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СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ 

од VII-то продолжение на 56-та седница на Собранието на Република 
Македонија, одржана на 21 април 1993 година 

 

Седницата се одржа во просториите на Собранието на Република 

Македонија, со почеток во 11,20 часот. 

Седницата ја отвори и со неа претседаваше претседателот 1а 

Собранието, Стојан Андов.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Продолжуваме со работа. 

Пратениците Александар Гештаковски, Ристо Стаменов, Симон 

Наумовски, Јордан Бошков, Љубисав Иванов ме известија дека од 

оправдани причини не се во можност да присуствуваат на седницата. 

Констатирам дека седницата присуствуваат мнозинството 

пратеници на Собранието и дека Собранието може полноважно да 

одлучува  

 

Минуваме на точката 58 - Извештај од работата на Комисијата за 

контрола над работата на Службата за државна безбедност во врска со 

барањето пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ од 15 јули 1992 година и 

Предлогот доставен од страна на министерот за внатрешни работи 

Љубомир Фрчковски од 13 јули 199 2 година Извештајот ви е доставен. 

Владата на Република Македонија достави информација за 

постапувањето на Службата за државна безбедност со случаите кои беа 

предмет на расправа на Комисијата за контрола над работата на 

Службата за државна безбедност која ви е доставена.  

Отворам претрес. 

Молам, кој бара збор? 

Господин Арсов. 
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I/2/пј/см 

ДРАГИ АРСОВ: 

Почитуван претседателе, почитувани пратеници, продолжението 

на оваа седница по извештајот за работата на Комисијата за контрола 

над работата на Службата за државна безбедност во врска со летците, 

случајот со формирање на паравоени формации и случајот со 

прислушувањето на партискиот телефон на ВМРО-ДПМНЕ, инаку, овој 

случај познат во јавноста и како случај Дувло, очигледно, покажува дека 

актуелната политичка власт не може со прикривање на фактичката 

состојба со минимизирање на настаните и нивното оддолжување да се 

расправа по нив, да ја прикрие вистината. Очигледно е дека оваа Влада 

покажа дека немоќ по пат на редовна процедура и со политички средства 

да ги решава проблемите и конфликтните состојби во Републиката. Оваа 

Влада покажа дека не е на историското ниво на нашето време. Зошто го 

велам ова? Затоа што случаите што се наведени во извештајот на 

Комисијата за контрола на Службата за државна безбедност се доказен 

материјал што го потврди непочитувањето на законитоста, на уставноста 

и на закон- ските овластувања на Министерството за внатрешни работи и 

на актерите што стојат зад оваа институција на државата. 

Денес во овој собраниски дом, ние мораме да го кренеме својот 

глас во одбрана на народот и почитувањето на уставот и законските 

овластувања во одбрана на највисокото законодавно тело на овој 

Парламент. Конечно, дојде моментот и пред нашата и пред пошироката 

јавност да разговараме со докази за тоа со какви методи и средства се 

служи Министерството за внатрешни работи против сопствениот народ и 

против една партија, во конкретниот случај против ВМРО-ДПМНЕ.  

Извештајот покажа дека тоа се незаконски и неуставни методи и 

средства кои се надвор од овластувањата што ги има Министерството за 

внатрешни работи и актерите што се вклучени во овие три случаи. Врз 

основа на овој извештај конечно го бараме она што е наша основна  
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грижа, одговорност на носителите на сите овие случаи и спречување на 

ваквите дејствија. Уште од порано во ова Собрание ние укажувавме дека 

постои политичка полиција. Монтираните процеси со формирањето на 

паравоените формации, тоа најилустративно го покажаа. Поинаква и не 

може да биде таа полиција која без одобрение на надлежен суд врши 

контрола на партиски телефон, наместо да го прави спротивното, други 

да спречува што не го почудуваат законот и уставот да нема 

прекршители. Но, за жал,тоа не го прави, но за жал не го прави ова 

Министерство. Згора на сето тоа Службата за државна безбедност и 

натаму станува нечепната. Оваа практика, очигледно покажува дека не е 

во прашање Македонија, туку во прашање е власта, која по секоја цена 

се сака да се задржи од левите партии наспроти интересот на граѓаните 

и на народот на Македонија, наспроти општиот интерес. Нема друго 

објаснување зошто останува и натаму истата таква служба за државна 

безбедност каква што беше и до сега без било каква трансформација. 

Очигледно дека таа повеќе не претставува информативно известителен 

сервис на македонската држава и одбраната на Македонија, туку сервис 

на тесно партиски интереси наметнати со непочитување на изборните 

резултати и општата волја на македонскиот народ. Во Службата за 

државна безбедност нема никакви кадровски промени, ниту пак промени 

во методите и начинот на нивното дејствување. Главната активност на 

СДБ и натаму е насочена против демократијата, против демократските 

институции, против политичките партии, а најмногу против спомнатата 

веќе партија, партијата ВМРО-ДПМНЕ, не штедејќи го целокупниот свој 

арсенал што и порано во еднопартискиот систем го користеше кога ја 

водеше психолошката и известително - информативната војна против 

смртната опасност за безбедноста на поредокот, против се она што 

значеше промена на системот Социјалистичкиот и самоуправниот, се  
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разбира. Народот со ваква СДБ не е во состојба да го запознае 

вистинскиот непријател што ја загрозува безбедноста на Македонија, 

туку напротив на непријателот му се оневозможува да ги парализира 

сите акции на демократските процеси со форсирањето на поинакви 

информации што не се од интерес за демократизацијата, која на 

Македонија и е најнеопходна во овој момент. Во ова Собрание досега не 

се постави на дневен ред новиот закон за внатрешни работи без кои не 

можат да се носат и другите акти значајни за решавање на одделни 

прашања за функционирање на оваа дејност. Според тоа, досега за 

новата уставна организација на Министерството за внатрешни работи, за 

полицијата како орган на управата, за прашањата какви што се, 

заштитата на државната територија, заштитата на јавниот ред и мир, 

заштитата од рерористички и други насилни дејности, заштитата на 

одделни лица, објекти и простор, заштитата во услови на елементарни 

непогоди итн. не се расправаше овде. Не се расправаше за тоа каква 

професионална униформирана полициска формација ни е потребна, 

какви специјализирани единици, посебни единици, согласно според 

прогламираната политика за професионалиозација на оваа дејност. За 

тоа најмалку овде имавме шанси да разговараме. Ниту можевме да 

разговараме за оние прашања што треба навреме да бидат нормирани 

како што е прашањето за криптозаштитата, ниту пак за оние законски 

норми со кои се уредуваат други прашања врзани со оваа дејност како 

здравствената заштита итн. Наспроти тоа и покрај прогласениот 

суверенитет и прогласената самостојност на Република Македонија, 

сеуште не уследија некои нормативни акти кои што се поврзани со 

постојните надлежности поврзани со постојните сојузни институции кои 

сигурно во отсуство на нерегулирани со закон прашања сврзани со 

нашата безбедност лесно можат да претставуваат загрозување на оваа 

дејност и загрозување на безбедноста во нашата Република. 



5 
 

I/5 

Владата на Република Македонија и Министерството за внатрешни 

работи не може а да не биде одговорна за овие до сега нерешени 

прашања од значење за целата наша Република. Се додека со новиот 

закон не биде регулирана оваа проблематика не можеме да зборуваме 

дека имаме систем на безбедност што ќе биде сигурен гарант за 

безбедноста на Македонската држава. Практиката покажува дека не се 

решава кризата со политички, туку со репресивни решенија. Очигледно е 

дека репресијата во Македонија повеќе не може да се сокрие. Таа е 

јавна. Наспроти мирното решавање на кризата како што тоа го бара 

демократијата во Европа, кај нас се бара решението по пат на сила. На 

тој начин ние не можеме да излеземе од постојните тешкотии. Тоа е 

голема лага ако сакаме ние и натаму власта да се одржи по пат на сила 

како што тоа го прават левите партии, како што тоа го прави и актуелната 

македонска власт. 

Во Македонија, во овој момент нема никој право, па ниту овој 

собраниски дом да го исклучува правото за решавање на проблемите 

без учество на тие што имаат проблеми. Македонија мора да се отстрани 

од оние кои ја бранат Македонија за своите цели. Затоа, повеќе не треба 

да дозволиме полицијата да биде средиште на политичкото одлучување, 

туку тоа да биде токму овој собраниски дом. Затоа бараме крај на 

таквата партиска полиција кој стои зад поединечните интереси, зад оние 

интереси кои што се сврзани со тесно - партиските интереси, во 

конкретниот случај со Социјал - демократскиот сојуз и нивната коалиција. 

Бараме полиција што ќе ги штити општите интереси на Македонија, 

што ќе ја штити државата, бидејќи токму таа држава што ја имаме ние 

подеднакво е држава на сите нас. На тој испит, ми се чини, и на таа 

проверка кој е за ваквата македонска држава, падна и челникот на 

Министерството за внатрешни работи господинот Љубомир Фрчковски,  
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падна и оваа Влада, за која повеќе пати укажавме дека грубо ги 

пречекорува своите надлежности и оние дејствија што се спротивни со 

Уставот и Законот, кој што требаше да ги штити. Но, за жал тоа таа не го 

прави, а за тоа говорат и спомнатите случаи. 

Се случи токму тоа од што најмногу се стравуваше дека на 

Македонија и се заканува целосна опасност од идеолошкото и 

партиското слепило, особено кога челниот човек на Министерството за 

внатрешни работи ќе се поистовети исклучиво со интересите на една 

партија. За жал токму таквите стравувања се остварија. Над оваа наша 

држава завладеа репресијата од која Македонија не може да се спаси. 

Таа репресија сите добро знаеме од каде доаѓа. Доаѓа од левите партии 

на власт и нивната коалиција. Очигледно е дека господинот министер за 

внатрешни работи, а и оваа влада заслепени од таквата власт не се во 

состојба трезвено и објективно да ја согледаат целосната трагика на 

нашата судбина. Тие не се во состојба да ги спречат сопствените 

интереси, интересите на партијата, во конкретниот случај на СДС и 

нивната коалиција и да ја спречат онаа судбина што судбина го погоди 

целиот наш народ. Не е можно повеќе да се толерира една ваква 

повластена позиција, ниту пак некој може да го оправдува она што се 

случи во Македонија, а сите тоа знаеме, се случува хаос и пустош. Затоа, 

во овој момент со право бараме да бидат посочени виновниците за 

ваквите состојби во Македонија. А за сето тоа што се прави во нашата 

држава, што се прави со граѓаните и со народот врз кои се применува 

сила, врз кои се применува такви незаконски, неуставни дејствија, врз 

кои народ се применуваат такви методи и такви средства кои што го 

доведува на работ на егзистенцијата, ние не можеме а да не побараме 

виновници за тоа. Од таквата вина не можат да бидат ослободени ни 

министерот за внатрешни работи господинот Љубомир Фрчковски ниту 

пак актуелната влада. 
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Дали овие најдиректни предизвикувачи за сето ова што се случува 

во Македонија и натаму треба да останат на македонската политичка 

сцена. Дали тие треба за тоа самите да одлучат наспроти апсурдот што 

постои во овој Парламент со неможноста да се изнуди промена, затоа 

што токму тие што треба да ја сносат одговорноста ја прават и блокада 

во овој Парламент со мнозинството гласови. Затоа, за ваквата блокада и 

за ваквите последици што произлегуваат од ваквите дејствија, за кои што 

зборуваме и кои што се поставени на дневен ред треба да сносат 

одговорност за целокупните состојби токму тие кои што ја прав и 

блокадата во овој Парламент.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 

Дали уште некој бара збор?  

Господин Митко Анастасовски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II/1.-ЛП/МЛ 

МИТКО АНАСТАСОВСКИ: 

Почитувано претседателство, почитувани пратеници, од ден на ден 

работите се изжештуват. Парламент кој не може да донесе еден закон, 

една правдина и да го задоволи народот со тоа што го бара. Сум во 

Комисијата за разгледување на работата на државната безбедност. 

Искрено да ви кажам сум изненаден од работата на државната 

безбедност и дојдов до едно сознание дека воопшто не е свенато ништо 

во досегашната работа на државната безбедност, но си тече работата, 

реката таму кај што си одела, дури работите се уште по- опасни. 

Државна безбедност при едно коалистичко општество, при еден таков 

Парламент да има таква сила, тоа значи дека Парламентот и државата 

има уште една држава која се вика полиција. 

Вешто изработени планови остаток од минатото, вешто 

контролирано секое семејство кое припаѓа во некоја понапредна и 

подемократска партија. Сите усилби, не можам да ги наречам ни леви 

партии, сите усилби на полицијата која му служи не на одредени партии 

туку на одредени луѓе, државна безбедност специјално, се занимаваше 

со една неуставна и незаконска работа. Имено, да се прислушува 

телефон на една партија која е најјака во Македонија, тоа значи 

автоматски државната безбедност навлегла во работата на 

македонскиот народ. Инаку не можеме да го правдаме. 10 0 години ќе 

славиме ВМРО и се прашувам кој ќе го слави и зашто ќе го славите, кога 

таа партија, кога тој народ истеран од сите континенти по светот од тие 

тортури е денес во ова мало катче исто така прогонуван. Партијата на 

ВМРО, ни се дадоа податоци господа, е прислушувана. Зашто? Затоа 

што требаше да се казни и партијата или пак да се дезинформираат 

некои работи за кои се надлежни пак органите од полицијата, а за тоа се 

мајстори што никој не може да ги стигне во светот затоа што работат 

повеќе од 12 служби, разни служби, служби кои секој човек го имаат под  
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контрола. Тоа може да го прават само германските фашисти и 

тоталитарните режими. (Некој од пратениците од место нешто дофрла, 

при што пратеникот Митко Анастасовски продолжува). Да, господине 

Ристо. 

Нема сега веќе мориња, одземени му се. Ќе ме прашате чии 

мориња. Нема ги морињата, немаат цепоглави, немаат мориња ни во 

Јадранско таа полиција наша ни во Егејско Море. Нема ги ни островите 

кај што умираа патриотите од таквите полиции. Голи отоци, макронисот 

Гура Гидикуле Аверос. Истата полиција и таа е тука, истите методи. 

Индивидуални - (се обраќа на некои од пратениците) - не се смеј 

господине, затоа што и ти може да си во некоја трака таму на таа 

државна безбедност. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 

Ве молам, внимавајте како се обраќате. 

 

МИТКО АНАСТАСОВСКИ: 

Не именувам никого. Може во една фиока ти стои и твоето име. Да. 

Кој знае колку луѓе имаш пратено по голи отоци, кој знае колку мајки 

плачат од такви како тебе. Индивидуални прислушувања лично да ви 

кажам, колку што сум запознат, прислушувани се телефоните на многу 

од вас што сте тука. Зашто му беа потребни, тука се крие задната 

намера, да се уништи се што е напредно македонско. Намерата е јасна. 

Јас незнам тие луѓе како смеат да го пречекорат морето и да одат во 

Европа. Многу тоа ми е чудно. Млади луѓе во полицијата, млади луѓе во 

државната безбедност со такви амбиции или самите тоа го прават или 

имаат некои кои го тераат тоа да го прават. Ако е тоа второто, тоа е 

многу страшно, ако е тоа првото е двапати пострашно. Овој Парламент 

изгледа не може да му дојди до акал на тие служби, не може. Да  
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дозволат да се прислушуваат телефони, да дозволат да се фаќаат 

мирни граѓани и да се тепаат, да дозволат да се прават процеси, да 

дозволат заедно со Службата на КОС да се формираат некои таму како 

се викаат паравоени организации. 

Во што с суштината на сослушувањето на партијата ВМРО? Јас од 

првин кажав, но може нивните дедовци, предедовци, да го сотрат ВМРО, 

а ве убедив уште од првите моменти откога сум во овој Парламент и 

нема да го сотрете. И тие слави што ги правите, тие монтажни слави, тие 

лицемерни слави да ги оставите, затоа што нашиот народ надвор од 

земјата не ви верува. Полицијата се знае што верува. Да престанат 

сослушувањата, да престанат процесите и малку нека се вратат тие 

млади човечиња, нека видат колку жртви даде овој народ наш во тоа 

столетие и во последните 50 години. А ми се чини знаат да читаат, знаат 

да размислуваат и знаат да ценат, освен ако нема ништо, што реков јас 

пред некој ден нешто кое ги боли тука за оваа земја било од која партија 

да е, тогаш тие се за мене нелуѓе, животинчиња. 

ВМРО е демократска партија и како таква е регистрирана. ВМРО не 

се надеваше - не се смеј господине, затоа што и ти си еден од таквите. 

