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ПОЛИТИЧКИ СЛУЧУВАЊА
ПОЛИТИЧКИ СЛУЧУВАЊА РЕТРО

ПАТОТ КОН ЕВРОПА

Во мај Владата на РМ ги испрати во Брисел одговорите на 
189 дополнителни прашања за економските критериуми и за 
29 поглавја од европското законодавство добиени од Ев роп-
ската комисија.

Во ноември Маке-
донија ја доби пре по-
раката за кандидат. Ев-
рокомесарот за про-
ширување, Оли Рен, 
лично дојде во Скопје, 
да им го образложи 
мислењето на Ев роп-
ската комисија.

"Да се обезбедат 
сло бодни и фер избо-
ри, според стандардите на ЕУ. Завршување на реформата во 
судството и целосна имплементација на реформата. Борба 
против корупцијата и организираниот криминал. Реформи 
во полицијата. Продолжување на економските реформи, што 
ќе овозможи економски развој и создавање работни места", 
изјави Оли Рен.

По еден месец, на 17 декември Македонија стана земја-
кандидат за ЕУ. Ова го соопшти британскиот премиер Тони 
Блер.

ОСЛОБОДЕНИ ЧЕТВОРИЦАТА ОБВИНЕТИ ЗА 
"РАШТАНСКИ ЛОЗЈА" 

На почетокот на јануари 2005 година продолжија про-
тестите на роднините и пријателите на четворицата обвинети 
за случајот "Раштански лозја". Тие ги повикаа сите граѓани, 
без разлика на нацио-
налноста и верата, да им 
се придружат на про-
тестите и да ги поддржат 
во барањето Горан Стој-
ков, Бобан Утковски, Але-
ксандар Цветков и Мит-
ко Кикереков да се бра-
нат од слобода. На 22 ап-
рил, Су дот донесе осло-
бодителна пресуда која 
во моментов се прео це-
нува во Апелациониот 
суд во Скопје. 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ

Од 13 март до 10 април 
се одржаа локалните из-
бори. Вла дејачката коали-
ција на СДСМ освои 25 гра-
до на чал нички места, а здру-
жената опо зи ци ја со ВМРО-
ДПМНЕ доби 17 градона-
чалници, ДУИ - 7, ВМ РО-НП 
освои 3 оп штини, 3 гра до-
началници се неза вис ни 
кандидати. ДПА-ПДП ос вои 1 градоначалничко мес то. 

ТАРЧУЛОВСКИ И БОШКОСКИ ВО ШЕВЕНИНГЕН

На 16 март, со специјален лет од Скопје во Шевенинген 
беше префрлен Јохан Тарчуловски, а неколку дена подоцна 
таму беше испратен и поранешниот министер за внатрешни 

работи, Љубе Бош-
коски, кој се нао-
ѓаше во притвор 
во затворот Пула, 
под обвинение за 
случајот "Раш тан-
ски лозја". Хашкиот 
трибунал ги бара-
ше во врска со слу-
чајот "Љуботен". 
Тар  чуловски е об-
винет дека водел 

полициска единица која извршила 10 убиства на жители на 
Љуботен и за сурово постапување кон цивили. Бошкоски е 
обвинет дека како министер имал де јуре и де факто моќ на 
команда и контрола врз полициските сили и знаел или имал 
причина да знае за злосторствата во Љуботен и дека можел 
да ги спречи или да ги казни виновниците. 

НОВИ ВЛАДИЦИ ВО МПЦ

Методиј, Климент и 
Пи мен се новите вла ди-
ци во Синодот на МПЦ. 
Нај ста риот, Методиј ја 
доби титулата Велички, 
Климент се нарекува Хе-
раклејски до дека, пак, 
Пи мен стана епископ 
Пол  јански. 

"СВЕТЕЦОТ" КРАСНИЌИ СЕ ПОЈАВИ НА СУД

Во јули 2005 година, побунетите имами го напуштија ка-
бинетот на пора неш ни от прв човек на ИВЗ, Реис Емини, кој 
поднесе ос тавка поради контро верзниот скопски муфтија 
Зенун Бериша. Поради 
него, Исламската верска 
заедница во Македонија 
сè уште се наоѓа во го ле-
ма криза.

