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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ "МАДАМ И МИ   СЈЕ" - ИМ УДРИВМЕ "МАДАМ И МИ 
ПИК НА ДОКТО   РИТЕ И НА ЖЕНИТЕПИК НА ДОКТО  Новиот состав на Државната ко-

мисија за спречување на коруп-
цијата во РМ ја почна својата ра-

бота со разгледување податоци за не-
колку крупни предмети. Станува збор 
за работењето на ексдиректорката на 
Управата за јавни приходи, Петра Ми-
тева, и за поранешната директорка на 
скопската даночна управа, Мирка Ман-
девска. Под лупа е и претставката на 
Љупчо Палевски, која се однесува на ан-
кетниот лист на претседателот Бран ко 
Црвенковски, во кој наводно шефот на 
државата не ги навел информациите 
поврзани со анекс договорот, на кој 
стои името на Јасмина Црвенковска и 
нејзините партнери од "Семос", кои за 
сума од 160.000 евра од него побарале 
да купат деловен простор. Исто така, во 
сегашното портфолио на Антикоруп-
циската комисија се врти и случајот со 
познатиот кардиолог Сашко Кедев, а не 
помалку интересен е и случајот со при-
ватизацијата на познатата шпедиција 
"Фершпед", чиј предмет повторно го 
разгледува Јавното правобранителство. 
За рекламните кампањи на Владата на 
Никола Груевски сè уште нема одговор, 
бидејќи надлежните органи доцнат со 
доставувањето информации, за да мо-
же антикорупционерите да заземат 
став во однос на ова прашање. Тоа зна-
чи дека се удира не само по грбот на 

Опозициските партиски 
војници и џебот на 
"војската на власта" се 
наоѓа под лупа на 
Комисијата за спречување 
на корупцијата во 
Република Македонија.

Првиот човек на 
Комисијата, Мирјана 
Димовска, во однос на 
предметот на работењето 
на ексдиректорката на 
УЈП, Петра Митева и 
нејзината колешка од 
скопската подружница, 
Мирка Мандевска, 
истакна дека се поведува 
инцијатива за нивно 
кривично гонење, бидејќи 
на Стопанска банка АД 
Скопје й овозможиле да 
уплати помалку пари за 
Данок на додадена 
вредност.

опо   зициските партиски војници, туку и 
по џебот на "војската на власта".

Во овој процес не треба да се прави 
разлика меѓу наши и ваши, односно ни-
кој не смее да куртули од работата на 

антикорупционерите. Но, сепак треба 
да се почека, бидејќи сè уште е рано да 
се даде некоја преодна оценка во однос 
на спомнатото прашање, кое досега 
никој позитивно не го одговорил. Всуш-

КЛАУЗУЛАТА ЗА БАНКАРСКА ТАЈНА

"Во анонимната претставка се наведуваат наводите кои се од-
несуваат на предметот за Сашко Кедев. Но, знаете за било кои 
ра боти, Комисијата може да влезе во сметките само ако има до з-
вола (изјава). Според Законот, мора да се има изјава од лицето 
со која се дозволува да се симне банкарската тајна од сметките 
во банките. Токму од тоа, Комисијата тргна да работи по ини ци-
јалниот акт, за да може да влезе и да ги провери наводите во 
прет ставката. Од таму е ова наше постапување, додека од УЈП 
сме известени дека е отидено и понатаму. Во документацијата 
која ние ја добивме, стои дека во архивата се иницијативите за 
барањето за ослободување на банкарската тајна. Имено, уште 
претходниот состав барал да се симне клаузулата за банкарска 
тајна, за да може да се постапува по иницијативата за случајот 
'Ке дев'", одговори на провокативното прашање првиот антико-
рупционер во државава, Мирјана Димовска.

КОРУПЦИЈАКОРУПЦИЈА

 СЕКОГАШ КРАЈОТ ГО КРАСИ ДЕЛОТО, А НЕ ПОЧЕТОКОТ.  СЕКОГАШ КРАЈОТ ГО КРАСИ ДЕЛОТО, А НЕ ПОЧЕТОКОТ. 
СЕГАШНИОТ СОСТАВ ТРЕБА ДА "ЗАПНЕ" ОТИ ТРЕБА ДА СЕ СЕГАШНИОТ СОСТАВ ТРЕБА ДА "ЗАПНЕ" ОТИ ТРЕБА ДА СЕ 
ДОКАЖЕДОКАЖЕ
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"МАДАМ И МИ   СЈЕ" - ИМ УДРИВМЕ СЈЕ" - ИМ УДРИВМЕ 
ПИК НА ДОКТО   РИТЕ И НА ЖЕНИТЕРИТЕ И НА ЖЕНИТЕ  

ност и претходните членови на Коми-
сијата на цел глас зборуваа дека се от-
ров за корумпираните функционери, 
меѓутоа барајќи начин да воспостават 
некаква си комуникација со Јавниот 
обвинител или барајќи соодветни ин-
фор мации од власта, тие времето го 
поарчија. 

