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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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ВО ГРЕВОТ НА ВО ГРЕВОТ НА 
"МАЧЕНИКОТ" "МАЧЕНИКОТ" 

ЗОРАН ЗАЕВ ЗОРАН ЗАЕВ 
СЕ БАРА СЕ БАРА 

ПРИКАЗНАПРИКАЗНА  

Новата сдсмовска политичка ѕвез-
да, струмичкиот градоначалник и 
потпретседател на СДСМ, Зоран 

Заев, кој беше приведен од страна на 
полицијата заедно со уште четворица 
негови соработници, кои всушност беа 
избрани за "курбан-бајрам", ќе се бранат 
од слобода. Одлуката ја донесе Ос нов-
ниот суд Скопје I Скопје, каде повеќе од 
12 часа беа испитувани осомничените за 
злоупотреба на службените овластувања 
околу изградбата на трговскиот центар 
"Глобал" во Струмица. Приведувањето 
на Заев беше повод пратениците од коа-
лицијата "Сонце" да излезат од Собра-
нието и да ги "бранат" честа и демо кра-
тијата, но воедно, на чело со Шекеринска, 
тие правеа притисок и врз правосу-
дството. Нивниот протест е легитимен, 
но зошто не ја бранат демократијата ако 
биде приведен сдсмовец за украдени 
100 денари, или некое друго лице, кое 
нема леб за јадење и е принудено да 
краде. Тоа значи дека партијата за не ко-
го е мајка, а за друг маќеа. Меѓутоа, овој 
класичен судски предмет нè предупре-
дува и на големата политичка димензија 
на случајот, а не на кривичната одго-
ворност на осомничениот, кој се гони по 
неколку правни нешта. Имено, уште на 
почетокот нешто нè наведува на по мис-
ла дека тука "смрди", од тоа како е при-
веден до она за што се товари. Доколку 
се разгледува првата опција, како и 
зошто е приведен, тогаш во позадина ќе 
излезат неколку главни политички по-
раки, кои треба да се претресат и да се 
анализираат, бидејќи сите инволвирани 
страни ги "билдаат" приказните. Од една 
страна се слуша еуфорија дека Заев е 
чист, божем тој е "цвеќе за мирисање", 
додека од друга страна се слуша за "гре-
вови", што политички, што правосудни. 
Дали двете страни се "цвеќе за мири са-
ње"? Постојат аргументи, кои одат во 
прилог на оштетената страна, но и факти 
за другата позиција, која по сила на 
законот приведува и мали и големи луѓе 
во Македонија. Но, зошто Заев? Мораше 
ли Заев да биде главна ѕвезда на "вмров-
скиот мјузикл"?! Според непишаното 

Мораше ли Заев да биде 
главна ѕвезда на "вмровскиот 
мјузикл"? Непишаното 
правило вели дека во 
грешките треба да се бараат 
причините за 
новонастанатите состојби во 
политичкиот мозаик во 
Македонија.

Тој им пречи на многу 
политички противници во 
СДСМ и пошироко, па затоа 
подобро е со него да се 

занимава ВМРО-ДПМНЕ, 
отколку тоа да го прават 
неговите сопартијци.

правило, во грешките треба да се бараат 
причините за новонастанатите состојби 
во политичкиот мозаик на Република 
Македонија. Затоа мораме да заклучиме 
дека сите сме влезени во "шема".

Прво, никој не е безгрешен, па макар 
и тој да е потпретседател на СДСМ, од-
носно втор човек по Радмила Шеке рин-
ска. Но, откако таа најави оставка од ли-
дерската функција се полакомија многу 
лица. Поради тоа, за некои кандида ту-
рата на Заев за претседател на СДСМ зна-
чи спас, додека други ја преферираат 
втората опција. И така, срам не срам, се 
вртиме во круг, од почеток кон крај. Ме-
ѓутоа, има ли крај на нештата?! Најго ле-
миот меѓу големите најави враќање во 
партијата.

Дали претседателот Бранко Црвен-
ковски почна да го чисти СДСМ од не-
гативниот багаж, вклучувајќи го тука и 
"пакетот" Шекеринска, Макрадули, Мин-
чев, Ивановски и други, неспособни по-
литичари, кои ја "унаказија и уназадија" 
позицијата на партијата? Дел од одго во-
рот може да биде позитивен, меѓутоа 
зош то Зоран Заев беше ставен на жрт-
веник, а не некој друг сдсмовец. Пред сè, 
Заев им пречи на многу политички про-
тивници во СДСМ и пошироко, па затоа 
подобро е со него да се занимава ВМРО-
ДПМНЕ, отколку тоа да го прават соци-
јалдемократите.  Но, од друга страна, ап-

сењето на струмичкиот градоначалник 
одговара на тезата дека сè ова прет ста-
вува дел од сценариото Заев да се пре-
мисли и да стане единствен кандидат за 
претседателската функција во СДСМ, со 
што всушност се спасува кожата на се-
гашниот пратенички "пакет", кој ја урни-
са партијата.