Јас не се плашам од никого, сум ви рекол од прво, апсолутно не се 

плашам од никого и ги презирам тие таквите, ги презирам од срце, затоа 

што од тоа семејство моето сум јас тука внатре. И тешко на моите деца и 

внучиња ако дочекаат едни такви да ги уништат нивните животи. Едни 

животинчиња да уништат човечки животи. Зар не ви е доста бегањето на 

нашиот човек од пеколот, зар не гледате надвор кој од тука избега и 

зошто не се враќа. Откога ќе ги убиете и овие тука, тогаш ќе си ги убиете 

вашите деца, затоа што нема кого да убивате, затоа што нема кого да 

убивате и ќе си убивате, сами ќе се јадете како тигрите кога ќе останат  
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гладни. Значи според тоа Законот и Уставот кај нас е згазен, е погазен. И 

да се вратам на тоа првото, е створена држава во држава. Полно викаа 

вака, колку сум читал тука, српските џандари, биле таму 7-8 илјади, ее, 

страв и трепет. Дојде другото, станаа 15 илјади. Останавме помалку од 

тоа што бевме од половината половина и сега ни треба 20 илјади, на 

секој 30 души по еден пендрек или по два пендреци, на секоја куќа по 

четири уши под прозорот, на секоја партија и на секој човек од партијата 

телефономонтажи да се сослушаат. Зар тоа е држава, зар таа е 

безбедност?! Со какво лице одите надвор и ве гледа светот и 

претставувате некоја држава и вие. 

 

Партијата на ВМРО, каде припаѓам од дете мало се гнаси од тие 

постапки и не се плаши. И тоа да го знаете, партијата ВМРО не се 

исплаши во вековите, не се плаши и од таа полиција која ни крои сега 

зад грбот незнам што. А ми се чини дека ѕверот и најголемиот крволочен 

ќе се напие крв и ќе престане. Меѓутоа, овие ѕверчиња изгледа не сакаат 

да се наситат ни крв човечка. Тогаш во што е работата? Работата е во 

омразата против овој народ во нивната крв и за жал во тие служби овие 

години продолжуваат да се ставаат и такви луѓе. И за жал во тие служби 

има многу учени луѓе, но луѓе надоени со омраза и садизам. Ако е во 

друга демократска држава, претрпен од полицијата таков напад, било од 

која партија на Парламентот, тогаш министерот за внатрешни работи или 

било кој министер вендаш си ја дава оставката на претседателот на 

Собранието на Републиката и си оди поштено затоа што згрешил. Не е 

тука ни Чикаго ни Детроит, кои имаат по 7-8 милиони жители со разни 

маси луѓе. Тука е една државичка малка со многу малку население и сега 

би требало да има такви репресалии, такви прислушувања, такви 

измачувања и такви нечекани, утре може што ќе донесе системот, 

ефекти. 
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Каде ќе го најдеме Законот ако не го почитуваме? Никаде. А кој 

треба да го почитува Законот? Државата. Државата кај нас е полицијата. 

Кога полицијата, односно не можам да ја критикувам целата полиција, 

има млади деца итн. за кои едно време реков тука пред овој собир дека 

треба да се плати повеќе од времето на покојниот Мијалков, кога им 

дадовме 30% итн., но треба Законот да го почитуваат органите кои ја 

раководат полицијата и државната безбедност. Ако тие одат со закон, а 

не одат со закончиња од џебот кои ги носат и ги користат во разни 

прилики за разни луѓе или партии тогаш тие не се полиција, тогаш тие не 

се раководители и треба да им ги вратат парите на тие што ги учеа така. 

Тие не научиле ништо, научиле само садизам. 

Во овој контекст, ова Собрание треба да се размисли дали ќе 

дозволи и понатаму да манипулира полицијата со државата, со народот, 

дали ќе дозволи ова Собрание да манипулира државната сигурност на 

чело со министерот за внатрешни работи и со ова Собра- ние и со 

Владата и со сите структури кои се во оваа држава, или конечно ова 

Собрание ќе сфати дека сите информации и сите преслушувања и сите 

отсега и досега што се десија тешки работи, за мене кривично дело 

извршија тие луѓе во овој народ, треба ова Собрание да рече стоп, точка 

и амин. Без разлика на која партија припаѓате господа, без разлика на 

кое вероисповедание сте треба малку да се размислете, затоа што вчера 

и денес му е редот на ВМРО, утре ќе ви биде на вас. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 

Има збор господинот Александар Флоровски. 
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АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ: 

Од формирањето на ВМРО - ДПМНЕ на 17.VI.90, па се до ден 
денешен, сведоци сме господа на невиден атак од постоечките 
неокомунистички режимски сили, велам режимски зошто вакви атаци на 
опозициони политички партии кои не мислат како власта се сретнуваат 
исклучиво во земји со воено - полициска диктатура, како Чиле, 
Некогашен Бразил, Аргентина и редица други кој сеуште опстојуваа за 
жалГ4 Методите со кој се судрува ВМРО - ДПМНЕ се различни, 
нормално во со- дејство со режимските средства за јавно информирање, 
Телевизијата, Н. Македонија, полициското ултра лево списание наречено 
"Пулс" итн. 

Сведоци сме на монтирани судски процеси во Велес, сомнителни 

самоубиства на членови на ВМРО - ДПМНЕ, отпуштање од работа на 

членови од ВМРО - ДПМНЕ и редица други акции, илегални или 

полуилегални, но се во функција на дискредитација и разбивање на 

ВМРО како политичка и единствена парламентарна опозициона партија 

со исклучиво национална провениенција. Во сите овие акции против 

партијата на која и припаѓам водечка улога има МВР и нејзиниот прв 

човек “демократот и антифашист". (господ да не чува од такви 

антифашисти)кој својот народ без причина го нарекуваат фашистички). 

Љубомир Фрчковски со неговите помошници од Службата за државна 

безбедност Слободан Богоевски, Добри Величковски и некои други 

поситни' риби кој идеално се вклоцуваат во омразата и антиуставните 

дејства против ВМРО - ДПМНЕ. битно е да се спомне дека работите 

кулминираа. Со трите случаеви кој беа и предмет на работа на 

Комисијата за контрола над работата на Службата за државна 

безбедност па во овој смисол и во врска со извештајот за работата на 

Комисијата за контрола над работата на СДБ, а во врска со барањето на 

пратеничката група на ВМРО - ДПМНЕ од 15 јули 1992 година и 

предлогот доставен од страна на министерот за внатрешни работи 

Љубомир Фрчковски од 13 јули 1992 година би го презентирал следното. 
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1. Растурање на летоците на Бугарски јазик 

2. Формирање на паравоени единици под името ТМРО -МНГ, во 

кафеаната "Сина птица" во Близината на Кочани, 

3. Контрола на телефонот во седиштето на партијата ВМРО - 

ДПМНЕ или аферата "Дувло", 

Поради редоследот на настани и подобра презентација морам да 

се осврнам како "точка бр.1, на растурањето на летоците на Бугарски 

јазик. 

1. Всушност за што се работи: во екот на првите повеќепартиски 

избори поточно пред вториот изборен круг ноќта меѓу 24 -и 25 ноември 

1990 година на повеќе места во Скопје, поточно во населбите "Авто 

Команда", Аеродром и Лисиче и во градот "Охрид" (што за жал воопшто 

не е спомнат во информацијата на Владата) беа растурени голем број 

летоци на Бугарски јазик со наслов "Искористена светата простата", 

летоци ,со антимакедонска содржина, поточно, содржина која имаше за 

цел политичката партија "ВМРО - демократска партија за македонско 

национално единство да ја прикаже како пробугарска или Ванчо 

Михајловистичка се со единствена цел да се разбие гласачкото тело на 

партијата, а со тоа и колапс на изборите. Кој нормално требаше да го 

искористат за добивка на политички поени тогашен СКМ - ПДП денешен 

СДСМ. Иако повеќе пати беше поставено како пратеничко прашање, 

дури по барање на комисијата за контрола на СДБ беше доставена 

информација за интерна употреба, поточно информацијата можевме да 

ја прочитаме исклучиво кај секретарката на оваа комисија госпоѓата Вера 

Атанасоска и во нејзино присуство. Лично ја прочитав со претседателот 

на ова Комисија господинот Стоиле Стој ков, а според тврдењето на 

секретарката на оваа комисија сите членови на комисијата ја имаат 

прочитано. Ова го велам од причина што не сакам да се манипулира, 

дека ова што ќе биде презентирано е неосновано, зад него стојат 7  

членови на комисијата и секретарот  на ова комисија. Впрочем и  
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заклучокот на комисијата по ова точка беше едногласно прифатен. 

Според извештајот на МВР околу растурањето на летоците на "Бугарски 

јазик", главни актери се претседателот на тогашен СКМ - ПДП за 

општина гази Баба, Игне~ Виларов, кој ако не се лажам сега е кандидат 

во општина Карпош, растурач  на летоците Владо Томовски роден 1952, 

а сега вработен како началник за урбанизам во "Гази Баба", а негов 

соучесник е уште еден господин на кој за жал името не му го знам, а е 

вработен во фабриката "УСЈЕ" во Скопје. Како главен режисер на оваа 

акција со растурањето на летоците фигурира "Тито Петковски сегашен 

потпретседател на Собранието на Р.М. Индикативно е што летоците се 

добиени од организацијата "Тодор Александаров" од Брисел кој со по 

средство на ОК на СКМ - ПДП од Струмица стигнуваат во Скопје каде се 

умножуваат и растураат. Следствено во растурањето на летоците на 

Бугарски јазик во Охрид, според наши информации учествувале. и 

припадници на СДБ од Охрид. Меѓутоа индикативно е што 

информацијата што тогаш ја добивме како членови на Комисијата и која 

е презентирана пред вас господа пратеници, сака да се анулира т.е. во 

информацијата на Владата се и вели дека "министерството за 

внатрешни работи" ги тема неопходните податоци и докази врз основа на 

кој би можело да утврди постоење на основани сомненија дека некој 

сторил кривично дело предвидено и казниво според член:71 и 208 од 

казнениот закон на РМ.. Што значи дека владата на РМ, со 

гореспомекатото сака да се стави во функција на заштитник на главниот 

режисер околу растурањето на летоците на Бугарски јазик, Тито 

Петковски кој треба да одговара за ова дејание. Согласно законот за 

кривична постапка со основано сомнение за постоење кривично дело, 

согласно одредбата на член 208 од казнениот закон на Република 

Македонија (ширење на лажни вести) и член 71 од КЗ на РМ повреда на 

слободата за определување ка гласачите. 
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Спрема тоа МВР нема дискрециско овластување да цени дали ќе 

поднесе кривична пријава или не туку е обврзан тоа да го направи. Во 

овој контекст треба да се спомне: дека се уште не е откриено лицето што 

го фрли молетовиот коктел во просториите на ЦК на тогашен СКМ - ПДП, 

а сега СДСМ а што се препишуваше на партијата ВМРО-ДПМНЕ. 

Премногу индикации постојат дека и овие дело од кујната на режисерот 

Тито Петковски, кој во манир на добар режисер на трилери направи 

добар заплет но очигледно дека расплетот ќе биде трагичен барем по 

неговата политичка кариера, а за неговото режисерска кариера верувам 

дека во МВР ќе има место за таквите. 

И на крај како заклучок стои фактот дека, пред се нечесно е, а и 

неосновано е да се обвинува бившиот и. покоен министер за внатрешни 

работи Јордан Михајлов дека тој што не сакаше да ја даде 

информацијата за растурањето на летоците на бугарски јазик, со што 

воопшто не се сложувам, затоа што господа "Мртва уста не зборува", 

иако би било така што не е точно, зошто сегашниот министер за 

внатрешни работи Љубомир Фрчковски не ја даде таа информација иако 

и за неговиот мандат кој за жал сеуште трае е поставено како пратеничко 

прашање повеќе пати. Прашањето на кој господинот Фрчковски треба 

длабоко да се замисл1ѕ И нормално да,  одговори, но не можам да се 

отргнам од впечатокот дека во интерес на некоја повисока институција 

овој случај со летоците од време на веќе покојниот министер Мијалков 

едноставно се става ад акта.  
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"ТМРО - МНГ" "Сина Птица" 
По однос на ова прашање би го презентирал следното: Комисијата 

имала основна задача да ги утврди причините за присуство на 

припадниците на МВР односно припадникот на СДБ и тогашен началник 

на II управа на СДБ - Добри Величковски. Меѓутоа во интерес на 

вистината ќе мора да се презентира или образложи и присуство на 

полковникот Драган Стојменски присуството на клучниот човек во 

формирањето на ТМРО - МНГ кој беше главниот координатор меѓу МВР 

односно СДБ и членовите на ТМРО - МНГ Љубо Јовановски. За 

присуство на таканаречените “гардисти" на би сакал многу да говорам, но 

битно е да се спомне дека мнозинството од присатните на 

инкриминираниот состанок во кафеаната "Сина Птица" беа членови на 

симпатизери на ВМРО - ДПМНЕ, кој од по разни побуди познати само на 

нив влегоа во оваа авантура. Пред се за службата на претставникот на 

МВР односно СДБ Добри Величковски во кафеаната. "Сина Птица” на 16 

април 1992 година. Иако од претставникот на СДБ т.е. потсекретарот на 

оваа служба Слободан Богоевски цело време тврдеше дека 

претставникот на СДБ во кафеаната ."Сина Птица"- Добри Величковски, 

а во функција на преземање на превентивни мерки од формирање на 

паравоени единици. Како член на комисијата не можам да се оттргнам од 

впечатокот дека господинот Добре Величковски активно учествува во 

формирањето на паравоени формации, а и сознанијата после прегледот 

на магнетограмот од Видео касетата од "Сина птица" одат во прилог на 

моето тврдење дека господинот Величковски како претставник на СДБ 

односно МВР е активен учесник во формирањето на ТМРО - МНГ која 

нигде не фигурира во Уставот на Република Македонија, значи се работи 

за антиуставен акт во кој имаме директно учество на тогашниот началник 

на II управа на СДБ. 

Во интерес на вистината пред се мора да се обзложат целите на 
таканареченото ТМРО-МНГ на состанокот во кафеаната "Сина птица" со 
следниот дневен ред: 
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1. Под еден - формирање на ТМРО - македонска национална 

гарда, 

2. Под два - Задачи и цели на организацијата  

3. Под три - финансиска состојба на организацијата и набавка на 

оружје, опрема и информации, 

Подточка б) од точка 3 ТМРО - задгранично, господа нигде не 

фигурира ВМРО - ДПМНЕ 'задграничен комитет (како што стои во 

информацијата на Владата) "кој е за жал е чиста дезинформација се со 

единствена цел компромитација на ВМРО - ДПМНЕ како политичка 

партија", значи ВМРО - ДПМНЕ нигде не стои во Касетата туку ТМРО - 

задгранична. 

4. Под четири - Избор на раководно тело на ТМРО – МНГ и под  

5. Под пет- - разно. 

И на крај од излагањето на Новица Арсовски еден од учесниците 

кој е претседавач на состанокот во "Сина Птица" вели дека ова е 

вонпартиска активност и со тоа не и сметаме на партијата. 

Во овој смисол, господа се прави јасна дистинкција помеѓу ВМРО - 

ДПМНЕ задграничен комитет и ТМРО задгранично, па секоја инсинуација 

во ;овој смисол е неоснована. 

За појасно презентирање на улогата на Добре Величковски  

претставник на СДБ на состанокот во кафеаната "Сина Птица" нека ви 

послужат следните цитати:од видеокасетата: 

Цитат бр.1 -  "Можам да ви .кажам дека ова што го договоривме, ќе 

го договориме, нема да биде проширено, нема да знае цела полиција, 

нема' да знае цела армија на Р. Македонија". 

Цитат бр.2 -  Меѓутоа, од вас исто така бараме да не после ден два 

се прошири дека ова наша "национална гарда" држела некаков состанок 

со армијата и полицијата и добила право да прави што сака. 



19 
 

III/7 

Цитат бр.3 - Многу мал ќе биде кругот на луѓе што ќе знаат за 

постоење на ова. Меѓутоа, Како сте спремни да се ставите на 

располагање и услуга на АРМ^и службата за државна безбедност и во 

дадена ситуација, а морам да кажам, не дај боже да дојде до ситуација 

да треба и тоа да го правиме, не знаеме, да се делува и да се знае кој 

командува, кој бара од вас да се активирате и како. 

Цитат бр.4 - Ова е, ако не целата илегала или барем полуилегално 

во однос на јавноста. 

