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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

МАКЕДОНИЈА ЈА ОГРАБИЈА ЗА ПОВЕЌЕ ОД 5 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

ДИСЛОКАЦИЈА НА 
КРИМИНАЛЦИТЕ 
ОД БИВШИОТ ЦК ВО 

"ИДРИЗОВО"

Организираниот кри-
ми нал и корупцијата 
заземаат огромни ди-

мензии и сериозно го за гро-
зуваат економскиот и демо-
кратскиот развој на држа ва-
та. Неговите разорни дејства 
се евидентни на секој чекор, 
преку огромната невра бо те-
ност, сиромаштијата, еро зи-
јата на институциите на сис-
темот, масовното иселување 
на младите и стручни кадри 
во странство, како и целосна 
парализа на органите за дол-
жени за откривање и гонење 
на криминалот. Криминалот 
во високите врвови на вл ас-
та ги загрозува европските 
перспективи, но и само стој-
носта на Македонија во но-
сењето важни одлуки за 
нашата иднина и оп стоју ва-
ње. Ако не се справиме со 
него не треба да очекуваме 
економски развој и владе-
ење на правото. Напротив, 
Македонија и натаму ќе за-
паѓа во сè поголема криза. 

Во Македонија главни но-
сители на организираниот 
криминал се високите др-

жав ни функционери, а тоа 
им го дозволува системот 
кој им овозможува авто ри-
тарно владеење или носење 
на клучни одлуки од еден 
центар или од мал круг лица 
од партиските елити. Сите 
знаеме дека има криминал, 
сите знаеме дека државата и 
натаму се криминализира, 
но досега отсуствуваше по-
ли тичка волја за борба про-
тив криминалот и изградба 
на заокружен и ефикасен 
систем. Најопасен од сите е 
институционалниот крими-
нал, со кој се урива еко ном-
ската основа на државата и 
се загрозуваат европските 
перспективи. 

"Со неправедната и кри-
минална приватизација, со 
продажбата на фирми на на-
водни стратешки партнери, 
со продажбата на градежно 
земјиште или со фризи ра ни-
те тендери, Македонија е 
ограбена за повеќе од 5 ми-
лијарди евра. Постои спрега 
меѓу криминалното бизнис-
лоби и политичкиот еста-
блиш мент, која резултираше 
со етаблирање на трие сет-
тина олигарси кои имаат 

 "ПОСТОИ СПРЕГА МЕЃУ КРИМИНАЛНОТО БИЗНИС ЛОБИ И 
ПОЛИТИЧКИОТ ЕСТАБЛИШМЕНТ, КОЈА РЕЗУЛТИРАШЕ СО 
ЕТАБЛИРАЊЕ НА ТРИЕСЕТТИНА ОЛИГАРСИ", ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
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Проектот за декриминализација (Декри) 
предвидува низа системски мерки,  меѓу 
кои се: донесување закон за декри ми на-
лизација, формирање агенција за борба 
про тив организираниот криминал и ко руп-
цијата, утврдување на одговорноста на 
фун кционерите кои повеќе од 15 години 
учествуваат во грабежот на Македонија. 
Проектот треба да овозможи детектирање 
на скриениот имот и проценка на вкупниот 
имот на сите носители на функции од 1990 
година до сега. Одземање, конфискација 
на имотот од функционерите кои го стек-
нале имотот на криминален начин, и за бра-
на за политичко дејствување - лустрација 
на сите кои ја злоупотребиле положбата - 
власта за лично богатење. 