Второ, зошто ВМРО-ДПМНЕ повторно 
ја прави истата грешка? Зошто по Буч-
ковски сега се впушта во нова поли цис-
ко-политичка авантура?

Навистина Зоран Заев им пречи, но 
не толку за да им ги замати пресметките 
на локално или на национално ниво. Во 
овој момент, па дури и во наредните 
десеттина месеци, тој не е способен да ја 
срамни популарноста на Никола Гру-
евски.

Тоа значи дека во соработка со ста-
рите волци од СДСМ, дел од вмровците 
заткулисно направија пуч во поли цис-
киот кадар на ВМРО-ДПМНЕ. Кон ова нè 
наведува фактот дека кадрите на ВМРО-
ДПМНЕ не се толку способни и стручни 
да направат акција, која би била извр-
шена без и една црна дамка. Всушност, и 
дамката е цел, која се бара од апсењето 
на струмичкиот градоначалник. Зошто 
се апсеше Заев кога министерката Јан-
кулоска е надвор од земјава? Зошто се 
приведе градоначалникот кога шефот 
на државата е во посета на Албанија?

ОД СТРУМИЦА НАПРАВИ ГРАД, А НЕ "ПАЛАНКА" ОД СТРУМИЦА НАПРАВИ ГРАД, А НЕ "ПАЛАНКА" 
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Во тој момент ниту се носеа некои т. н. 

скокотливи законски промени во Собра-
нието, ниту се избираше Владата на 
ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се случуваше и за вре-
мето на апсењето на Бучковски, минис-
терката беше надвор од земјава, прет-
седателот беше на одмор, само дел од 
контроверзните кадри на СДСМ и на 
ВМРО-ДПМНЕ беа во земјава. Зарем но-
виот Деловник за работа на Собранието 
на РМ претставува значајна карика за 
функционирање на политичкиот живот 
во земјава. Не! Коалицијата меѓу ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ е гаранција за комотност 
во работењето на премиерот Никола 
Груевски. Гледано однадвор како се од-
виваше приведувањето на струмичката 
ѕвезда сè беше направено наопаку, дури 
продолжува и политиката на ВМРО-
ДПМНЕ и на Владата да ги користат по-
лицијата и судовите за политички пре-
сметки со опозицијата. Но, кој може да 
им верува на овие изјави - само оние 
кои политички се непотковани и веру-
ваат дека со популистичка пропаганда 
или со примена на "бајрак" ќе може да 
се стекне довербата кај македонската 
публика. Впечатокот и славата одат за-
едно но, исто така, тие и брзо згаснуваат, 
бидејќи бајрактарите од полицијата 
знаат и умеат навреме да киднат од бој-
ното поле. Оние кои ја издадоа наред-
бата за извршување на полициската 
акција никогаш нема да се појават во 
јавноста, односно секогаш остануваат 
неказнети поради повисоки партиски 
интереси. Тоа значи дека срамот ја спа-
сува нивната скапоцена волчја кожа. Во 
целава ситуација не треба да нè зачудува 
ниту ситуацијата која укажува дека "бај-
рактари" имаше и на спротивната стра-
на, на СДСМ, кои наводно се нафатиле 
дека ја бранат демократијата, да го 
бранат Уставот, се колнат во независно 
судство, но направија линч. Прво, судот 
подлегна на притисокот на власта, а по-
тоа подлегна и на притисокот на опози-
цијата. И..., сега барај правдина, кој бил 
во право, а кој бил во криво. Каква е тоа 
правда кога казната се одредува според 
ќеифот на политиката.

ЕУФОРИЈА И ПОБЕДА

Потпретседателот на најголемата 
опозициона партија, Игор Ивановски, 
истакна дека Владата сакала со еден по-
тег да го избрише СДСМ. Тој и лидерката 
на СДСМ, Радмила Шекеринска, вршеа 
притисок за ослободување на Зоран 
Заев.

Заедно со околу стотина поддржувачи 
на партијата и на Зоран Заев тие се оби-
доа насилно да влезат во просториите 
на Судот, каде се вршеше испитувањето. 
При тоа се судрија со полицијата, која го 
обезбедуваше судот. По распитот стру-
мич киот градоначалник беше еуфо рич-
но пречекан од членовите и сим пати-
зерите на СДСМ.

"Ви ветив, не одиме дома додека Зоки 
не е со нас. Денес тој заслужено мирно 
ќе спие со своето семејство, но и ние, и 
цела Македонија", оцени Шекеринска по 
ослободувањето на Заев.