Цитат бр.5 - И ве молам, како сами ставивте име "Национална 

гарда” немој да ме сфатите погрешно, мислам дека не е во ред врзување 

за било која партија. Втората личност која треба да се спомне е 

полковникот Драган Стојмановски кој барем од она што се гледа и слуша 

од видео касетата од 'Сина Птица" е во функција на Армијата - на 

Република Македонија и ги дава следните изјави: цитирам: "прво да ви 

кажам, ние сме во тек да вие не сте од овој состанок, десетти или 

дванаесетти или кој планирате. Идејата за оваа работа е уште од многу 

порано, дека!некој порано, некој покасно се вклучил, и дека до сега се 

превземени одредени активности врз база на конституирање, врз база на 

обучување на спремноста, на вооружување,  на чистење на редовите, на 

барање на оние прави патриоти кој се спремни на жртвување; 

Формираше на еден таков кадар кој треба да биде ударен кадар,- тој не 

може да биде јавен и јавно да се манифестира. Ова се само мал дел од 

изјавите на Драган Стојмановски полковник АРМ, како што самиот вели, 

Но индикативно е што во дописот од АРМ добиено по барање. на 

Комисијата го добивме следниот одговор за улогата на Драган 

Стојмановски бивш полковник на КОС а сега полковник во АРМ. Дописот 

е означен "под строго доверливо' број 2 - 110" од 28.7.1992 година и во 

него стои, цитирам само делови од дописот:"присуството на 

Стојамновски на состанокот на нашите граѓани во Кочани со цел да 

формираат национална гарда" извршена е по негова иницијатива,  
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сметајќи дека за тоа не треба да бара одделно одобрение од 

претпоставените на АРМ. Со оглед на тежината и осетливоста на овој 

настан тој за ова морал да побара одобрение и ангажирањето да се 

направи по одобрен план. За своето истапување на состанокот, 

полковникот Стојмановски не добил" никакви задачи ниту овластување 

да зборува во името на Армијата на Република Македонија. Службата за 

безбедност е формирана на 24 април 1992 година, што значи дека 

полковникот Стојамновски во време на одржувањето на состанокот од 

16.4.1992 година, не бил сеуште со наредба поставен на сегашната 

должност во Армијата на Република Македонија. Исто така на 15.4.1992 

година ниту друг ден порано, во Армијата на Република Македонија; ниту 

во Министерството за одбрана, не дошле никакви граѓани со барање за 

присуство на претставник на армијата на Република Македонија на 

состанокот за формирање на таканаречената "Македонска национална 

гарда" следува потпис - министер за одбрана - Трајан Гоцевски. 

Индикативно е и сомнително што во информацијата од Владата стои, 

дека полковникот Стојмановски го информирал лично генералот 

Арсовски, а уште посомнително да не знае министерот за одбрана, човек 

број 1 во ова министерство, проблем повеќе за размислување за 

состојбите во АРМ. Околу улогата на главната врска меѓу МВР и 

членовите на "Македонската национална гарда" Љубо Јовановски може 

следното да се каже: човек кој повеќе од 20 години фигурира како 

политички емигрант во Западна Европа, човек кој според зборовите на 

Добре Величковски е повеќе од добар. пријател со него лично 

долгогодишен познаник, барем така изјавува на видео касетата од “Сина 

Птица". Човек со многу '6ригинални" идеи, негова е идејата за 

формирање на ТМРО - МНГ нормално во содејство со Службата за 

државна безбедност на Република Македонија ТМРО-МНГ сигурно би 

работел, ако не би била обелоденета со двојна улога, членство 

на"гардистите" во ВМРО - ДПМНЕ и 2.ревносни соработници на СДБ и  
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МВР. Инаку лично ми остана во сеќавање една негова изјава од видео  

касетата која цитирам гласи: "сакам да кажам, еден точен збор, ако дојде 

до раѓање на ова национална гарда која ќе биде во состав на нашата 

Армија. Они се запознаени (се мисли на присутните членови, т.н. 

гардисти), кога армијата отиде, замина, нас не фати паника, дека 

остануваме како риба на суво и мораше да се стори нешто. Значи може 

да се констатира според ова изјава на господинот Љубо Јовановски дека 

кога отиде "бившата ЈНА се осеќал како риба на суно а додека била тука 

се осеќал како риба во вода, а рибата во вода најдобро се осеќа господа. 

Коментар мислам дека не е потребен. 

И УШТЕ НЕШТО ГОСПОДА ШТО Е БИТНО ДА СЕ СЛУШНЕ А СЕ 

РАБОТИ ЗА СЛЕДНОТО: ПОЛКОВНИКОТ Драган Стојмановски како еден 

од клучните личности во формирањето на ТМРО-МНГ го вели следното, 

цитирам: “Но со ликвидацијата ти правиш херој, ние ќе појдеме, ќе му 

подметнеме приколка ќе се залета и готово. Но , ќе биде национален 

херој. А херој не е потребен сега, да им создаваме ние херој. Ние 

создаваме сега Армија. Да зборуваме ова. Тој половично ги кажува 

работите. Тој мене ми има нудено пари да ги обучувам. Вие знаете 

потреба и викање на доста чесни дечиња во Бугарија, со нудење на.... и 

со средства, тоа вие знаете, Трајче знае, Добре знае, зошто ги спрема та 

му “да не бранат нас”. 

 Всушност овој цитат е уште еден доказ за антиуставните дејствија 

на СДБ, која не се стеснува ни од политичка ликвидација и дејствување 

на СДБ надвор од Територијата на Република Македонија кое подобро ќе 

го образложам на крајот од моето излагање. 
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Афера "Дувло" или^Македонски вотергејт 

Околу оваа афера би го презентирал следното: "Категорички 

тврдам дека СДБ врши прислушување неовластено, противзаконито, на 

службениот телефон на Партијата МВРО - ДПМНЕ, кое што како предмет 

постои со псевдонимот "Дувло". Таквото прислушување беше во еден 

континуитет и тоа по мое сеќавање од јануари месец па се до јуни се 

додека не заминав на одмор'.'. Ова е господа еден цитат од излагањето 

на господинот Александар Диневски, суспендиран работник кој сега веќе 

не е во МВР, работник на СДБ инаку тогашен помошник началник на 4 

управа кој беше поканет на Комисијата по негово барање, врз основа на 

јавната претставка од 31.7.1992 година, доставено до Комисијата за 

Контрола над работата, на СДБ, претставка против Љубо- мир Данаилов 

Фрчковски министер за внатрешни работи на Република Македонија и 

неговите соработници во СДБ, следствено дека е прислушуван 

партискиот телефон на ВМРО - ДПМНЕ воопшто не е спорно, без 

разлика како ќе одлучи парламентот, на господа да се прислушува 

Партијата со .најголем број пратеници е несфатливо за мене. 

Несфатливо е да се прислушува и поединец во Штабот - на ВМВО - 

ДПМНЕ, место тоа да се прави во неговиот стан, нормално со одлука на 

суд и дебело покритие за прислушувањето. Во овој контекст ќе 

продолжам со следниот цитат на Господинот Александар Диневски од 

Комисијата за Контрола над работата на СДБ, цитирам: "најпрво јас бев 

изненаден од кога ги добив тие документи и не знаев за што станува 

Збор, сметав дека се работи за прислушување на одредено лице кое 

дошло во судир со законот, првенствено заради оние познати случаеви 

во Велес, меѓутоа', понатамошниот тек на добивање на тие документи 

јасно излезе дека се работи за службениот телефон на ВМРО - ДПМНЕ. 

Подоцна низ мои раце помина решение за прислушување на 

соодветниот телефон на ВМРО-Ј]ДМНЕ, по окаа процедура која беше 

прифатена од СДБ за примената на мерката контрола на телефон. Пред- 
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логот беше потпишан по сеќавање од господинот Добре Величковски, 

согласност е дадена од потсекретарот на СДБ господинот Богоевски а 

решението се знае се потпишува од министерот за внатрешни работи 

Љубомир Фрчковски, цитатот завршува. Судска одлука нигде нема. 

После емисијата "Без наслов но со повод" на која учествуваше 

господинот Љупчо Георгиевски од една и господинот Добре Величковски 

од друга страна кога беа презентирани документите за прислушување на 

Штабот на ВМРО - ДПМНЕ, на 13 јули 1992 година господинот 

Александар Диневски е привремено оддалечен од работа со предлог за 

поведување дисциплинска постапка, на страна 2 од предлогот за 

поведување дисциплинска постапка се цитирани документите со ист 

датум и број кој што ги изнесе господинот Георгиевски. Имено се вели 

дека Диневски Александар предал службени документи материјали на 

неовластено лице и тоа: евидентен број 178од 19.2.1992 година, 

евидентен број 180 од 21.2.1992 година и евидентен број 218 од 2.4.1992 

година, чија содржина претставува службена тајна согласно чл. 45 од 

упатството за документација на СДБ. Не навлегувам дали 

господинот,Диневски ги предал или не, затоа што по мое сознание тој е 

направено од некоја повисока личност, од СДБ. Но, ова е презентирано 

поради фактот дека Партијата ВМРО - ДПМНЕ се обвинува дека се 

обидува со фалсификувани документи да го нападне интегритетот на 

Службата и министерството за внатрешни работи, кое како соопштение е 

испратено од МВР до средствата за јавно информирање 

Значи дека МВР со самиот предлог за дисциплинска постапка 

против Александар Диневски го демантира сопственото соопштение од 

14 јули 1992 година. Понатаму, во интерес на вистината мора да се 

презентира и следниот дијалог од Комисијата кој се одвиваше меѓу мене 

и господинот Диневски:," 

 Александар Флоровски: "Господинот Диневски тврди дека тие документи 

за кој се работи и кој се спомнати на ТВ емисијата ги  има видено, па би  
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сакал да протолкува, дали овој е валиден документ, т.е. фотокопија на 

еден таков документ, па би го молел за еден краток коментар. 

телефаксот испратен од Австралија од нашиот комитет од Мелбурн за 

Скопје, документ од V управа чиј началник е Димитар Апостоловски, внук 

на претседателот Киро Глигоров, документот под евидентен број 218 

извор "Полог" од 2.4.1992 година, предмет "Дувло" цитатот завршува. А 

еве што вели господинот Диневски Цитирам: “Добро, вакви документи ми 

се познати, мислам ова трака што е црна е фотокопија, тогаш е зелена, 

се мисли на оригиналот зелена трака треба да има. Значи видете на 

фотокопија и со V-та управа стои, таа е надлежна управа за 

прислушување, ев. бр. 218, тој број се поклопува по сеќавање овде, 

предмет стои "Дувло" и следи текст: нема да го читам, меѓутоа првите 

две реченици очигледно: вчера, значи 1.4, пред 14 часот во "Дувло" се 

јави Иван Соколов од Аустралија. во "Дувло" се јави, значи очигледно е 

телефонот на ВМРО-ДПМНЕ и уште еден доказ, дел од разговорот кој 

што говори со Роберт и на крај има иницијали Р1Ј, тоа е работникот кој 

што работел на тој предмет, кој што го отчукал." цитатот завршува. Колку 

за ваша информација почитувани пратеници зад иницијалите Р.Ј. стои 

личноста на госпоѓа Руска Јовановска. Од овие досегашни презентирања 

недвосмислено стои фактот, дека ВМРО - ДПМНЕ единствената 

опозициона партија константно се прислушувала во еден подолг период, 

па во овој контекст мора да се спомне дека документот кој е презентиран 

од мене лично на Комисијата под ев.бр. 218 од 2.4.1992 година е 

фотокопиран и поделен на членовите на Комисијата. За да не би 

одземам многу време господа, мислам дека ова што е досега 

презентирано е доволно за ваше сознание и валидна проценка на 

настаните, иако е ова само мал сегмент од сите тие активност на МВР 

односно СДБ. Следствено работите се сведуваат на следното дека 

министерството за внатрешни работи е длабоко заплеткано во нечесни, 

извалкани и антиуставни дејанија, чиј епилог допрва ќе се види. МВР на  
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Република Македонија, место да го брани  уставниот интегритет на РМ, 

директно го разбива македонското национално единство, а во чиј 

интерес проценете вие господа пратеници. Но, не можам да се оттргнам 

од впечатокот дека некој високи функционери во СДБ и МВР работат во 

интерес на некој странски држави и нивните известителни служби. Околу 

опструкцијата од страна на МВР према Комисијата, стои фактот дека 

целата 21-та седница која имаше 11 продолженија бевме опструирани од 

претставникот на СДБ, т.е. потсекретарот Слободан Богоевски, ова 

најодговорно го тврдам, како и од некои членови на Комисијата, за кој не 

сакам да зборувам од колегијални причини. Околу фалсификувањето од 

страна на САД на двата од трите горенаведени документи за жал може 

да се каже дека фалсификувањето е извршено на дилетантски начин и 

тешко господа пратеници на таква служба"9а државна безбедност која не 

успеава професионално да го направи тоа. Како резиме на сето што е 

досега изложено треба да се бара одговорност како од министерот за 

внатрешни работи на РМ Љубомир Фрчковски а со тоа одговорност и на 

потсекретарот на СДБ Богојевски и неговиот стручен консултант кога се 

работи за ВМРО ДПМНЕ Добри Величковски во интерес на македонскиот 

народ затоа што такви лица кој работат против ВМРО - ДПМНЕ за кој 

гласаа преку 300 илјади граѓани не .заслужуваат да седат на тие места 

Впрочем, битно е да се спомне и улогата на претседателот Киро 

Глигоров, како прв човек на македонската држава, кој ништо не направи 

да се спречат овие, антиуставни дејанија туку на некој начин ги 

потхрануваше со своето премолчување и поддршка на активностите на 

СДБ против партијата ВМРО - ДПМНЕ. Следствено, би сакал како член 

на Ко- мисијата да се заблагодарам на работната група која со својата 

стручност ни овозможи вистинско согледување на работите.  
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Во контекст на сето досега презентирано држи фактот дека МВР 

односно СДБ многу успешно ја играат улогата на политичка полиција од 

времето на едноумието, не само што ја играат таа улога, туку 

најодговорно тврдам дека и фактички се работи за политичка полиција со 

единствена задача дискредитирање на ВМРО - ДПМНЕ и заштита на она 

што значи интерес на неокомунистите чиј главен стожер е СДСМ. Па во 

овој смисол битно е да се спомнат неколкуте сомнителни самоубиства 

примерот со: Миле Илиевски, советник во Службата за државна 

безбедност, трагичното загинување на Зоран Јакимовски од Кратово, 

член на Унијата на млади сили при ВМРО - ДПМНЕ новинарот на 

македонското радио и новинар во ГЛАС на ВМРО - ДПМНЕ Љупчо 

Анастасовски.,,. убиството на наш член во Куманово од офицер на 

бившата ЈНА, и на крај уште неразјаснетата трагично загинување на 

министерот за внатрешни работи Јордан Миј алков, последниот пример е 

најеклатантен: всушност се почна со текстот објавен во ПУЛС н под име: 

"Заговор против Глигоров", со кој се подготвуваше рушење на Мијалков 

во дадениот текст се објавени бројни податоци од службен карактер од 

доменот на Службата за државна безбедност, што фактички значи дека 

СДБ ги дава податоците на дотичните автори на овие текстови, што исто 

така значи и соработка на тие новинари со Службата за државна 

безбедност. Колку за ваше сознание господа пратеници, текстот под име: 

"заговор против Глигоров објавен во полициското ултра - лево списание 

или “ПУЛС подобро би гласел под име "Заговор против Мијалков", 

заговор. чие сценарио се подготвуваше во Битолската кафеана: "Ајчо", 

во кој учествуваа двајца пратеници на социјалдемократскиот сојуз чии 

имиња ако има потреба ќе ги спомнам, службеник на Службата за 

државна безбедност во Битола тие име исто така ми е познато и 

офицерот на КОС полковникот Никола Глумац, добро;познат на СДБ по 

своите екстремни ставови, тема на разговорот беше отстранување на  
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Мијалков од политичката сцена. Веднаш после овој состанок е покрената 

иницијатива за одговорност на Мијалков и после тоа следи трагичното 

загинување на покојниот министер за внатрешни работи, под сомнителни 

и сеуште неразјаснети околности, Во прилог на формирање на политичка 

полиција е масовното примање на кадри исклучиво од редовите на СДС 

и реформските сили во Скопје, Битола, Кочани и други градови на 

македонската држава. Во истиот контекст е и примерот со фељтонот 

објавен во ПУЛС во броевите 93, 94 и 95 под име "опера ориентис", во кој 

според тврдењето на раководни лица од СДБ 90% од истите се 

препишани од специјални информации, со степен на доверливост 

"државна тајна" единствена личност која ги добива овие информации е 

претседателот Киро Глигоров, а единствени -личности кои можат да ги 

дадат се министерот Фрчковски и потсекретарот Богоевски, целта на 

објавувањето беше компромитација на одредени личности со тоа што, 

поедини "подобни комунистички кадри од бившата влада од кои некои си 

И во сегашната и Парламентот т.е. од левиот блок фигурираат во 

извештајот, кој елегантно беа избегнати, да се спомнат, чудно е што МВР 

и СДБ  досега ништо не презеле околу одговорноста на тој што ги дал 

специјалните информации во( месец октомври.199Дггодина, а се знае кој 

може да ги даде таквите информации, или министерот Фрчковски или 

потсекретарот Богоевски, или пак господа се постапува по 

правилото,кога МВР сака да искрмпромитира некого, тогаш не е државна 

тајна, а кога' ВМРО - ДПМНЕ открие злоупотреба и против уставни 

дејства на СДБ тогаш тоа е највисока државна тајна. Како резиме на сето 

досега презентирано, одговорно можам повторно да потврдам дека СДБ 

е длабоко заплеткана во низа антиуставни дејства како од партиска 

директива" од таканаречениот лев блок, така и од лична корист, корист,  
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па во овој смисол неоспорно е одговорноста на првиот полицаец 

Љубомир Данаило Фрчковски неговиот потсекретар од СДБ, Слободан 

Богоевски, како и од Добре Величковски и внукот на претседателот Киро 

Глигоров Димитар Апостоловски, началник на V управа за 

прислушување. 