 

УЛАЛА... УЛАЛА...
Првото "ватрено" и страсно крш те ва-

ње, новите антикорупционери го имаа 
близу реката Вардар, но по многу нешта 
се разликуваат од старата гарнитура, 
која постојано беше изложена на уда-
рот на интересите на политичарите. 

Тоа значи, дека патот кој им го от во-
рија претходниците мора да се иско-
ристи, бидејќи времето може и нив да 
ги згази. 

Затоа атмосферата е полежерна и 
многу поудобно може да се работи. Но, 
прашање е како?  Дали овој состав ќе 
има морален, етички и стручен кре ди-
би литет? Од нив сè ќе зависи. Затоа се-
гашнава ситуација нè потсетува на 
славната поп реченица: "Мадам и мисје. 

Улала... Улала...". Премногу трезвено беа 
пренесени првите ставови на Антико-
рупциската комисија.

"Во врска со писмената претставка 
на група инспектори на УЈП Скопје, која 
се однесува на извршениот инспек цис-
ки надзор на Стопанска Банка АД Скоп-
је, врз основа на член 55 точка 1 алинеа 
6 од Законот за спречување на коруп-
цијата, Државната комисија за спречу-
вање на корупцијата на седницата одр-
жана на ден 15.3. 2007 година, заклучи 
да поднесе Иницијатива за поведување 
постапка за кривично гонење на пора-
нешниот директор на УЈП - Регионална 
дирекција Скопје, Мирка Мандевска, и 
поранешниот директор на УЈП - Гене-
ралната дирекција, Петра Митева, за-
ради постоење основано сомнение де-
ка сториле кривично дело - злоупотреба 
на службена положба и овластување, 
кое се подведува по член 353 од Кри-
вичниот законик на РМ. Наведените ли-
ца му овозможиле на даночниот обврз-
ник Стопанска Банка АД Скопје да уп-
лати помал износ на Данок на додадена 
вредност, со што го оштетиле држав-
ниот буџет на Република Македонија во 
износ од 60.172.533,00 денари", истакна 

претседателката на Комисијата, Мир ја-
на Димовска.

Според првиот човек на антико руп-
ционерите, во однос на овој предмет, 
нивните претходници многу темелно 
си ја завршиле својата работа.

"Оваа иницијатива се упатува до Јав-
ното обвинителство, бидејќи тој држа-
вен орган е надлежен да спроведе про-
гон. Морам да кажам, дека Комисијата 
од претходниот состав сосема темелно  
го има сработено овој предмет, дури 
има користено и експертско мислење 
од вклучен експерт по оваа про бле ма-
тика", изјави Димовска.

Антикорупциската комисија го раз-
гле дувала и барањето на Љупчо Па лев-
ски, кој во врска со анкетниот лист на 
претседателот Црвенковски, го товари 
шефот на државата за правење кривич-
но дело. Но, за него не отвориле случај.

"До Државната комисија доставена е 
претставка од лицето Љупчо Палевски 
во која се укажува дека претседателот 
на Република Македонија, Бранко Цр-
вен ковски, во Анкетниот лист не навел 
160.000 евра аванс, кој неговата со пру-
га, Јасмина Црвенковска, заедно со па-
ртнерите од фирмата 'Семос' го уп ла-

ПОВЕЌЕ СТАРО ОТКОЛКУ НОВО

"Постапувајќи во согласност со утврдените законски обврски, 
ка ко и со потребата од воспоставување и имплементација на ефи-
касен систем за спречување на корупцијата, Државната комисија 
за спречување на корупцијата, во текот на 2003 година ја донесе 
постојната Државна програма за превенција и репресија на ко руп-
цијата и акциониот план за имплементација на истата. Во текот на 
2005 година, донесената Државна програма беше дополнета со 
Анекс, кој содржи мерки за превенција и репресија на корупцијата 
во рамките на локалната самоуправа. На Третата конференција за 
оцена на имплементираноста на Државната програма, која се одр-
жа во ноември 2006 година, се констатира дека поголемиот дел 
од Државната програма донесена во 2003 година, особено делот 
кој се однесува на измените на Уставот, донесувањето или изме-
ната на законите, формирањето на специјализирани тела, е веќе 
реализиран. Поаѓајќи од констатираното на Третата конференција 
е донесен заклучок да се пристапи кон донесување нова Државна 
програма за превенција и репресија на корупцијата, како над град-
ба на постојната. Имајќи го предвид значењето на овој документ, 
кој треба да овозможи преземање ефикасни мерки во борбата на 
корупцијата и активно вклучување на претставници од сите сфери 
на општественото делување, Комисијата заклучи дека за целосно 
исполнување на оваа законска обврска, неопходно е да се оствари 
интензивна соработка со надлежните институции на системот, ка-
ко и на домашни и на странски експерти", се вели во кусиот ра порт 
на Комисијата за затекнатите состојби во нејзината архива.
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тила за деловен простор во зградата 'Тифани'", објави пр-
виот човек на Ан ти корупциската комисија, додавајќи дека 
во прилог на дописот биле доставени копии од Анекс бр. 1 
кон Договорот за купопродажба на недвижен имот ск-
лучен на 9.7. 2002 година меѓу Љупчо Палевски од една 
страна и Герасим Ванчев, Јасмина Цр венковска, Илија Се-
куловски и Сашко Наумов од друга ст рана, како и копија 
од уплатница на име Сашко Наумов за уплата на 50.000 
евра по договор за продажба на недвижен имот.