"ПОБЕГНА" ОД ВЛАСТА ЗА ДА НЕ УЧЕСТВУВА 
ВО НЕЈЗИНИОТ КРИМИНАЛ

"СПМ му дава целосна поддршка на Проектот за де кри-
минализација и ние, коалиционите партии веќе подолго 
време разговараме на оваа тема. Меѓутоа, тоа што лично 
мене ми падна в очи, на промоцијата на завршувањето на 
овој дел од Проектот, е тоа што ниту власта ниту прет-
ставници од судството воопшто не покажаа интерес да 
дојдат да слушнат за што се работи. Така, сосема јасно се 
наметнува мислењето дека луѓето кои го водат судството 
и власта, всушност го штитат криминалот во државата. 
Ина ку, нормално е  секоја чесна власт и секое чесно рако-
водство на судовите во РМ и Обвинителството, да бидат 
први кои ќе сакаат да слушнат каков е тој Проект за де-
криминализација. Имено, јасно е, ние како Социјалистичка 
партија, а верувам и целата опозиција, каде треба да се 
насочиме за да се бориме против криминалот, бидејќи тој 
не е апстрактна категорија, туку го водат одредени пое-
динци и институции. Тоа се Владата и луѓето од судството, 
особено раководните лица, да не заборавиме дека има и 
чесни судии кои не се зафатени со овој криминал. Окто-
подот кој беше најавен пред една деценија, сега веќе има 
добиено космички димензии. Ако се има предвид што сè 
се случуваше во владејачките гарнитури, од тогаш до де-
нес, сосема е јасно колку се институционализирал кри ми-
налот во РМ. Неспорно е дека досега воопшто немаше 
борба против криминалот, туку едноставно тој секогаш 

беше во коалиција со власта. Најголемите злоупотреби 
беа направени во приватизацијата, во што и ја гледам спре-
гата меѓу неа и судството. Сè тоа беше направено со бла-
гослов од власта. Еве последен пример е  привати за ци јата 
на ЕСМ... Да не набројувам наназад, во прашање се ми-
лиони евра. Проблемот е институционален. Од друга стра-
на, пак, сè додека луѓето од судството, обвинителството ги 
избира Собранието, односно парламентарното мнозин-
ство, сè дотогаш тие ќе бидат зависни од власта. Во такви 
случаи не можеме да зборуваме за независно судство, а 
исто така, во случаите кога владата нема волја да ги остави 
судовите сами да си избираат кој ќе им го води еснафот, 
јасно е дека таа влада има намера да краде. Ова би требало 
да биде и порака до граѓаните - кога ќе излезат на избори, 
при гласањето да имаат предвид која политичка партија и 
опција нуди промена во своите програми во однос на до-
сегашниот концепт за избор на судии. Тенденциите на кри-
миналот секогаш се јасни и еднонасочни. Да немаме илу-
зии дека ќе дојде влада која стопроцентно ќе биде чесна, 
не зборувам за новата, за старата влада, за тоа дека оваа е 
повеќе а онаа е помалку криминална, туку поте нци рам де-
ка е неопходно институционализирање на борбата против 
криминалот. Досега во Македонија немаше инсти туцио-
нализирање на таа борба. Во овој случај станува збор за 
системски пристап на решавање на проблемот. Како за-
меник-министер за економија поднесов оставка за тоа што 
не сакав да учествувам во организираниот кри минал на 
власта".

ЗОРАН ВИТАНОВ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА

сил  но влијание во сите про-
цеси на одлучување на ште-
та на вкупниот економски 
развој", вели лидерот на Де-
мократски сојуз, Павле Тра-
јанов, при што заокру жу вај-
ќи го Проектот за декри ми-
нализација (Декри), допол-
нува: "Овде сакам да ги по-
тенцирам и банките, осо бе-
но партиските, кои учес тву-

ваат  во грабежот, распро-
дажбата и уништувањето на 
голем број фирми. Не по-
малку се опасни и раширени 
нарко бизнисот, недозво ле-
ната трговија со оружје, 
нафта, трговијата со жени, 
како и најбезбедниот и нај-
профитабилен 'бизнис' - шв-
ер цот на цигари. Овој вид 
криминал е поврзан со те-