И уште нешто господа. Пошто цело време сме уверувани дека се 

работи за фалсификат документи, ќе ви прочитам еден документ кој е 

презентиран на Комисијата. 

(Го приложува документот). 

(На крајот го приложува и телефаксот кој исто така е фатен)  
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V UPRAVA 

Ev.br.218 

Izvor “POLOG” 

2.04.1992 g. 

 

Predmet: 

 

“ D U V L O “ 

 

Včera (1.04) pred 14h. vo “Duvlo” se javi Ivan Sokolov od Avstralija. 

Prenesuvame del od razgovorot koj što go obavi so Robert> 

I – Dali imate slušnato deka se  sprema nešto od albanska strana? 

R – Včera imaše miting vo Skopje. Beše mirno. Nemaše problem.  

I – Tuka ima informacija deka se očekuva nekoja grupa da se ufrli vo 

Zapadna Makedonija. 

R – Za toa ne sme vo tek. 

I – Informacijata ja dobiv od visoko mesto. Ne e oficijalno. Utre treba da ja 

potvrdat. Se očekuva platen specijalci da se ufrlat, za da predizvikaat 

problem pred ili po česti…. Ovaa informacija ja slušnav po tretpat. 

Denes se slušnav I so pretsedatelot od Tetovo. I toj ni kaža nešto slično 

na informacijata koja što ja dobiv. 

R- On ne ni prenel ništo. 

I - Mi reče deka treb ada se slušne so vas. 

R – Ne se ima javeno. 

I – Tuka se napravi golema panika okolu ova informacija. Točnata 

informacija e toa: Muslimanskata fundamentacija preku Turcija imaat 

obučeno Kurdi so cel d aim pomognat na albanskoto naselenie. Se 

manipulira so dosta golema brojka. Se zboruva za nekolku iljadi. Če gi 

ufrlat, najverojatno, preku Albanija ili preku Grcija. 
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Utre če se potrudam da dobijamm informacija od povisok organ. 

Informacijata izleze od visoki lugje. Ili nešto se planira ili pak e veče 

isplanirano. 

Me interesira – dokolku bi došlo do nešto – dali partijata ima možnost 

da pruži otpor barem za izvesno vreme? 

R – Apsolutno. Jasno e toa. Će može da se stori nešto. 

I -  Da bideme vo kontakt. Jas će gledam lićno da se sretnam so tie lugje. 

Oni će mi gi kažat rabotite bidejći gi znaat ovie raboti podobro od nas. 

Ako ima nekoi raboti, će se javam. Pred da se javam povtorno, prenesi: 

prvata informacija stigma od krugot na albanskite fundamentalist, a 

vtorata e od razuznavačka služba na naši prijateli. 

Samite ni rekoa da im se javam utre, za da mi kažat pokonkretno. Ako 

se spremi nešto, prenesete vo našite organi tamu. Će vidime što će 

pravime ponataka. 

 

Dostaveno do: 

II Uprava 

IV Uprava             R.J. 
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СЕЈФЕДИН ХАРУНИ: 

Почитувани дами и господа, почитувано претседателство. 

Денешната расправа за извештајот од работата на Комисијата за 

контрола над работата на Службата за државна безбедност во врска со 

барањето на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ од 15.о7.1991 година 

и предлогот доставен од страна на министерот за внатрешни работи 

господин Љубомир Фрчковски ја сфаќам во една поширока смисла,како 

расправа за местото и улогата на полицијата во едно демократско 

општество за кое се залагаме да го изградиме. Ова прашање е посебно 

значајно и за нас албанците кои во изминатиот пред децениски период 

на постоење на македонската држава најмногу го чувствуваме дејството 

на полицијата врз нашите плеќи, посебно на таканаречената политичка 

полиција односно СДБ која работеше како продолжена рака на 

југословенската односно српската служба за безбедност. Најважна 

работа беше да произведува непријатели од редот на албанската 

националност. Бројот на албанците кои во овој период биле кривично и 

прекршочно судени за национализам, сепаратизам и шовинизам, како 

што оценуваат органите за безбедност е огромен. Секогаш кога 

партиските или државните органи на Југославија или на Македонија ќе 

заглавја на нивната политика на економски или политички план од 

ракавот како скриен адут веднаш се потегнуваше прашањето на така 

наречениот албански национализам и сепаратизам, со што требаше да 

се покријат слабостите на власта, да се избегне одговорноста и заплаши 

народот, посебно македонскиот дека треба да молчи бидејќи албанците 

само што не дигнале бунт или не се отцепиле од Македонија. Се уште се 

сеќаваме на долгите седници на ЦК на кои на долго и широко се 

расправаше за опасностите од овој вид национализам, проследен со 

груби и вулгарни навреди на целиот албански народ во што учествуваат  
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и одделни партиски кадри од албанците кои за да ја докажат својата 

подобност и послушност кон комунистичкиот режим плукаа врз 

сопствениот народ. Сите оние други кои имаа пореален став спрема 

албанците, меѓу нив и некои од македонците беа јавно жигосуваз и 

екскомуницирани дека го помагаат албанскиот национализам и 

сепаратизам, дека се толерантни спрема шиптарите итн. После овие 

седници веднаш следуваа вистински хајќи спрема албанците, 

политичките диференцијации во работните колективи, политички судења, 

прекршочни казни, акции за рушење на се и сешто итн. 

Да се разбереме. Никој нема против да се земаат на одговорност 

оние кои се зачагаа за насилно рушење на поредокот, тие кој 

подготвуваа терористички акции или вршат други кривични дела. 

Меѓутоа, дами и господо, голем број албанци во изминатиот период беа 

осудени заради нивното учество во демонстрациите на Косово, заради 

вербална поддршка на идејата Косово Република, поради носење на 

албански национални симболи и пеење на песни , барање за изведување 

настава на албански јазик, вербални истапи , кршење на сликите на Тито 

или на Слободан Милошевиќ и слично. Воедно за некои обични кривични 

дела или најбанлни прекршоци, оштетување на имот, тепачки и друго 

веднаш им е препишувана политичка позадина доколку сторителот бил 

албанец, а оштетениот од друга националност, на пример македонец или 

некој друг. Без критички став, дали навистина се работи за свесна 

политичка акција или за обично дело што го прават сите, без оглед на 

националната припадност. Вакви пак квалификации се давани и за 

верски обреди на албанците, при што најкарактеристичен е случајот со 

погребот во село Равен - Гостиварско за што расправаше ЦК на СКМ. 

Последиците од таквата политика беа катастрофални и за албанците и 

за македонците. за албанците затоа што кај нив се јавуваше омраза и 

отпор спрема власта и страдаа невини луѓе, посебно млади кои цел  
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живот ќе го носат печатот дека се националисти, шовинисти и 

сепаратисти. Таков еден случај имавме пред четири години кога во 

Тетово беа осудени неколку средношколци како контра револуционери 

затоа што во нивните тетратки напишале песни за албански национални 

јунаци. 

Негативните последици за македонците ги гледам во фактот што 

преку постојано потенцирање на опасноста од албанскиот национализам 

и сепаратизам, вештачки се создаваше омраза кон сите албанци чии 

последици и денес се чувствуваат и претставуваат огромна пречка за 

воспоставување на трајна меѓунационална доверба, почитување, 

разбирање и толеранција. Состојбата на меѓусебна доверба и 

сомневање освен на нашите заеднички непријатели не им одговара ниту 

на албанците ниту на македонците, доколку навистина сакаме да 

живееме заедно. 

Очекувавме дека со распадот на тоталитаризмот и со 

воспоставувањето на демократијата во Македонија ваквите состојби ќе 

бидат надминати и закопани како непријатно искуство во историјата, 

меѓутоа за жал, нашите надежи и очекувања не се сотврија и сега 

повторно се соочуваме со истите тенденции на постапување на 

полицијата и под раководството ан актуелниот министер за внатрешни 

работи Љубомир Фрчковски. Имено во МВР а пред се во СДБ се уште 

постојат сите политички досиеја на албанците формирани во време на 

едно умието и тие луѓе и на таму имаат третман на државни непријатели 

на РМ, вклучувајќи ги и они кои јавно г напаѓале Милошевиќ, виша 

Југославија, Српска политика ЈНА или искажале поддршка на албанците 

од Косово за нивна Република и друго. Меѓу нив се уште постојат досиеја 

на добар дел од пратениците на ПДП и НДП. Имавме дури и случаи во 

Билтен на Собранието, веднаш по изборите на биографиите на одделни 

наши пратеници да биде запишано дека се албански националисти и 

сепаратисти што е дело на сегашната СДБ. 
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СЕЈФЕДИН ХАРУНИ: (продолжение) 

И денес верувам дека и од нас овдека, иако сме легално избрани 

пратеници сеуште има голем дел, ако не и сите кои се по целосна 

обработка и надзор на СДБ, за тоа располагам и со бројни сознанија, а 

изменета е само во квалификацијата на третманот. На- пример албански 

национализам и сепаратизам ни се препишува некаков тероризам и 

екстремизам. 

СО едно такво образложение о оправдување беше изведена и 

познатата акција во с.Радолиште - Струга која според сигурни податоци 

ја организираше СДБ. Во таа акција во која учествуваа 1000 до заби 

вооружени полицајци и со оклопно возило грубо беа претепани повеќе 

невини граѓани и деца, а таквата незапаметена окупација на селото 

предизвика вознемиреност и страв кај сите албанци. Доколку полиција1] 

беше способна немаше да врши претрес на цело село и да постапува 

така туку акцијата ќе ја ограничеше на онаа куќа или оној човек кој 

навистина поседувал непријавено оружје. Меѓутоа, очигледна беше 

желбата на Фрчковски и неговите соработници да се демонстрира сила и 

вештачки да се предизвика контра реакција кај албанците, да се 

дестабилизира Македонија и тогаш присутната ЈНА да се појави во улога 

на спасител на Македонија и остане тука. 

Со иста цел беа исценирани и настаните на Бит Пазар во кои 

животот го загубија 4 невини луѓе, а беа претепани голем број на луѓе. 

Никој не може да ме увери дека едно 15 годишно дете е главен виновник 

на илегалната трговија со цигари и дека за тоа да биде претепано, а 

главните трговци кои се прва рака во тој синџир на недозволена трговија 

мирно да ги полнат џебовите и да предизвикуваат такви ситуации во кои 

се загрозени животите и на самите граѓани. За овие настани целосна 
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одговорност треба да поднесе не само министерот Фрчковски туку и 

неговите соработници. 

Од страна на ВМРО-ДПМНЕ овде беа изнесени обвинувања за 

прислушување на нивната партија и со право можеби луѓето реагираат 

меѓутоа ние не сме наивни да не можеме дека континуирано се 

прислушува и нашата партија и пратениците и некои наши лидери. За 

тоа имаме бројни конкретни податоци, но имаме укажувања и од неколку 

странски политичари кои на некои наши раководители им покажувале 

такви снимки со цел нашата партија ПДП и нејзиното раководство да се 

искомпромитираат како терористички. Затоа ценам дека ова прашање е 

доста сериозно и дека ние денес не можеме да зборуваме за некаква 

демократија ако се следи или прислушува било која партија или било кој 

поединец. 

Исто така и натаму продолжуваат репресивните мерки на 

полицијата кон албанците, посебно спрема притворените кои грубо се 

тепани во полициските станици без никакви причини. Последица од тоа 

имавме два смртни случаи на албанци кои умреле од тепање во Скопје и 

Куманово. Загрижувачко е што оние кои што учествувале во тоа наместо 

веднаш да бидат суспендирани тие ги унапредуваа на раководни места 

во МВР. На такви раководни места посебно во СДБ сеуште се наоѓаат 

кадри кои својата кариера ја граделе на прогонот и монтирање на 

процеси спрема албанците уште од времето на едноумието и денес 

продолжуваат со исти такви активности. 

Ништо подобар не е ни односот на МВР кон граѓаните од 

албанската националност на работа во странство. При секое нивно 

доаѓање во земјата веднаш се викаат во полицијата и се бара од нив да 

дадат објаснување зошто биле во некои клубови или ресторани чии 

сопственици се албанци во тие земји каде што работат. 
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Така има појави на дел од нив незаконски да им бидат одземани и 

задржувани накитот, девизите, парите, патните исправи, без никаква 

причина или образложение поради што некои ја изгубиле работата во 

странство бидејќи не се вратиле навреме во таа земја. За да се спасат, 

некои од нив се принудени и да даваат мито на одделни инспектори кои 

ги уценуваат. Жалосно е што овде никој не се освестува дека тие луѓе 

сето тоа што им се случува овде го кажуваат во странство и создаваат 

негативно мислење за демократијата во Македонија. 

 

Постапката на управните служби на МВР спрема албанците ми се 

чини дека е најлоша. Нема ниту еден документ кој треба да биде 

издаден, албанецот да не чека со месеци или да биде грубо навредуван 

од службениците заради неговата неукост или недоволно познавање на 

постапката. Често пати и за најобичен документ му се бараат разни други 

документи, или се закажува долг рок за чекање на издаваше на 

документот и едноставно се одбивани без никаква причина. Такви 

примери и денес ги имаме, долгите шалтерски редици, во ова 

министерство. 

 

Пратеничката група на ПДП не може да биде задоволна и од 

кадровската политика во МВРО, а посебно во СДБ. И покрај тоа што во 

последно време се примени и одреден број кадри од албанската 

националност, проблемот е дотолку поголем што на овие кадри и натаму 

се гледа со недоверба и се распоредени на споредни работни места, а 

за некакви напредувања и поставувања на раководни функции не 

станува ни збор. Кон ова треба да се додаде и фактот што голем дел од 

ново примените кадри се примаат според старите критериуми и шеми и 

тоа луѓе кои не уживаат углед и доверба и кај албанците што е посебно 

важно ако се има предвид традиционалниот однос на почитување и  
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респект кон власта од страна на албанците. Затоа, почитувани 

пратеници, доколку сакаме да имаме вистинска демократија во 

Македонија, меѓусебна доверба и почит без оглед на националната 

припадност, доколку сакаме да постигнеме состојба, албанците искрено 

да ја чувствуваат полицијата и како своја сите овие нега- тивни состојби 

во МВР и СДБ ќе мора да бидат надминати. Тоа е во интерес на сите. 

Мое мислење е дека сегашното раководство во МВР на чело со 

господинот Љубомир Фрчковски имаат желба и се способни тоа да го 

сторат, само треба времето да покаже. 

Ви благодарам.  

 

ЏЕЛАДИН МУРАТИ: 
Господин Стоиле Стојков бара процедурално.  

 

СТОИЛЕ СТОЈКОВ: 
Почитувани пратеници, мислам дека претседавачот со денешнава 

седница би требало секој на денешнава седница кој не се држи до 

дневниот ред да го опомене затоа што 58-та точка е децидна и јасна, се 

работи за извештајот на Комисијата за контрола над СДБ меѓутоа, по 

наша навика ми се чини секоја седница ние ја претвораме во седница за 

меѓунационалните односи во РМ. 

Затоа, би го замолил претседавачот да ги опоменува говорниците 

од оваа говорница да се држат стриктно за точката од дневниот ред. 