Во исто време поли-
цијата влезе во селото 
Брест, но ба рајќи го Хам ди 
Бајрамовски-Бреза про нај-
де огромно коли чество 
оружје.

Советот за безбедност се занимаваше со Агим Красниќи и 
заклучи дека МВР треба да најде начин да го уапси.

Крајот на летото беше среќно за овој "бељаџија". Тој сам се 
појави пред истражниот судија. Човекот цела година ги пр ед-
водеше вооружените групи во скопско Кондово. Красниќи и 
денес ревносно се појавува во судниците, иако сите ро-
чишта потсетуваат на судска фарса и на диригирана ра шо-
монијада.
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"КОКОДА" ВО ЛОНДОН

Во октомври фамозната могилска кокошка "леташе" на 
релација Приштина-Ба-
ња Лука-Лондон, би деј-
ќи Вете ринарната уп-
рава се сомневаше де-
ка во РМ има индиции 
за опасната болест 
птичји грип. Но, на крај, 
по сите перипетии, се-
пак референтната ла-
бораторија во Лондон 
констатира дека "мо-

гилката" нема птичји грип. 

2005

ПОСЛЕДНИОТ "БУДАЛА"

Септември беше месец на разочарување. Вашингтон ни 
испрати сигнал дека e рано да влеземе во јато со НАТО. 
Нервозата и разочарувањето беа присутни во владините 
редови по најавата на Вашингтон дека Македонија не е 
подготвена да стане чл ен-
ка на НАТО пред 2008 го-
дина. 

Јавниот обвинител Алек-
сандар Прчевски приз-
на дека бил зависен од 
власта. 

"Верувам дека јас бев 
последната ‘будала‘ што 
дојде на таа функција, 
про стете ми на изразот. 
Следен не ќе има", изјави 
Прчевски. 

Стотина Албанци од Че-
лопек не й дозволија на судијата Убавка Сергениевска од 
Тетово да изврши увид на местото од разурнатиот мотел 
"Брио ни". Судскиот спор се води околу сопственоста на 
објектот.

УБИСТВО ПОРАДИ КРВНА ОДМАЗДА
 
На почетокот од август беше изрешетан Миле Петковиќ-

Брус. Во скопската населба "Маџари" се зборуваше дека 
станува збор за крвна одмазда на Џељо Ајети, чиј брат 
Неџмедин, поранешен командант на ОВК, беше убиен во 
кафеаната "Брус" во сопственост на неговиот зет.

ТИТО ПАРТИЈА, А ЛИЛЈАНА ВО АКЦИЈА

Тито Петковски ја на пуш-
ти СДСМ, а на 17 декември 
беше избран за лидер на 
Нова со ци јалде мо кратска 
пар тија. 

"Не сакав повеќе и на та-
му да бидам ра си пувач на 
заба ви, да го нарушувам 
хар   монич ниот од нос во 
ра ко вод ството кое си има 
навистина единство по си те 
прашања кои до се га и 
како политичка пар тија и 
како Влада се до го вараат", 
изјави Ти то Петков ски.

Набрзо по него и Лил-
јана Поповска од ЛДП се 
реши на сличен чекор и ја 
основа ДОМ.

БАЦИ СЕ РАЗДЕЛИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ

Државниот тетовски универзитет ја исели адми нистра-
тивната документација од про-
сториите на тетовскиот Мо-
нопол. Со тоа универзитетот 
се враќа во старите простории. 
Инаку, просториите на тутун-
скиот монопол беа узурпирани 
од страна на обезбедувањето 
на универзитетот, предводени 
од Изаир Самиу, алијас коман-
дант Баци, кој во 2003 година 
насилно влезе во овие објекти.

Фирмата "Гисеке енд Девриент" беше избрана да ги из-
работува новите македонски пасоши. Тендерот е вреден по-
веќе од 23 милиони евра. 

"ГИСЕКЕ ЕНД ДЕВРИЕНТ" ГО ДОБИ ТЕНДЕРОТ ЗА 
ПАСОШИ