"Денес, на крајот од овој ден, се случи 

она што само й доликува на Република 
Македонија. Правдата повторно победи. 
Се случи на крајот доказ за чесноста и на 
луѓето кои беа, ќе кажам јавно, по ли-
тички обвинети, но сигурно се случи и 
чесност и крајниот ефект да биде само 
правда и ништо друго", оцени Зоран 
Заев по ослободувањето.

"Сакам да пуштам еден апел, вака ка-
ко денес Република Македонија не може-
ме да ја градиме, господине Груевски. 
Кол ку и да ни се подли намерите, се ко-
гаш ќе дојде до правда. Мораме рам но-
правно, на рамни основи да се бориме. 
Мораме да се почитуваме, пред сè и над 
сè, меѓу себе како граѓани, за на крај 
граѓаните да нè оценуваат кој колку вре-
диме", додаде Заев.

ДЕЛОТО НА ОСОМНИЧЕНИТЕ

"Актуелниот струмички градоначал-
ник Зоран Заев и неколку вработени во 
Општината се осомничени дека ги зло-
употребиле службената положба и овла-
стување. Пред истражниот судија, покрај 
Заев, беа изведени С. Д. (54), раководител 
на секторот за урбанизам, Н. Г. (41), ра-
ководител на Одделението за адми ни-
стративна поддршка на градоначалникот, 
И.Т. (60) општински урбанистички ин-
спектор. Лицето К.П. (46), вработено во 
Општината, одговорно на секторот за 
правни и општи работи беше недостапно 
за полицијата. Г.К. (29), основач и упра-
вител на струмичките фирми 'Де лукс 
инженеринг' и на 'Сим инженеринг', е 
пријавен за злоупотреба на службата. 
Пријавените во зависност од овла сту-
вањата кои ги имале, злоупотребата ја 
извршиле на тој начин што прво сп ро-
веле јавен тендер за избор на со инве-
ститор за градење на Трговски деловен 
центар на локација на поранешниот 
градски пазар во Струмица, кој бил во 
спротивност со Законот за јавни набавки 
и при тоа да не се регулираат имотно-
правните односи на предметното зем-
јиште. Тоа било во спротивност и со За-
конот за градба и со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање и 
други законски прописи. Земјиштето на 
кое е изграден трговскиот деловен цен-
тар е во сопственост на Македонија, а 
корисници се повеќе правни и физички 
лица. Истовремено, за него во тек е 
постапка за денационализација. Со ова 
пријавениот Г.К., управител на 'Де-лукс 
инженеринг' ДОО Струмица-соинве сти-
тор на Општина Струмица, кој го добил 
тендерот за градење на објектот, се ст-
екнал со имотна корист од околу 
7.805.544,00 евра. На 1.2.2006 г. при ја ве-
ниот З.З. донел Предлог-одлука за рекон-
струкција и надградба на градско па-
зариште во Струмица, по што на 7.2.2007 г. 
до Бирото за јавни набавки бил до ста вен 
План за јавни набавки на Општината за 
2006 г. и Дополнение на Планот за јавни 
набавки, во кое свесно не е на ве дена 
планираната јавна набавка за ре кон-
струкција и надградба на градско па-
зариште во Струмица, затоа што со глас-
но Законот за јавни набавки, во Бирото 
за јавни набавки се проверува дали 
доставениот план за јавни набавки е во 

согласност со законот, се следи и се 
анализира спроведувањето на законите 
и на другите прописи за јавни набавки, 
за што веднаш ги информира Владата и 
министерот за финансии. Советот на Оп-
штината донел одлука за реконструкција 
и надградба на пазарот. Неколку дена 
подоцна Заев објавил јавен тендер за 
избор на соинвеститор за рекон струк-
ција и надградба на градското паза риш-
те, кој го доставил само во еден дневен 
весник, а согласно Законот за јавни на-
бавки бил должен отворениот повик за-
должително да го објави во 'Службен ве-
сник на РМ' и на веб-страницата за јавни 
набавки на Бирото за јавни набавки", се 
вели во соопштението на МВР.

Пријавените К.П., С.Д. и Н.Г., првиот ка-
ко претседател, а останатите двајца како 
членови на Комисијата за јавни набавки, 
наместо во согласност со Законот за 
јавни набавки, да ги исклучат двата по-
нудувача поради некомплетна докумен-
тација, извршиле оценување на пону-
дите и на пријавениот З.З. му предложиле 
да склучи договор за избор на соин ве-
ститор за реконструкција и надградба 
на градското пазариште со фирмата "Де-
лукс инженеринг", како најповолен по-
нудувач, по што во име на Општина Ст-
румица на 27.6.2006 г. склучил Договор 
за соинвеститорство и заедничка градба 
со ДГТУ "Де-лукс инженеринг" ДОО Стру-
мица, застапувано од управителот, при-
јавениот Г.К. Во Договорот за соинвес-
титорство, пријавениот З.З. во име на 
Општината како своја инвестиција го 
отстапил за изградба земјиштето кое се 
наоѓа на повеќе катастарски парцели во 
Струмица, на кои треба да се рекон-
струира и надгради Градскиот трговски 
центар, а тие се во сопственост на РМ и 
како корисници се јавуваат повеќе пр-

Претседателот Бранко Црвен-
ковски сметаше дека со апсе ње-
то на градоначалникот на Стру-
мица, Зоран Заев, продолжува 
пр актиката на злоупотреба на 
вл аста и на полицијата за по ли-
тичка пресметка со сите неис-
томисленици.