 

ВЛАДИМИР ГОЛУБОВСКИ: 
Одделни раководства на левите партии и моќници од поранешниот 

систем не сакаа да го прифатат изборниот резултат од првите 

повеќепартиски слободни избори. Тие предводени од поединци од кои 

некои се сега во државниот врв заедно со СДБ го предизвикаа случајот 

Велес во ВМРО-ДПМНЕ: Последиците се познати. Македонската левица  
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ја презеде целата власт. Развојот на една политичка партија беше 

спречен и на таа партија во понатамошниот период до денес и се додели 

улогата на лажна опозиција како покритие за демократијата во 

Македонија пред меѓународната јавност. Во тоа надигрување помеѓу 

мајсторите на политичката игра од редовите на бившите комунисти и 

нивната жртва што и можеше природно да се очекува не беше изиграна 

само една партија и народот кој и ја укажа довербата туку и помалку 

вештите членови на бившата комунистичка олигархија кои за своето 

нечесно учество мотивирано со желбата да приграбат некое од врвните 

државнички функции на крај останаа со кратки ракави. Но, случајот 

сакаше токму жртвите на полициската манипулација од членовите од 

партијата со најголем број пратеници во Собранието на РМ да дојдат до 

докази за вистината за перфидното и неуставно дејствување на СДБ. Во 

тој контекст би укажал на специјалните активности и манипулации на 

службата во однос на мојата позиција и активностите кои ги има во 

основањето и консолидацијата во ВМРО-ДПМНЕ. 

 

Според она што е познато, евидентно е дека од страна на СДЕ 

против и мојата поранешна партија е реализирано специјално сценарио 

во корист на конзервативните политички сили кои не можеа да го 

прифатат поразот на изборот и радикалните промени на политичкиот 

систем во Македонија. Тука да укажам на фактот дека во изборната 

единица чиј кандидат за пратеник бев на првите слободни избори беа 

растурени летоци со чија содржина директно бев обвинуван како 

експонент на бугарскиот врховизам. Секако дека при ова службата 

поаѓала од проценката на мојата улога во градењето на партиската 

стратегија и тактика. Со увидот во дел од документацијата кој ми беше 

овозможен од членови на поранешната партија се уверив дека сум бил  
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следен, прислушуван и провоциран. Од документацијата произлегува 

дека провокатори на службата ми пристапувале и за време на годишните 

одмори реализирани во странство. 

Покрај тоа од член на комисијата за надзор над работата на СДБ 

бев информиран а тоа го потврдија и други дека службата за мене имала 

отворено досие под името "Вилда". На тој начин се откри вистината дека 

СДБ со цел да: оствари група политичка манипулација досието го 

искористила за политичка монтажа и користејќи полициски методи за 

дезинформација да ме компромитира пред мојата партија претставувајќи 

ме како нејзин соработник при што е користена услуга на една друга 

национална партија која што не можеше да го преболи изборниот 

фијаско. Таа партија својата поврзаност со СДБ ја потврди преку 

аферата со својот портпарол со јавното обелоденување на вистината 

дека тој извршувал специјални полициско - политички задачи за СД а 

може да се претпостави дека меѓу другото е и ширењето "на доверливи 

полициски информации" како и натписите во Епоха. Замисленото 

сценарио за мојата елиминација од мојата поранешна партија е 

реализирана врз основа на слабостите од неединственото меѓу 

потесното раководство на партијата како резултат на егзистирање на два 

различни концепти во однос на националниот и идеолошкиот, но и 

поради отвореното прашање во врска со финансирањето на партијата. 

 

Сепак, останува отворено прашањето дали СДБ ја искористила 

само погодната почва настаната со дејствувањето на кариеристите кои 

по изборниот успех навлегоа во партијата и остварија позиција 

спротивна на статутот, градејќи ја врз основа на интриги со што 

воспоставија контрола над однесувањето на претседателот и 

генералниот секретар, а се со единствена цел по секоја цена да  
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учествуваат во власта или пак службата активно учествувала во сите 

фази на реализирање на сценариото, но во тој случај преку кого во 

партијата. Дали ги има повеќе инфилтрирани во партијата, каде и на кое 

ниво се лицирани, времето ќе даде одговор на овие прашања, како и за 

улогата на контроверзниот основач на ДПМНЕ партија која споиме со 

ВМРО поради финансиско сервисирање, а кого сега и ВМРО-ДПМ го 

смета сега за експонент на СДБ. 

 

Но, и покрај личната сатисфакција од ваквиот расплет, чувствувам 

морална обврска да ја искажам својата загриженост и неслагање со 

скандалозното изнесување на најповерливи документи надвор од оваа 

служба бидејќи со тоа се создаваат опасни импликации на политичките 

односи во Македонија, но и за нејзината безбедност во целина. Се 

поставува прашањето како можело документи кои се под посебен режим 

да излезат надвор од службата. Дали мотивот на тој или тие кои тоа го 

направиле е исклучиво поради меѓусебната пресметка во службата, а за 

што има конкретни индиции или пак ваквото давање на податоци е во 

функција на уфрлање на припадници на СДБ во една партија. Тие 

податоци кои требало да бидат за некоја намена дошле во поседување 

таму каде не смеело да дојде. Податоците морале да останат 

депонирани тие не се наменети за политичките противници. Кој 

гарантира дека тие кои сега ги доставиле документите на една партија 

истото го немаат направено и за странски служби кои дејствуваат во РМ, 

што практично би значело дека тие служби својот продор би можеле да 

го остварат врз основа на уценување на личности од политичкиот живот 

на Македонија. Не е демократија некој што бележел во службата нешто 

за мене, за мојот интимен живот тоа да го направи достапно за јавноста. 

Демократ е тој што бележал да биде јавно идентификуван, а податокот 

кој е забележан да биде уништен. Мора да видиме тие стотици и  
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илјадници досиеја кој ги пишувал, со каква цел се пишувани, а не што е 

пишувано, зашто за некого може и злонамерно да е пишувано. За тоа 

праксата има безброј примери, па сега тие невистини повторно да имаат 

влијание, па жртвите еднаш да бидат жртви и втор пат без притоа да 

имаат можност да се бранат за тоа што некој тоа им го припишувал. 

Сигурно дека тие евиденции не содржат само политички податоци 

туку и многу интимни, според кои за секој од нас се правеле психолошки 

профили и однапред се проценувало нашето однесување, а да не 

зборувам за проценките, за можните подметнувања, и провоцирања на 

компромитирачно однесување. 

Се соменавам дека специјалните аналитички служби во МВР но и 

специјалисти од поранешната ЈНА работат за актуелната власт и ја 

поддржуваат во пресметката со политичките противници. Јавноста мора 

да биде загрижена и со демократски притисок да даде поддршка за 

реконструкција на СДБ за што факт е дека сега тие кои ги поседуваат 

информациите што поранешниот систем ги собирал за своите граѓани 

претставуваат моќници во однос на другите. Тоа е злочин. Ако некој 

направил кривично дело затоа што собирал податоци спротивно на 

законот уште поголемо дело е таквите податоци да ги прави достапни за 

јавноста. 

Инсистирам да се усвои заклучок со кој Владата односно СДБ ќе се 

обврзе да ги стави сите досиеја на располагање на оние за кои се 

отворени и водени и со закон да се оневозможи нивна злоупотреба од 

поединци или партии за политичка пресметка. 

Секако една држава дека мора да се штити и Македонија исто така, 

но тоа мора да биде во уставните рамки и под соодветен надзор. Тоа се 

правилата на играта, никој неказнето не може да ги злоупотребува 

Службата мора да се стабилизира и сите поранешни искакања што биле 

во Службата да се отстранат. Да се направи една јасна граница.  



43 
 

 V/9 

Не смее поранешните состојби денес да се користат за пресметка 

со луѓето. На тоа немаат право, ниту морално ниту етичко припадниците 

на СДБ  
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VI/1.- РД-ВБ 

МЕРСИМ П0Л0ЖАНИ: 

Дами и господа, јас да кажам збор - два, околу Извештајот. Додека 

цела источна и југоисточна Европа брзо се менува, да не речам целосно 

се измени, овде пред се, мислам на службите, од типот на 

секуритате,пштази, псигурими, па и КГБ и сл. нашата УДБ, односно 

Службата за државна безбедност не е изменета ама баш по ништо. Нема 

ниедна промена во нејзината внатрешна структура, освен што формално 

веќе не постои централата во Белград. Нема никакви суштински кадров- 

ски измени. Рокадите и малите преместувања не можат да се сметаат за 

измени. Заменувањето пак на стилот, методите, надлежностите не може 

ни да стане збор. Понатаму, постојат досиеја, тајни соработници платени 

или неплатени, старите досиеја продолжија да се дебелат, а се отвораат 

дури и нови, надевајќи се, мислам на нивните служби на подобри 

времиња. И понатаму овие органи останаа како центри на моќта, каде се 

иницираат и коваат многу провокации и опасни инцидент кои во секој 

момент можат да прераснат во конфликт со димензии кои целосно можат 

да излезат од нивната контрола. Од кога постои државата во нејзината 

класична смисла, постојат и служби, односно органи кои го штитат 

државниот поредок, но со времето се менува и нивниот метод на работа, 

па и надлежноста. Таква служба дури има и најдемократската земја на 

САД, ЕВБИАЈ, но таа неправи експерименти на сопствена почва и со 

сопствените поданици. Какви промени во Републиката можат да се 

очекуваат со раководители на овие служби од типот на Величковски во 

петтата управа во Скопје, Душко Димитров од УВР Скопје, Вангел 

Митревски во Струга, Трајан во Охрид итн. Не може да има нова 

современа служба за државна безбедност со стари проверени и 

потврдени удбаши, кои основен метод за решавање на проблемите од 

безбедносен, без наводници и безбедносен со наводници карактер и 

метод на работа име пендрекот, монтираните судски процеси, затворот 
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етикетирањето и делењето на лојални и нелојални граѓани. Се зависи од 

тоа дали навистина имаш конкретен грев, туку од тоа колку си за нив 

симпатичен или антипатичен. И на крајот, напоменувам нема 

демократизација и современа демократска полиција, односно СДБ без 

радикално менување на постојната кадровска структура и без нова 

организациона поставеност, без нови надлежности, без нов метод на 

работа и одговорност за злоупотребите и пречекорувањата на 

овластувањата кои се јавуваат во оваа служба. 

 

МИХАИЛ ПАНОВСКИ: 

Дами и господа пратеници, со оглед на тоа дека не се осеќам 

доволно спремен да дискутирам за оваа област, бидејќи немам доволно 

информации, сакам само да се осврнам на дел од излагањето на 

господинот Флоровски и да поставам две прашања до него, доколку 

може да ми одговори. Беше кажано дека двајца пратеници во кафеана во 

Битола правеле заговор со КОС за уривање на господинот Јордан 

Мијалков. Со оглед на тоа дека сме 120 пратеници и јавноста ќе се 

сомнева во секого од нас, би сакал господинот Флоровски, бидејќи кажа 

дека е спремен да ги каже, барам на јавноста да и се кажат кои се тие 

двајца пратеници, со цел јавноста да не се сомнева во сите нас 120. 

Второ, беше кажано дека високи функционери во МВР работат за 

странски известителни служби, тоа мислам дека исто така треба да се 

посочат кои се тие и доколку се навистина, за ова тешко обвинуван тие 

луѓе да се отстранат. Сметам дека во МВР треба сите луѓе да работат 

согласно Уставот, а Уставот вели дека сме ние самостојна и суверена 

држава.   

 



46 
 

VI/3.- 

Исто така протестирам што јас како пратеник сум недоволно 

запознат со ваква проблематика, што можат само членовите на 

Комисијата за контрола над работата на СДБ да ги читаат материјалите 

во присуство на секретарката на Комисијата, а ние кои што сме обични 

пратеници и не сме членови на таа Комисија не можеме да дојдеме до 

тие материја- ли, па макар и како строго доверливи и да ги прочитаме. 

Јас би сакал ако може господинот Флоровски на овие мои 

забелешки да каже, поготово каде што кажа за тие двајца пратеници, 

доколку знае нека каже кои се тие, со цел јавноста да не се сомнева во 

сите нас 120. 

 

НИКОЛА ПОПОВСКИ: 

Процедурално поставувам прашање до ја води седницата, дали за 

секоја точка мора број дискусии и да се чекаат тие да поминат, ако нема 

пет минути дискутанти. 

 

ЏЕЛАДИН МУРАТИ: 

Не е одредено тоа да се чека. 

 

ФАИК АБДИ: 

Дами и господа пратеници, станав да кажам дека ова што денес 

ние разговараме овде и се што сме чуле овде мислам дека многу малку 

ќе и користи и и користи на Македонија. Мислам дека е направена 

голема грешка и требаше ова да биде многу осмислено, што е тоа што 

денеска од оваа говорница ќе се каже, со оглед на тоа дека поединци 

имаат прилика да навлезат внатре во документација на СДБ, да осознаат 

некои работи, точни, неточни, да не навлегуваме во тоа, а држава без 

власт, држава без контрола, без СДБ итн. јас незнам дали постои  иако  
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демократијата според мене ја замислуваме таква, тоа да биде една 

анархија и никој никому да не одговара и да не води сметка, да 

навлеземе малку во Америка во тој систем на информации во таа нивна 

тајна служба, досиеја дали постојат или не постојат,да се научиме малку 

од тие големи демократи и да видиме кај нас како демократијата ќе ја 

спроведеме. Мислам дека отидовме многу далеку и како да сме го 

заплашиле народот со оваа точка и со вакви изјаснувања. Не ни служи 

на чест како пратеници што(занимаваме со толку тајни податоци, јавно 

искажани овде, заради тоа што не се тие само за нас, опкружувањето ова 

го слуша, светот го знае и излегуваме многу мали луѓе пред светот. 

 

ТРАЈАН МИЦЕВСКИ: 

Почитувани пратеници, почитувано претседателство гледам дека 

се оди кон крајот за завршување на дискусијата, а пред да се заврши 

дискусијата барам да го чуеме ставот на министерот за внатрешни 

работи. 

 

Т0МИСЛАВ СТЕФКОВСКИ: 

Почитувани пратеници, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ бара 

пауза од половина час за да се договориме по едно прашање и да го 

повикаме во смисол на она што го искажа господинот Трајан Мицевски 

министерот Фрчковски да одговори каде и во која држава се прислушува 

опозицијата. Ако тоа го одговори ќе ја прифатиме Информацијата. 

 

ЏЕЛАДИН МУРАТИ: 
Бидејќи се бара пауза објавувам пауза до 14,45 часот. 
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(По паузата) 

Седницата продолжи во 15,30 часот. 

СТОЈАН АНДОВ: 
Продолжуваме со работа. 

Дали некој бара збор? 

 

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ: 
Ја ќе кажам воведно свое излагање околу оваа точка. Бев 

ангажиран заедно со колегата Черепналковски, адвокат од Скопје во 

Комисијата за контрола на државната безбедност како стручњак, кога тие 

постапуваа во испрашување, односно утврдување на девијациите, дали 

СДБ направила пречекорувања во овластувањата или не. И немав 

намера да настапам, затоа што таму имав својство на Комисијата да и 

пружиме заедно со колегата Черепналковски упатства како треба 

Комисијата да работи во случај кога се утврдува пречекорување на 

овластување, или погрешна примена на законските обврски. Меѓутоа, 

следејќи ја дикцијата на она што Владата зазела став према работата на 

Комисијата, која према законот за контрола на државната безбедност е 

овластена да поднесе извештај на Собранието и тој извештај е конечен, 

се прима само на знаење, без друго со него да се работи, застанав со 

уверување дека треба да кажам неколку збора. 