"Државната комисија ја разгледа претставката, при што 
оцени дека документацијата е некомплетна, а за да може 
Комисијата да заземе став во овој случај, од подносителот 
на претставката ќе побара да го достави во оригинал ос-
новниот Договор за купопродажба на недвижниот имот, 
оригиналот на Анексот на договорот, како и оригиналниот 
документ за сите уплати кои се однесуваат на реали за-
цијата на предметниот договор", оценува Комисијата, која 
укажа дека уплатницата на 50.000 евра гласи на име Сашко 
Наумов, но таа нема печат и датум кога е верификувана 
уплатата на средствата наменети за купопродажба на де-
ловен простор.

ГАФОТ ГО ПОПРАВИЈА
Државната комисија постапувала и во однос на прет-

ставката, која го тангира случајот "Кедев".
"Согласно член 49 став 1 од Законот за спречување на 

корупцијата, Комисијата побара од Сашко Кедев да ја ис-
полни својата законска обврска, односно да достави за-
верена изјава кај нотар за откажување од банкарска тајна 
во однос на сите сметки во домашни и во странски банки.

Поради тоа што не можеше да се достави дописот на ад-
ресата која ја има доставено во Анектниот лист, Државната 
комисија заклучи дописот да му се достави на работното 
место", констатираа антикорупционерите.

Но, подоцна го поправија својот гаф. На 21.3 2007 го-
дина, Управата за јавни приходи до антикорупционерите 
ја доставила изјавата за откажување на банкарска тајна во 
однос на сите сметки во домашни и во странски банки, би-
дејќи истата се наоѓала во Анкетниот лист, кој бил доставен 
уште во 2003 година. Во рамките на своите овластувања, 
Управата за јавни приходи продолжила да постапува по 
предметот. Тоа значи дека и Државната комисија за спре-
чување на корупцијата ќе соработува со УЈП.

Во врска со најексплоатираната тема, за состојбата во 
Јавното претпријатие за стопанисување со спортски об-
јекти на РМ, до Комисијата се стигнати вкупно 8 претставки, 
од кои шест се од порано, а две биле доставени во овој пе-
риод.

"Тие се разгледани, при што се констатирани големи зло-
употреби во стопанисувањето со овој државен имот и оттаму 
Комисијата има упатено информација до Владата, таа да пре-
земе мерки за воведување на законито работење во ова јавно 
претпријатие. Тоа е прво, а како второ да утврди од говорност 
на раководните лица, кои во континуитет рабо теле самоволно 
и штетно. Поради тоа, треба да се преземат мерки за санирање 
на последиците од штетните договори, кои се слу чувале во 
континуитет", констатира Комисијата. 

Од Министерството за транспорт и врски било доставено 
барање до Антикорупциската комисија, таа да се произнесе по 
предметите кои се однесуваат на продажбата на државно гра-
дежно земјиште, кое било продадено по пат на јавно над да-
вање. 

Се однесува на веќе познатите парцели: КП р. 5105/2 КО 
Центар 1 од 6695 м2; КП р. 5105/2 КО Центар 1 од 4458 м2; КП р. 
5105/3 КП бр. 5513/2, КП бр. 13731/3 и КП бр. 13731/4 со по вр-
шина од 5225 м2. 

Министерството бара мислење, дали е прекршен Законот за 
спречување на корупцијата, бидејќи постапката за реализирање 
на јавното наддавање почнала да се врши пред почнувањето 
на изборната кампања, а договорите за оттуѓување на градежно 
земјиште во државна сопственост биле потпишани во текот на 
изборната кампања, односно на 27. 6. 2006 година, седум дена 
пред изборите.

По овој предмет, Комисијата заклучи дека наведените до-
говори за оттуѓување на градежно земјиште во државна соп-
ственост се спротивни со член 11 став 3 од Законот за спре чу-
вање на корупцијата.

КОРУПЦИЈАКОРУПЦИЈА

 ПРВИОТ ЧОВЕК НА АНТИКОРУПЦИСКАТА  ПРВИОТ ЧОВЕК НА АНТИКОРУПЦИСКАТА 
КОМИСИЈА, СЕСТРАНАТА МИРЈАНА КОМИСИЈА, СЕСТРАНАТА МИРЈАНА 
ДИМОВСКА, ГИ ПРЕНЕСЕ ПРВИТЕ ДИМОВСКА, ГИ ПРЕНЕСЕ ПРВИТЕ 
ОЦЕНКИ КОИ ПОВЕЌЕТО СЕ ПОВИКУВААТ ОЦЕНКИ КОИ ПОВЕЌЕТО СЕ ПОВИКУВААТ 
НА ЗАКОНОТНА ЗАКОНОТ