"Јас секогаш сум бил против 
криминалот и сум ја поддржувал 
борбата против криминалот, та-
ка и сега. Но, мислам дека пре-
многу лесно Владата и МВР си 
дозволуваат некои луѓе јавно да 
ги жигосаат, а потоа низ судската 
постапка да се процени дека тоа 
било неосновано".

Истражен судија од скопскиот 
Кривичен суд ќе треба пак да од-
лучува дали ќе му одреди при-
твор на градоначалникот на Стру-
мица и потпретседател на СДСМ, 
Зоран Заев. Ова следува откако 
Кривичниот совет на Судот ја 
при  фатил жалбата на Обви ни-
телството, кое смета дека Заев 
може да влијае на сведоците.
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авни и физички лица. Во однос на овој 
Договор, пријавениот Г.К. на 20.10.2006 
г. во име на ДГТУ "Де-лукс инженеринг", 
како гаранција го ставил севкупниот 
имот кој по договорот за заедничка 
градба ќе биде сопственост на фирмата, 
затоа што во моментот инвестицијата на 
оваа фирма за изградба на трговскиот 
центар изнесува 5.000.000 евра, сума со 
која потврдува дека одговара на обв рс-
ките и барањата на Општина Струмица и 
гарантира дека целосно ќе ги заврши 
обврските, кои произлегуваат од дого-
ворот и од спогодбите. На 17.7.2006 г. 
пријавениот З.З. во име на Општината 
под нел барање за издавање Извод од 
урбанистички план од Струмица и под-
нел барање за издавање Решение за ло-
кациски услови за градба, без притоа да 
наведе за кои катастарски парцели се 

однесува, како и барање за одбеле жува-
ње и за издавање акт за регулациона, 
градежна и нивелациона линија во кое е 
наведена само една катастарска парцела 
во КО Струмица. Во периодот од 26.5. 
2006 до 25.10.2006 г. З.З. во име на Оп-
штината склучил 25 спогодби со правни 
и физички лица, кои се корисници на 
градежно земјиште и сопственици на об-
јекти на градското пазариште. Но, во спо-
годбите е наведено дека лицата се соп-
ственици и на земјиштето, односно дека 
се согласуваат нивната недвижност из-
градена на катастарската парцела, како 
и идеалниот дел од земјиштето го даваат 
и й го преотстапуваат на Општината, а 
како надоместок за тоа, како и за из гу-
бената заработувачка да им се обезбеди 
соодветна површина во објектот кој ќе 
се изгради (трговски деловен центар). 

Од страна на Државниот инспекторат за 
градежништво и урбанизам при Минис-
терството за транспорт и врски два пати 
извршил надзор по предметот, при што 
утврдил неправилности спротивни на 
Законот на просторно и урбанистичко 
пла нирање и укажал и наложил запи-
рање на постапката за извршување на 
одобрението за градење. По укажува ња-
та на Државниот инспекторат за гра деж-
ништво и урбанизам и Државниот уп-
равен инспекторат И.Т. на 20.3.2007 г. 
изготвила нов Записник, во кој констан-
тирала дека во однос на рекон струк ци-
јата и надградбата на градското паза-
риште нема елаборат за нумерички по-
датоци, дека градителот - Општина Ст-
румица - нема доказ за право на гра ди-
тел, бидејќи по Имотниот лист корисник 
е ЈПКД "Комуналец", а сопственик РМ. 

Приведувањето на струмичката 
ѕвезда беше направено наопаку, а 
дури и да продолжува политиката 
на ВМРО-ДПМНЕ и на Владата да 
ги користат полицијата и судовите 
за политички пресметки со опо зи-
цијата, кој може да им верува на 
овие изјави - само оние кои по ли-
тички се непотковани и веруваат 
дека со популистичка пропаганда 
или со примена на "бајрак" ќе 
може да се стекне довербата кај 
маке донската публика. СУДОТ ТРЕБА ДА ПРЕСЕЧЕ - ИМА ЛИ КРИВИЧНА СУДОТ ТРЕБА ДА ПРЕСЕЧЕ - ИМА ЛИ КРИВИЧНА 
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