Господа пратеници, пред Комисијата беа во прашање три 

прашања; растурање на летоци на бугарски јазик, состанокот во 

ресторанот "Сина птица", на 16 април минатата година и 

прислушкувањето на службениот телефон и службените простории на 

политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. Комисијата работеше постапно за 

секое прашање од овие одвоено, првпат се расправаше за тоа како биле 

фрлани летоците, кои лица учествувале во таа работа и што е судбината 

на тие летоци. Се утврдуваа одредени факти за кои јас и господинот 

Чрепналковски не сакаме да учествуваме во утврдување на истите туку  
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само ги примаме како факти, Комисијата, како што ќе видите од 

извештајот заклучува дека одредени политички лица со име и презиме се 

обиделе да го обноват избирачкото тело во време на повеќепартиските 

избори, ноќта помеѓу 24 и 25 ноември 1990 година со уфрлување на 

леток на бугарски јазик и упатување на една политичз партија дека има 

пробугарска ориентација со тоа да ги изманипулираат бирачите да дадат 

свој глас за друга политичка партија. Комисијата оцени, а и ние тогаш 

зедовме за докажано во тој случај, го оценивме како неприајтна работа, 

незаконска и што е најбитно, недемократска и тие тоа што го направиле 

да бидат земени на одговорност. Меѓутоа, во случајот се испречи едно 

сознание тогашниот министер за внатрешни работи господинот 

Трпеновски, заедно со неговиот помошник во тоа време господинот 

Стеван Павлевски одлучиле овие прибрани податоци да ги спалат како 

непотребен материјал. Беше нашле за должност да ги запознаеме 

членовите на Комисијата дека органите на прогон, со- гласно член 151 

став 6 од Законот за кривичната постапка, тие само ги прибираат 

податоците кои укажуваат на одредени неправилности во работа, дали 

тоа организации или личности и тие такви податоци кои ги собрале ги 

упатуваат на надлежниот јавен обвинител тој да одлучи за судбината на 

прогонот. Меѓутоа, претходно овие двајца господа наводно ги спалиле 

овие документи, нешто останало меѓутоа другиот дел се наоѓал во 

касата на покојниот министер Мијалков и сл., стана една фарса за нас, 

непријатна за двајцата дипломирани правници, адвокати да може една 

ваква работа да дојде под надзор на Комисијата за државна безбедност. 

Било како било таков извештај се даде за него и Владата оди од едно 

место на друго, од рид на дол, меѓутоа, било како било го прифаќа. 
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Вториот дел стана и доста беше проблематичен во работата на 

Комисијата околу "Сина птица", ние само двајцата со Черепналковски 

укажавме на тврдењето на претставникот на државната безбедност дека 

одредени господа Љубо Јовановски и уште други отишле ден или два 

дома ги известиле и државната безбедност и уште тогаш неоформената 

таканаречена МОС, меѓутоа станува КОС дека имале намера да 

формираа- некаква патриотска организација за заштита на Македонија. 

Нам ни беше непријатно, го коментиравме и тогаш во вид на записник 

тоа е направено дека не може органите на прогонот и органите на 

безбедност не можат да се солидаризираат со луѓе кои мислат да 

формираат организации или здруженија кои ќе одат сигурно на едни на 

заштита, а на други да бидат против други, или организации на криминал 

и нам не ни е позната институција извршител на кривични дела да 

соработува со државната безбедност и полицијата во војската тие да 

доаѓаат и да бидат сведоци или да ги снимаат по нивно барање како ќе 

се договараат да прават и вршат недозволени кривични дела. Сметаме 

дека ваква работа е повеќе работа на пречекорување на овластувањата 

на СДБ, невпуштајќи се во останати елементи, па апсолутно законско, 

позитивно забранување за преземање на одредени дејствија. Тогаш 

јасно укажувавме на уставната одредба по член 17 на Уставот на 

Република Македонија каде се гарантира слободата и тајноста на 

писмата и на сите други облици на општење. Тоа е став први, ставот 2 

говори само врз основа на одлука на судот може да се отстапи од 

начелото на неповредливоста на тајноста на писмата, ако е тоа 

неопходно за водење на кривична постапка, или тоа го бараат 

интересите на одбраната на Републиката. Било што да се работело, 

значи во секој случај господа пратеници се бара одлука на судот. Овдека 

дадовме упатство на членовите на Комисијата дека оваа уставна 

гаранција е повредена. Дека тоа не може да биде, понатаму го 

окарактеризиравме дека постои изричита законска забрана во одредбата  
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на член 62 од Кривичниот закон на Република Македонија, каде се 

забранува секаква употреба на посебни уреди неовластено да се 

прислушува или тонски да се снима разговори и изјава која не му е 

наменета на орган. Ако ова го прави службено лице во вршење на 

служба, тогаш законодавецот се одредил за квалификација . Должен сум 

да кажам што значи квалификација овдека. Квалификацијата се 

определува со запретеност на казната. Во став 1 казната е до една 

година. Во став 3 каде тоа го забранува на службено лице, казната ја 

условува од 3 месеци до 3 години. Што значи дека се работи за 

квалификаторон елемент. Во овој случај што направиле господата од 

Комисијата по однос на оценка на овие работи, ние не сакавме да се 

впуштаме во таа работа, само бевме присутни , а Одлуката останува тие 

сами да ја донесат. Што сакаме да кажеме? За нас беше неприфатливо, 

непоимливо како може од една државна безбедност да се врши 

прислушување на политичка, кога најдовме одговор дека може да се 

слуша затоа што се слушало тогаш поставивме прашање комисијата да 

одговори ако ова прислушување е направено на кого ќе му биде 

доставено. Кој со него ќе расправа, кој со него ќе располага, како тоа ќе 

биде упатено, на кого ќе му служи и најпосле за која цел. Државната 

безбедност ако признае дека е така нека каже дека опозицијата ја 

прислушувала и тогаш по чиј налог. Тука прашањата се поставуваат и 

веднаш има и одговор и веројатно сега зошто реков дека ќе земам 

учество. Веројатно ако ја земете информацијата на Владата на 

Република Македонија од јануари оваа година таа зазема став по двете 

први точки, за летоците и за "Сина птица". 
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ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ: (продолжение) 

Меѓутоа, за прислушувањето каде се врши директна повреда и на 

кривичниот закон и на Уставот, таму Владата или немала одговор, или не 

смеела да даде одговор. Меѓутоа, било како било, господа, извештајот 

на Комисијата е извештај на Комисија која ние сме ја избрале и оваа 

Комисија по законот, со кој е и оформена, а избрана од Собранието 

еднаш најмалку годишно е должна сама да му поднесе извештај на ова 

Собрание. Спрема ова сметам дека Комисијата поднела извештај, а ние 

да го сослушаме и нашата надлежност е толку. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Процедурално за збор се јави Наум Симјановски. 

 

НАУМ СИМЈАНОВСКИ 
Почитувано претседателство, се прашувам јас лично, а и сите 

пратеници како претседателството во чие име беше упатена дискусијата 

на претходниот мој колега пратеник. Имено, истиот се претстави тука 

како член на таа повремена Комисија, која е фор- мирана од Комисијата 

за контрола за Службата за државна безбедност по предлог на одредени 

пратеници кои членуваат во таа Комисија и кои за жал претставуваа 

мнозинство и како таква помошна комисија се формира за да даде 

правни толкување за поставување на прашањата кои се разгледувани на 

таа Комисија. А истовремено, тој претставник, тој член на таа Комисија 

една коинциденција што истовремено е и пратеник во ова Собрание. 

Комисијата нема донесено никаков заклучок таа повремена комисија за 

разгледување на тие прашања да биде презентирана пред ова Собрание 

и даде свои мислења и толкувања за прашањата кои беа на дневен ред 

на таа Комисија, а кои се предмет на расправа на точка на дневен ред на 

ова Собрание. Затоа, барам комплетно дискусијата, пошто пратеникот  
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дискутираше во множина и во името на Комисијата, на повремената 

Комисија, барам пошто се прекршени деловничките права и на 

Комисијата, од работата на Комисијата, а мислам и на ова Собрание 

пошто тој тука дискутираше како неповикан граѓанин, а не како пратеник, 

барам комплетно неговата дискусија да се изземе од стенограмите на 

оваа седница.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Господин Стојановски.  

 

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ: 
Господа, јас реков дека прашањата се поставуваат и се даваат 

одговори. Овде сум должен да дадам одговор. Меѓутоа, колегата 

пратеник веројатно слушал само последното, првото не го слушна што го 

кажав. Јас реков , немав намера да се јавам за дискусија, поради тоа што 

сум бил ангажиран како стручњак во работата на таа Комисија. Јас 

добив, ќе ви одговорам на сите прашања по ред, добив решение 

согласно Деловникот за работа на Комисијата за контрола на државната 

безбедност, која може да ангажира стручњаци без да бара од друг. 

Господинот како член на таа Комисија, веројатно или не бил, а ако бил 

гласал за такво проширување. Тој беше во два наврати кога јас бев во 

работа на таа Комисија ова прашање не го постави да ме изземе од 

работа. 

Вториот дел во кое име дискутирам, па колега пратеник и јас сум 

избран како пратеник во ова Собрание. Ако друго својство немам, 

својство на пратеник имам. За мене посебно одобрение нема. Јас 

дискутирам како јас ова го сфаќам. Како пратеник, а се оградив да 

говорам за работата посебно на Комисија што било меѓу вас таму како 

сте работеле, затоа што имав исклучиво намена и овластување да дадам  
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стручни упатства на што се однесува за работата на Комисијата. А, не да 

земам учество во работа на Комисија за оценка на пречекорувањата. 

Ова се моите и овластувања, моето право на настап и образложение 

зошто вака кажав.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Молам, само да се разјасниме. Прашањето што го покренува како 

го сфатив господинот Симјановски  

 

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ: 
Господа, имаше предлог, јас не знам ќе го повикам сега веднаш 

господин Симјановски, да ме упати Собранието по кој основ бара и јас ќе 

се согласам да се изземе мојата дискусија од стенограмите. 

 

НАУМ СИМЈАНОВСКИ: 
Несомнено дека знам дека господинот Стојановски е пратеник во 

ова Собрание и јас реков дека оваа дискусија не ја условувам и не се 

обраќам кон господинот Стојановски како пратеник, туку се обраќам -како 

господинот Стојановски како член на таа привремена Комисија, пошто 

целокупното негово образлагање тука, неговата дискусија, како и сите 

теми кој тој ги зафати по одредените три прашања кои се поставени, како 

и начинот на тој дискутираше, тоа е во множина цело време, ме иницира 

на тоа што тој дискутираше како член на таа Комисија. А тоа право тој го 

нема како член на таа Комисија, пошто не е ни повикан како член на таа 

Комисија на ова Собрание да дискутира за одредените прашања. Ако 

дискутира, нека дискутира по предложената информација од Комисијата, 

која е доставена до Собранието, како и по Информацијата од Владата по 

предложената Информација од Комисијата. А за тоа дали сум гласал или 

не сум гласал, веднаш ќе кажам дека сум гласал против формирањето ка 

ваква привремена  комисија, пошто, дозволете да се искажам, гласав  
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против, зашто не чувствувам потреба од правно толкување на прописите 

и законите при работата на таа Комисија. А оние што не беа способни 

тоа правно да го толкуваат сите овие проблеми кои се разгледуваат на 

оваа Комисија истите тоа го бараа и нормално го изгласаа, пошто беа во 

мнозинство. А тоа беа членовите на Пратеничката група од ВМРО, тројца 

и пратеникот од ПДП. Така, несомнено, се она што ќе се предложеше на 

таа Комисија беше и усвојувано од овој број пратеници.  

 

ТОМИСЛАВ СТОЈАНОВСКИ: 
Јас пак господа реков дека ако не беше извештајот на Владата 

нема да се јавев за дискусија, па според тоа, јасно и гласно ви ставив до 

знаење дека ќе разговарам за Владата што донела свое мислење и на 

крај реков да го прифатиме Извештајот на Комисијата. Значи, говорам за 

тој извештај јасно и гласно.  

 

СТОИЛЕ СТОЈКОВ: 
Јас морам како претседател на таа Комисија, почитувани 

пратеници, да реагирам на една искажана невистина од^страна на 

господинот Симјановски, дека наводно за се што се гласало, гласале 

членовите кои се од Партијата на ВМРО-ДПМНЕ како пратеници во таа 

Комисија и еден член од ПДП. Јас ќе го потсетам само господинот 

Симјановски дека за првиот заклучок и тој гласаше за, за вториот 

заклучок беше воздржан, а за третиот ја напушти седницата, односно се 

изјасни дека е против. И затоа мислам дека од оваа говорница невистини 

не треба да се изнесуваат. Треба да се почитуваме меѓусебно и да не 

кажуваме невистини, или како што ги вели нашиот народ лаги.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Господин Симјановски, повторно. Ќе ни ги пренесете работи од 

Комисијата овде. 
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НАУМ СИМЈАНОВСКИ: 
Мислам дека не е поштено тука да истакнуваме дали некој 

искажува вистина или невистина, пошто вистината е една и до неа сите 

се стремевме да дојдеме , па кога ќе се дојде и кога ќе се уочи, тогаш 

мислам се ќе излезе на свое место. А ќе се осврнам на дискусијата на г-

дин Стоиле Стојков по однос на тоа како и кога се гласало, а јас во 

мојата претходна дискусија, кажав дека по однос на ова прашање и по 

однос на тоа кои лица ја барале оваа Комисија да се формира по однос 

на тоа прашање, а не воопштено за сите прашања кои се разгледуваа на 

оваа Комисија. А исто така би го потсетил г-дин Стоиле Стојков по однос 

на моето гласање во однос на извештајот, посебно по однос на точката 

три, тој ги поистовети работите против поточно, прво, рече дека сум ја 

напуштил работата на Комисијата, а потоа сум гласал против. Така да 

двете работи не коинцидираат. 

 

 СТОЈАН АНДОВ: 
Господин Алил Џаферовски. Има процедурална интервенција.  

 

АЛИЛ ЏАФЕРОВСКИ: 
Бидејќи кога се расправало за овие работи јас не бев во оваа 

Комисија, сакам да поставам едно прашање , бидејќи слушнавме тука 

дека Комисијата за контрола на работата на СДБ формирала работна 

група или комисија во која имало и членови на таа повремена комисија 

или работна група, кој не се пратеници во Собранието на Република 

Македонија, а според член 4, став 2 од законот за  контрола на СДБ се 

вели "известувањата и податоците изнесени на седницата на Комисијата 

се сметаат за државна тајна , доколку Комисијата не определи поинаку". 

Дали Комисијата има донесено одлука и дали има определено да 

документите и сите акти кои биле предмет на расправа на Комисијата да 

можат да се стават на јавност. Ова е, мислам клучно прашање и ако  
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некој си зел за право самоиницијативно без да го има предвид Законот 

односно ставот 2 од членот 4 на Законот, тогаш е законот прекршен. Не 

само што е направена деловничка повреда, туку е повреда на Законот за 

контрола на Службата за државна безбедност. 

 

СТОИЛЕ СТОЈКОВ: 

Мене ми е жал што новиот член на оваа Комисија избран од ова 

Собрание пред некој ден, сигурно секретарката дали направила пропуст 

или не го прочитал Деловникот, таа е Комисија која исто така строго носи 

ознака строго доверливо, таму во членот 19 да не го читам сега тука, 

меѓутоа, можам да ви го прочитам, затоа што не е толку тајна "заради 

проучуваше на одредени прашања од својот делокруг Комисијата може 

да формира работни групи". Званичното име на ова тело што го формира 

Комисијата гласи работна група во која влегуваат, покрај сите членови на 

Комисијата и тие членови од аспект на суштината што таа комисија исто 

согласно овој деловник ги избра да бидат членови. А сите членови на 

Комисијата ги почитуваа правилата и правилата за располагање со овие 

документи кои носат одреден степен на ознака на тајност. Истото тоа 

беше, тоа стои и во записниците, во стенограмите од работата на 

Комисијата на овие членови. Работната група истото тоа им беше 

објаснето дека согласно правилата и прописите тие се должни ова што 

ќе го слушнат тука, ако Комисијата не одлучи поинаку да го задржат за 

себе односно да не го шират понатаму. Мислам, да се држат по таа 

процедура. 

Во ставот 2 во овој член 19 се вели, да ви прочитам господине, 

затоа што сигурно како нов член би требало да го знаете Деловникот за 

работа на оваа комисија "покрај членовите на Комисија членови на  
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Работната група можат да бидат и претставници од републичките органи 

на управата што исто така оваа Комисија донесе и из- гласа еден член од 

органите на управата, меѓутоа, тој со писмо на некој начин, сигурно, 

плашејќи се за своето работно место или незнам од кои причини наведе 

дека не е во можност да присуствува и да биде член на таа работна 

група, на еден куртуазен начин, на некој начин не одби. Исто така, беа 

избрани уште еден надворешен член, кога зборувам надворешен член, 

зборувам дека не е во Парламентот, тоа е адвокатот Черепналковски, 

господинот Томислав Стојановски и господинот Насер Зибери. 

Господинот Насер Зибери се обрати до Комисијата дека кога ќе заседава 

Комисијата моментално нема да биде тука во Република Македонија и 

затоа се извинува дека не може да присуствува во работата на 

Комисијата. Што значи дека покрај од органите на управата во кои се 

вршат работите од државна безбедност по заклучок на Комисијата, а по 

потреба ќе бидат ангажирани и научни, стручни и јавни работници. Ние 

од овој аспект, од аспект на стручноста, а веруваме дека пратениците се 

исто така и јавни работници ги избравме согласно овој деловник со 

мнозинство гласови и ја формиравме таа работна група. Според тоа, 

ниеден закон, ниту Деловникот на оваа комисија не е повреден. Јас се 

извинувам што некој дискутира за Деловникот, а сигурно го нема ни 

погледнато.  