СО ПОБЕДАТА ЌЕ ГО СУЗБИЕМЕ КРИМИНАЛОТ

"Проектот за декриминализација опфаќа серија ас пек-
ти, за кои е извесно  дека во себе содржат доволна инсти ту-
цио нална маса за справување со ова зло, кое ја уназадува 
Македонија. Согласно своите програмски определби, 
ВМРО-ДПМНЕ му посветува особено внимание на планот 
за борба против криминалот и корупцијата. Во секој слу-
чај, за реализација на овој и на останатите приоритети на 
ВМРО-ДПМНЕ и на нејзините коалициони партнери по-
требно е прво да извојуваме победа на парламентарните 
избори, за која веруваме дека е сосема извесна", велат од 
ВМРО-ДПМНЕ.
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роризмот на Балканот. Ка-
рактеристика за овој кри-
минал (шверцот на цигари), 
што можеби е наша спе ци-
фика, е вклученоста на лица 
од власта, од премиери сè 
до припадници на царината 
и на полицијата. Проценки 
се дека за последниве 12-13 
години политичката бизнис 
мафија на Балканот, од шв ер-
цот на цигари инкасирала 
повеќе од три милијарди 
евра. Сигурно дека не треба 
да ја запоставиме и широко 
распространетата ко руп ци-
ја, со која граѓаните се со о-
чуваат секојдневно при оби-
дот да остварат некое право, 
особено при добивањето 

дозволи за градба, судска 
раз решница на некој пред-
мет и сл. Но, сметам дека на 
сите вас, на граѓаните, ви е 
јасно дека со декларации, 
со ветувања не може да се 
справиме со ова зло, туку 
не опходно е да се отвори 
вис тинска 'војна', и да се из-
гради систем кој ќе функ-
ционира независно од вол-
јата на властодршците и од 
волјата на политичките ели-
ти. Проектот може да се им-
плементира ако успееме да 
ја поминеме првата пречка, 
а тоа е да ги дислоцираме 
криминалците од зградата 
на бившиот ЦК, покрај Вар-
дар, во Идризово". 

КРИМИНАЛИЗАЦИЈАТА НÈ ЗАРОБИ ВО 
СИРОМАШТИЈАТА

 "ДОМ му дава силна поддршка на Проектот за де кри-
минализација на општеството, кој е во духот на нашата за-
ложба - право и правда за сите во Македонија. Ако сакаме 
напредок во евроинтеграционите процеси и во еко номи-
јата, мораме да го искорениме криминалот, кој ја одржува 
состојбата на неправо и неправда. Тој нè држи во сиро маш-
тија и не им дозволува на институциите нормално да функ-
ционираат, ниту им дозволува на граѓаните да се чув ству-
ваат сосема слободни и заштитени од својата држава. Про-
ектот  'Декри' точно ги лоцира местата и носителите на ор-
га низираниот криминал во земјава, посочувајќи ги и мож-
ните средства и методи за негово искоренување. Во за-
вршната фаза веројатно тој би требало да се дополни и 
измени со одредени технички детали, но општо земено тој 
останува еден од базичните проекти за обнова на Ма-
кедонија". 

НЕРВОЗНАТА ВЛАСТ ИГРА НЕЧЕСНИ ИГРИ

Проф. д-р Билјана Ванковска вели дека во борбата про-
тив криминалот се соочуваме со нервозна власт, која за да 
не ги изгуби интересите е подготвена на нечесни работи 
само за да ја задржи својата позиција. Случајот со Мла де-
нов, и повеќе други, е еден вид дисциплинирање на јав-
носта. Во услови кога криминалот се пенетрира во сите 
сфе ри, потребно е малку повеќе храброст за да се бориме 
против него, секој во рамките на своето дејствување. Ако 
некој ви нуди пари за некоја работа, по линија на помал 
отпор ќе ги прифатите, но потребно е повеќе храброст за 
да им одолеете.  

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДОМ


