 
од сферата на органи зира-
ниот криминал, однос но во 
сфе рата на политиката. Во 
МВР веќе функционира так-
во одвоено одделение, во 
Јав ното обви нителство веќе 
се напра вени општите леги-
слативни акти, беше обја-
вен првиот оглас на кој се 
пријавија кандидати. Се 
очекува тоа набрзо да про-
функционира. Овие лица би 
требало да бидат матер-
ијално стиму лирани, што 
значи одлична плата итн.”, 
констатира Трпеноски.

КРИМИНАЛНО ПРИВАТИЗИРАЊЕ НА СКАПИ ОБЈЕКТИ