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Господин Алил Џаферовски.  

 

АЛИЛ ЏАФЕРОВСКИ: 
Му благодарам на господин Стојков што ме упати да го прочитам 

деловникот, јас веројатно, пред него го имам прочитано и тоа не треба да 

го прави. Не е спорно овде, според член 19 од Деловникот дека може 

Комисијата да формира работна група. Спорно е нешто друго, спорно е  
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тоа што им се кажало на оние членови кои се во работната група, а не се 

од Парламентот да не ги изнесуваат работите кои се предмет на 

расправа на Комисијата, а кои се обележени како строго доверливи 

документи. Тоа значи дека Комисијата нема заземено поинаков став, 

нема донесено одлука да можат тие документи да се стават на јавност. 

Мислам дека тие стенограми и слични документи кои биле користени од 

Службата за државна безбедност, тие документи биле ставени и до оние 

членови кои не се членови на Парламентот. А Комиси- јата таков став 

нема заземено да може да се става на увид на јавност. Мислам дека и од 

одговорот на господинот Стоиле Стојков произлегува дека тој само 

усмено му кажал, знаете што е оваа работа ваква или онаква. Овде 

станува збор за повреда на став 2 од член на Законот за контрола на 

Службата за државна безбедност. Мислам дека нема никакво 

оправдување да може сега да му се кажува на некого усмено, Законот 

тука е изричито и нема никаква двосмисленост. Да се вадиме со 

Деловникот нема никаква потреба, се знае дека можат да се формираа 

работни групи, но има ред како таа работа треба да се заврши.  

СТОЈАН АНДОВ: 
Господинот Стоиле Стојков.  

СТОИЛЕ СТОЈКОВ: 
Јас му благодарам на господинот Џаферовски што напомна дека 

пред мене го прочитал Деловникот, што значи дека Деловникот иако носи 

ознака стр. доверливо сигурно некој се нашол да му го даде уште пред 

формирање на оваа комисија. За тоа сум му благодарен, меѓутоа морам 

да потсетам дека Комисијата сите работи што ги носи ги носи со 

заклучоци односно согласно Законот за контрола на Службата за 

државна безбедност и Деловникот за нејзината работа. Во таа смисла 

Комисијата, сакајќи, иако усвои со заклучок дека одреден документ со 

ознака строго доверливо испратен од Министерството за одбрана на 

Република Македонија, сепак, со заклучок на Комисијата се обративме  
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повторно до Министерството за одбрана на Република Македонија каде 

ми беше презентирано кои делови дека тие не се односно кои можат 

Комисијата на некој начин да и ги соопшти на јавноста и еден од тие 

делови и се соопштија денес, ми се чини. Што значи дека не е без 

заклучоци, без гласање и без такви работи. Документите, т.е. касетата и 

стенограмите што овде се читаат од касетата, се исто така, имаат 

изгубено она стр. доверливо затоа што се јавно прикажани на 

македонската телевизија. Вие ако знаете тие прописи или правила или 

некој што може да оцени што е тоа строго доверливо, што не е стр. 

доверливо, се гледа ако еден документ биде јавно објавен без разлика 

од кого тој повеќе не може да ја носи ознаката стр. доверливо или на 

друга ознака на доверливост. 

Дел од овие документи беа презентирани на прес конференцијата 

на господинот Александар Диневски, исто така и на средствата за јавно 

информирање дел од тие им беа прочитани при неговата прес 

конференција и според тоа и овде не држи дека тие документи се сеуште 

со ознака стр. доверливо, затоа што еднаш излегле во јавноста. Сите 

документи што овде се презентираат на некој начин и Комисијата во 

својот извештај што ги спомнува се документи кои претходно излегле во 

јавноста и спрема тоа ознаката строго доверливо ми се чини можат и 

други тоа да го објаснат, дека повеќе не држи, затоа што една работа ако 

се појави во јавноста, таа не е повеќе стр. доверлива.  
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СТОИЛЕ СТОЈКОВ: (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Затоа што еднаш излегле во јавноста сите документи што овде се 

презентираат на некој начин и Комисијата што ги споменува во својот 

извештај, се документи кои претходно излегле во јавноста и според тоа 

ознака за строго доверливо - може и други да го објаснат тоа - не држи 

повеќе. Затоа што има една работа, ако се појави во јавноста, таа веќе 

не е строго доверлива. Една касета од 180 минути од која има симнато 

стенограми и ќе ви кажам дека и јас лично имам симнато стенограми кои 

се разликуваат малку од оние што ми ги презентираше МВР со некои 

испуштени работи таму намерно, ќе дој- де време за тоа можеби да се 

зборува, ќе видите дека тој документ не може да носи ознака строго 

доверливо затоа што на Македонската телевизија беше јавно прикажан. 

Според тоа, не држи господине Џаферовски, јас морам да ви се извинам 

дека Комисијата не донела или нешто и соопштила на јавноста што ќе 

подлежи под членот 4 од Законот за контрола на СДБ, став 2. Не држи. 

Вие овде сакате само некоја работа - така ми се случуваше и во 

четиримесечната работа на Комисијата секогаш да ни се бараат некои 

заклучоци, се со цел да се изврши една опструкција. Мене како 

претседател на Комисијата ми е многу јасно и овде можам да соопштам 

исто така дека за одредени прашања МВР повторно врши опструкција. За 

тоа има и документи, формирана е работна група итн., меѓутоа, за тоа 

друг пат. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Ве молам, па завршиме со овие процедурални интервенции. 

 

АЛИЛ ЏАФЕРОСКИ: 

Не мора нервоза да не фаќа, некој може овде по саат ипол да не 

малтретира, а некој не може да интервенира. Ве молам, малку имајте  
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обѕир дека сме рамноправни овде, треба два саати ќе седам овде и тоа 

е тоа. 

Прво, би сакал да видам од записникот на Комисијата дека тие и 

тие документи можат да се стават на увид на јавноста, а не дека е 

направено тоа со записници и слични работи, заклучоци. Тоа сакам да го 

видиме. Ние како пратеници овде, после толку месеци, не можеме да 

дојдеме до стенограмите и тие документи, а некој си зема за право 

слободно да толкува кои информации се разводнети, а кои не се и кои 

може, кои не може во јавност да одат. Без јасно ставање во записник и 

донесување заклучок на Комисијата таа работа не врви, бидејќи овде 

има закон и тој има да се почитува, ништо ќе. 

Второ, незнам од кога се има двоен аршин во однос на 

критериумот кој пратеник од која пратеничка група е, па едниот може и 

да учествува во работата на Комисијата, може да има увид во сите 

документи, а другиот пратеник на пример јас, не можам да дојдам до 

Деловникот за работа на Комисијата. Каков апсурд, јас незнам дали може 

некој да си го објасни на себе си. 

 

СТОИЛЕ СТОЈКОВ: 

Мислам дека ваква расправа е непримерно повеќе да се води 

затоа што Комисијата нема донесено никаков заклучок дека на 

телевизијата ќе и се презентира касетата. Тоа е пред Комисијата да се 

занимава со овие работи, таа касета е презентирана. Одредена 

документација или документ исто така без никој да ја праша Комисијата 

ценел дека треба да ги изнесе, ги изнел. Комисијата не е таа што за 

одредени работи пост фестум ќе донесува заклучоци дали да бидат пред 

јавноста или не, кога јавноста ги видела или дел од јавноста.   



63 
 

VIII/3.- 

Затоа, мислам и мило ми е што признавте дека навистина не сте го 

прочитале Деловникот, зошто рековте дека пред мене сте го прочитале. 

 

ДОСТА ДИМОВСКА: 

Почитувани пратеници, јас ја разбирам нервозата на 

претставниците од позицијата и нивниот обид да се блокира 

натамошната расправа по оваа точка со замена на дневниот ред, 

наместо да продолжиме со расправата по извештајот за работата на 

Комисијата за контрола на СДБ, овде почна самата Комисија да биде 

предмет на рас- права. Почнавме да разгледуваме Деловник, записник 

итн. Право на секој пратеник е да се подготви за седниците и да го земе 

на увид и записникот од работата на Комисијата, исто така и Деловникот. 

Но не го разбирам однесувањето на претседателот кој дозволи под 

изговор дека се работи за процедурални забелешки да се сврти целата 

работа на друга страна и да стане самата Комисија предмет на рас- 

права. Го молам претседателот на Собранието да продолжи да ја води 

седницата достојно на овој Парламент и да продолжиме по точката на 

дневниот ред. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 
Нема веќе деловнички интервенции. 

Ве молам, кога се деловнички интервенции јас сум должен да ви 

дадам збор, а вие сте ти нешто носите одговорност дали ќе се задржите 

на деловничка интервенција или ќе прикажувате прикаски овде. Тоа е 

вашиот настап, од вас зависи, а не од мене и затоа често пати ви упаѓам, 

ве прекинувам, ве отстранувам од говорницата итн. 

Дали има други деловнички интервенции? (Нема) 
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Овде има чисто деловничка интервенција само една. Другите се од 

друг карактер. Сите овие дали е откриена државна тајна или не е 

откриена, прашање е на оној орган што доставил материјал и што 

одредил режим на доверливост да си постапи во согласност со Законот, 

ако некој смета дека некој му пробил тајност да си поднесе тужба на 

Судот и тој да одговара. Дали е тоа комисија, претседател на комисија, 

партија, член на партија или не, тоа е таа постапка законска. Деловникот 

овде не се меша во тоа и тоа не можеме. Меѓутоа, деловничката 

интервенција е само на господинот Симјановски кој вели дека со 

заклучок на комисија, во согласност со Деловникот е утврдена работна 

група со задача да и помогне на Комисијата. Еден член на таа работна 

група овде зеде збор како пратеник, користејќи ги со нанијата и името на 

работната група и од неговото учество таму, полемизираше со 

материјалот на Владата. Тоа е надвор од Деловникот. Целата работа на 

групата завршува во Комисијата. Тоа е помошно тело на работното тело. 

Нема Собранието или пленумот или Владата ништо со таа работна 

група. Тоа го кажа господинот Симјановски. Тоа е фактички така инаку 

господинот Стојановски може да си земе збор ка- ко пратеник и да си 

земе учество овде, но не смее да спомнува дека бил член на групата која 

работела за Комисијата, тоа таму требал да го каже а не овде и се што 

дошол до сознание требал да го остави во Комисијата, ништо понатаму. 

Инаку ќе изгуби смисла ангажирањето на пратеник и непратеник како 

стручњак, затоа што непратеникот како стручњак нема никаква можност 

овде на седница да каже до кои сознанија дошол, а пратеникот ќе каже 

само заради тоа што може да добие збор. Затоа, интервенцијата на 

Симјановски и ве молам понатаму секој да внимава кога настапува да 

настапува како пратеник и во рамките на сознанијата што ги имаат сите 

пратеници, а не како стручњак кој бил некаде ангажиран под одредени да 

речеме исклучителни околности. Тоа е сега јасно. 
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БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ: 

Почитувани пратеници 

Општо е познато дека нашата партија ВМРО - ДПМНЕ, уште од 

почетокот на нејзиното формирање постојано е трн во окото на 

режимската власт која заслепена од ултра комунистичкото слепило не 

бираше средства да го уништи А обезличи националниот идентитет на 

македонскиот народ. Против ВМРО - ДПМНЕ веќе три години се води 

вистинска специјална војна во која, покрај Гебелсовите следбеници од 

"Нова Македонија" и Македонската телевизија, најголема улога имаше и 

сеуште има Министерството за внатрешни работи, а пред се нејзината 

Служба за државна безбедност, Служејќи се со невидена жестока 

кампања и со најниски методи позајмени од арсеналот на фашизмот, 

оваа Служба наместо заштитник на Македонската држава, што е нејзина 

уставна и законска функција, се претвори во уништувач на македонското 

национално единство и беден заштитник на личната апсолутистичка 

власт на последниот комунистички диктатор 

Уништувањето и разбивањето на ВМРО-ДПМНЕ како најбројна и 

најсилна национална партија на македонскиот народ, по директива на 

Господинот Киро Глигоров доби карактер на примарен државен интерес 

што неговите послушни јаничари од МВР Љубомир Фрчковски, Слободан 

Богоевски, Добри Величковски, Димитар Апостоловски, Александар 

Чанчаревиќ, Голубовиќ и други ревносно ја спроведуваат и ден денес. 

Методите на оваа политичко - полициската банка се најразлични а 

јас ќе споменам само некои: 

- постојани притисоци, закани и уцени спрема наши членови, 
симпатизери, па дури и пратеници; 

- монтирани политички процеси спрема наши членови и 
покренуваше на фиксирани кривични постапки, како што беше случајот 
во Велес; 

- инквизиторски постапки спрема притворените наши членови, од 
кои најфлагрантен пример е измачувањето на Митко Цветков од страна  



66 
 

VIII/6.- 

на србокомунистичкото крило на МВР, предвидено од Фрчковски. 

- симптоматични и неразјаснети "самоубиства", како што е смртта 

на Министерот Јордан Мијалков и Миле Илиевски, советник во МВР, на 

Љупчо Анастасовски, новинар во партискиот весник "Глас", секретарот 

на Општинскиот комитет на ВМРО - ДПМНЕ во Кума- ново, 

неодамнешното сомнително "самоубиство" на наш член во Кратово и 

многу други. 

- Континуирано ширење на дезинформации меѓу раководството и 

членовите на ВМРО - ДПМНЕ и уфрлување на класични полициски 

доушници со цел разбивање и компромитирање на нашата партија од 

калибарот на Љубо Јовановски, 

- неовластено и противзаконито прислушување на партиските 

телефони на ВМРО - ДПМНЕ, следење на секој чекор или потег што го 

прави раководството на нашата партија; 

- оттргнување на наши членови од редовите на ВМРО- ДПМНЕ и 

нивно врбување и наведување да вршат кривични дела што е забрането 

и со меѓународните прописи. Еден таков случај веќе го има констатирано 

и самата комисија по прашањето за аферата "Сина птица"; 

Ваквото однесување на полицијата односно МВР за време на 

мандатот на господинот Љубомир Фрчковски доби третман на државна 

политика. Основната нејзина цел беше да се искомпромитира ВМРО - 

ДПМНЕ како "терористичка", "пробугарска". "недемократска" или дури во 

последно време и "прогрчка. незнам каква не партија,  бројни афери 

сврзани со името на Фрчковски јасно покажуваат од која кујна и од кои 

личности се фабрикуваат ваквите инсинуации, лаги и евтини полициски 

подметнувања. На целиот македонски народ, исто така му е совршено 

јасно каква е улогата на "највисоката инстанца" во државата, Господинот  
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Глигоров во сите нив  чија омраза кон ВМРО - ДПМНЕ веќе поприми 

загрижувачки и патолошки димензии. Стратегијата да се уништи ВМРО - 

ДПМНЕ" што ревносно ја спроведува Фрчковски и неговите полтрони во 

МВР веќе предизвика во повеќе случаеви и дестабилизација на 

состојбите во државата, што ако продолжи може да предизвика уште 

потрагични последици. Никој нема право, во интерес на сопствените и 

лични апетити за апсолутистичко владеење во Републиката да жртвува 

една партија која има најголем број пратеници, членови и гласачи. Секое 

толерирање и продолжување на една таква политика која е спротивна на 

македонските национални интереси, кога тогаш ќе доживее целосен 

пораз, а македонскиот народ ќе ја осуди. Тој ден Господо доаѓа, Ви се 

допаѓа тоа или не. 

Дозволете ми на кратко да се задржам на Извештајот на 

Комисијата за трите афери.  Одговорот на Владата што Ви е доставен 

немам намера да го коментирам посебно. Од проста и едноставна 

причина што МВР кој е автор на истиот изготвил еден материјал од 

прозирни конструкции, полувистини, лаги и глупости. Тоа се гледа 

досегашните дискусии^ Жалосно е и трагично што Фрчковски целосно го 

урна угледот на овој значаен орган за македонската држава и го 

претвори во прчварница и валкана кујна на монтирани процеси, 

конструкции и подметнувања 

Уште на почетокот сакам да истакнам дека го прифаќам 

Извештајот на Комисијата, со тоа што упатувам една критика што 

Комисијата не ги именувала оние лица кои најдиректно се одговорни за 

овие афери за да целата македонска јавност дознае што се прави во  

Македонија. 

Па еве Господо пратеници, за сите овие прашања по нешто. 
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1. Како што е познато, на 24 и 25 ноември 1990 година, пред 

вториот круг на првите повеќепартиски избори, во Скопје и други места 

во Републиката беа растурени неколку илјади летоци на бугарски јазик. 

Овој чин предизвика голема вознемиреност и во нашата партија ВМРО - 

ДПМНЕ и меѓу граѓаните, а самоннречените "демократски средства за 

јавно информирање подолго време тоа го користат за "докажување" на 

наводната "пробугарска ориентираност на нашата партија што за жал, 

сеуште е присутно. А вистината е следната: 

Уште по дознавањето за овој непријателски чин активностите на 

нашата партија во Гази Баба веднаш дојдоа до конкретни сознанија дека 

истите ги растурале активисти на СКМ - ПДП (сегашниот СДС) за што го 

известивме и МВР. Меѓутоа иако сторителите беа веднаш откриени МВР 

ниту презеде мерки за нивна кривична одговорност ниту пак 

информираше за тоа. Ве потсетувам дека уште на првите седници 

поставив пратеничко прашање на кое до денес не ми е 

званичнодговорено. Ова прашање беше покренувано и од страна на 

некои не- зависни весници /како на пример "Епоха") но одговорот 

изостана, се до пред некој месец ко^|а на Комисијата и беше дадено 

специјална информација. Во неа јасно и гласно стои (цитирам): 

"Летоците ги нарачал Тито Петковски од Игне Виларов, претседател на 

ОК СКМ - ПДП од Гази Баба. Тој по набавката му ги врачува на Тито 

Петковски кој пак му ги предава на Владо Томовски, поранешен началник 

за урбанизам во Општина "Гази Баба" при што заедно со уште еден 

вработен во УСЈЕ Скопје ги даваат на понатамошно растурање..." 

Дами и господо пратеници, еве со какви методи се служат 

господата комунисти! Морам да истакнам дека оваа ујдурма по ништо не 

се разликува, ©&а, онаа на Хитлеровите фашисти кои во 1934 година, 

сами го запалија Рајхстагот, а потоа ги обвинија комунистите 
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БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ: (Продолжение) 

Тоа му овозможи на Хитлер да дојде на власт после што 

следуваше прогон на комунистите. Дека е така, Ве потсетувам дека в^ тој 

период во зградата на Це-ка беше фрлен и Молотов коктел но стори- 

телот сеуште не е откриен. Или можеби го знаете? 

Но, мошне важно прашање на кое треба да се одговори е зошто 

Министерството за внатрешни работи толку долго ги криеше сторителите 

на ова криминално дело и зашто не се преземени мерки спрема нив и 

спрема сите оние што ја уништиле или прикривале документацијата. 

Обвинувањата спрема покојниот Министер Јордан Мијалков се 

неосновани, невистинити и нечесни. Факт едека во негово време, и по 

повод моето пратеничко прашање веднаш била изготвена Информација 

и доставени до Владата, но по интервенција на Господинот Киро 

Глигоров истата веднаш е повлечена. Разбирливо е "најголемата 

инвестиција" да го штити својот "инвеститор", но тоа не ги ослободува од 

одговорност и "инвеститорот" и "инвестицијата"! До колку ова го стореше 

некој член на ВМРО - ДПМНЕ веројатно тој и ден денес ќе беше во 

затвор. 

Одговорот на Владата, дека оваа документација била пронајдена 

во касата на Јордан Мијалков по неговата смрт на 19.12. 1991 година, 

сосема е невистинита. Целата документација се наоѓала з актуелниот и 

тогашен потсекретар на СДБ, Слободан Богоевски. Затоа се поставува 

прашањето што правеле и господинот Фрчковски и господинот Богоевски 

од 19.12.1991 година до октомври 199 2 година и зашто не преземале 

мерки за кривична одговорност спрема сторителите. Да се приговара на 

ВМРО - ДПМНЕ дека не покренала таква постапка е перфидно, нечесно и 

празно, од проста и едноставна причина што и доказите и имињата на 

сторителите се наоѓале во МВР, орган кој по законот е должен да 

покрене кривична постапка против сите оние што се одговорни за овие 

недели. 
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2. Во врска со аферата "Сина птица" за мене нема никакви дилеми, 
дека се работи за противуставно, противзаконито и недозволено 
постапување на Службата за државна безбедност и Министерството. 
Сите актери на овој криминален чин и оние што го осмислиле и наредиле 
како и оние што учествувале во тоа треба да сносат кривична 
одговорност за кривично дело "Злоспгорничко здружување", според член 
216, став 1 од Кривичниот закон на РМ. Го повикувам јавниот обвинител 
на Македонија да преземе гонење по службена должност 

Што е вистината з,а овој случај? Гледајќи ја видео лентата 
присуствувавме на Формирање на една класична паравоена 
терористичка група. И тоа со активно учество на припадникот на СДБ 
Добри Величковски и офицерот на КОС Драган Стојмановски. На тоа 
укажуваат следните факти: 

1. Датумот на одржување на состанокот во ресторанот "Сина 
птица" е 16.04.1992 година, еден ден односно следниот ден кога 
таканаречената "ЈНА" требаше да си замине дефинитивно од 
Македонија. Затоа немаше никаква потреба од формирање на некаква си 
гарда што ќе се бори за Македонија, така што тврдењата дека се работи 
за "патриоти" е смешно. Кај беа тие "патриоти" кога ги штитевме и 
криевме македонските војничиња кога ги враќавме од фронтовите кога 
“ЈНА" беше уште тука и кога опасноста од војна беше голема? 

2. Со оглед на тоа што поголемиот дел од присутните во тој период 
формално биле членови на ВМРО - ДПМНЕ, морам да истакнам дека 
раководството на Партијата воопшто не беше информирано за ваквата 
нивна активност за која е дознаено дури по добивањето на видео 
лентата. Тврдењата на Слободан Богоевски и Добри Величковски дека 
со давањето на лентата на Љубе Јовановски е информирано и ВМРО - 
ДПМНЕ се обични лаги бидејќи оваа лента на Љубо му е дадена како на 
платен и доверлив полициски доушник, а не како на член на ВМРО - 
ДПМНЕ. Впрочем ова што вели самиот Добри Величковски на 
состанокот:^Јас овде поголемиот дел од вас првпат бе гледам со 
исклучок на Љубо со кого се знам години наназад. Гаранција за доаѓање 
овде и разговор со вас ми е познанството и долгата и заедничка 
соработка со Љубо за доброто на оваа држава. На таа основа е и 
присуството на Драган Стојмановски кој исто така добро и долги години 
се знае со Љубо. . . "Значи се е јасно. Господинот Љубо Јовановски бил 
долгогодишен соработник и на Удба и на КОС, кој континуирано ги 
известувал именуваните за сите активности на ВМРО - ДПМНЕ, а 
посебно неговиот пријател Добри Величковски. Затоа целокупното 
негово однесување е по задача на СДБ, а не по барање на ВМРО-
ДПМНЕ. 
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3. Во прилог на погоре изнесеното го наведувам и следниот факт: 
Веднаш по обелоденувањето на Извештајот на Комиси- јата Г-динот 
Љубо под итно е повикан од СДБ, од Брисел да дојде во Скопје и 
помогне да се покрие оваа полициска ујдурма. За каков доушник се 
работи покажува и фактот што истиот заедно со Драган Богдановски 
(своевремено потсекретарот на СДБ Богоевски лично му дава патна 
исправа) во декември 1992 година, лично ги дочека Добри Величковски, 
на скопскиот аеродром,  однесени во вилата на МВР на Водно. Тука е 
повикана екипа на МТВ пред која Љубо го чита однапред подготвениот 
текст од СДБ за "врховизмот" во ВМРО-ДПМНЕ. Тогаш заедно со Добри 
Величковски и Слободан Богоевски направен е и конкретен договор за 
формирање на уште една Удбашка национална организација - 
Македонски национален фронт на Драган Богдановски. 

4. Присуството на полковникот Драган Стојмановски е нелегално, 
освен ако не било по задача на КОС. Тоа^ го потврдува и дописот на 
Министерството за народна одбрана С.д.бр.2-110 од 28.07. 1992 година, 
дадено по барање на Комисијата, во кое се вели цитирам: "Присуството 
на Стојмановски на состанокот на нашите граѓани во Кочани со цел да 
формираат национална гарда, извршено е по негова иницијатива, 
сметајќи дека за тоа не треба да бара оддел- но одобрение од 
претставниците во АРМ. Со оглед на тежината и осетливоста на овој 
настан тој за ова морал да побара одобрение и ангажирањето да се 
направи по одобрен план. За своето истапување на состанокот, 
полковник Стојмановски не добил никакви задачи нити овластувања да 
зборува во името на АРМ. Во воените формации на АРМ не постојат 
специјални единици од резервниот состав составени од доброволци, 
според што полковникот Стојмановски не можел да дава никакви 
предлози за нивно формирање. 

Службата за безбедност во АРМ е формирана на 24 април 1992 
година, што значи дека полковникот Стојмановски во време на 
одржувањето на состанокот од 16.04.1992 година не бил сеуште со 
наредба поставен на сегашната должност во АРМ. Исто така, на 15.4. 9 2 
година ниту било друг ден порано во АРМ на РМ, ниту во МНО, не дошле 
никакви граѓани..." Значи Владата во информацијата лаже! 

5. Апсолутна невистина е и наводот во одговорот на Владата дека 
уште во април 1992 година, полковникот Стојмановски за состанокот ги 
известил Ристо Ристевски, началникот на\УБ/и генералот Митре 
Арсовски на кого му биле предадени пиштолот и кризата кои биле 
сопственост на КОС. Во "Нова Македонија" од 8 јануари 1993 година е 
објавен демант од Ристовски во кој се негира оваа лажно тврдење на  
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МВР и Владата и вели следното: Ристовски во тој период не бил 
началник на УБ, за случајот бил запознат подоцна како и другите 
старешини, а пиштолот и камата на Арсовски му биле да- дени дури на 
25 декември 1992 година. Значи дури по објавување на 

Извештајот на Комисијата со јавна цел - некако да се оправда 
постапката на Стојмановски. 

6. Нема никаква основа и тврдењето на МВР и Владата дека СДБ 
во конкретниот случај постапувале превентивно односно го спречиле 
формирањето на паравоена формација. Усвојувањето на записникот од 
претходниот состанок на банадата (на него присуствувал и Добри 
Величковски) Статутот, симболите, договарањата за набавка на оружје, 
експлозив, јавување и на крајот гласањето (на предлог на Добри 
Величковски) јасно покажуваат дека фактички и практично е веќе 
формирано злосторничко здружение односно банда, и сите учесници во 
неа треба да одговараат кривично. 

7. Веднаш по овој состанок во Велес е притворена група на лица 
членови на ВМРО - ДПМНЕ со обвинување дека неовластено држеле 
оружје и муниција кое лично им го дал Стој|^е Јакимовски еден од 
присутните на состанокот во "Сина птица". На сите ви е познато дека на 
тој состанок Добри Величковски и Стојменовски на членовите на бандата 
им ветува набавка на оружје, муниција, експлозив итн. Значи полицијата 
(СДБ) најпрво ги провоцира граѓаните да сторат кривично дело, а потоа 
ги гони. Вакво постапување го нема и во диктаторските режими. 

Што беше целта на целата оваа акција на СДБ кажува самиот 
Добри Величковски на состанокот (цитирам): "Вие Ви е познато дека пред 
два дена е покрената иницијатива за нови избори. Тоа значи промена на 
структурата на власта...". 

Сосема јасно. Непосредно пред изборите ќе ги осудиме оние од 
Велес, ќе направиме еден краток документарен филм од состанокот во 
"Сина птица", ќе го емитуваме на телевизијата и ќе ја искомпромитираме 
ВМРО - ДПМНЕ како терористичка. Ако треба и ќе ја забраниме. 

Ваквата цел на СДБ и МВР се гледа и од фактот што веднаш по 
избивањето на аферата сите учесници на состанокот'" со патни исправи 
дадени од МВР заминале во Белгија и Германија кај доушникот Љубо 
Јовановски, веројатно на дошколување и обука за терористички акции во 
кои ќе бидат ликвидирани членови на тогашната Влада лидери на 
политички партии (се разбира главно оние од опозицијата), членови,  
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активности секој оној што ќе застане на патот на Големиот диктатор. 
Сосема е јасно дека за целата оваа афера одговорност треба да понесат и 

министерот Фрчковски(Величковски сам изјави дека постапувал по негова наредба), 
потсекретарот на СДБ Слободан Богоевски, Добри Величковски, Драган Стојмановски, 
Љубо Јовановски и сите присутни на овој злосторнички заговор. Ценам дека има 
доволно елементи да се постави и прашањето за одговорност на господинот Киро 
Глигоров кој според зборови- те на Добри Величковски на состанокот во "Сина птица" 
бил запознат со целата оваа афера. Уште еднаш барам Јавниот правобранител на 
Македонија против сите оние лица да покрене кривична постапка за кривично дело 
"Злосторничко здружуваше". 

II. Во однос на прислушувањето на ВМРО-ДПМНЕ и тука работите се сосема 
јасни, што констатирале и самата Комисија. Документите со кои располага ВМРО-
ДПМНЕ за предметот "Дувло" недвосмислено потврдуваат дека се прислушувани 
партискиот телефон и телефаксот на ВМРО-ДПМНЕ а псевдонимот "Дувло" е 
псевдоним на нашата партија. За тоа зборуваат следните факти: 

1. Сите документи се изработени во V-та управа на СДБ надлежно за 
прислушување каде началник е Димитар Апостоловски, внучето на господинот 
Киро Глигоров. Сите тие имаат соодветен евидентен број (напишани на 
посебна хартија со зелена трака во десниот горен агол, а биле доста- вени до 
II-та управа, каде началник е Добри Величковски и IV-та управа. 

Овде морам да застанам, бидејќи во претходната дискусија господинот 
Флоровски ви прикажа еден документ во фотокопија, јас тука од многубројните 
документи ќе се потрудам да ги прикажам оригиналите и ќе ја замолам 
камерата ако може да ги принесе и тие ваши тајни на прислушување што 
сакате да ги скриете сите прљавштини вака да ги погледнете тие 
документи (аплауз од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ) и ќе го 
замолам господинот Фрчковски  

СТОЈАН АНДОВ:    
Тоа на конференција за печат можете да го кажете а не овде. Сега вие 

обраќајте се само на пратениците, а не на камерата. 

БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ: 
Овде, овде. Ќе го замолам и господинот Фрчковски, да ги негира овие 

негови лични документи со оваа ознака како оригинали, а и сите стручњаци 
што работат во неговата служба. Може по барање на некои пратеници и да ги 
умножиме некои од тие документи и да ви дадеме. 

2. Во сите нив се забележани разговори на- лица во странство кои се 
јавуваат во "Дувло", а не обратно. Така, тврдењето на МВР дека се 
прислушувани лица од Македонија кои контактираат со некои странски 
елементи, се најобична лага. Кога би било така, тогаш повиците би биле од 
"Дувло" према надвор, а не обратно, како што стои во документите. 

3. Во документот со евидентен број 180 од 21.02.1992 година, 
регистрирани се дури четири лица од различни земји во светот новинари од 
"Бугарија, Австрија, Шведска и Германија" кои се јавуваат во "Дувло" и го 
бараат или господинот Љупчо Горѓиевски или лично мене. Значи, 
јавувањата се од странство. На сите нив им одговара Роберт Љушев 
технички секретар во седиштето на нашата партија. Ви цитирам само 
неколку формулации од овој документ објавен во "Република" : "Тоде  
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Радевски од Гетеборг побара да разговара со Змејковски", "Љиљана 
Ташевска, новинар од Сиднеј, се јави со истата молба...", "Попладнето се 
јави Саво Димов...", "регистрирано е и јавување на Диманов од Есен. итн. 

4. Во документот со Евидентен број 218 од 2.04.1992 година, што е 
познат и на Комисијата за СДБ го регистрирала разговорот меѓу Иван 
Соколов, наш член од Австралија, пак со секретарот Роберт. Почетокот 
на текстот е повеќе од јасен: (цитирам) "Вчера (1.04.) пред 14 часот во 
"Дувло" се јави Иван Соколов од Австралија. Пренесуваме дел од 
разговорот кој што го обави со Роберт...? (завршен цитат). На крајот од 
овој документ Соколов кажува дека испраќа телефакс до партијата кој 
што е составен дел од него, што значи дека СДБ ги добивала и сите 
телефакси кои пристигнувале или биле испраќани од партијата. 

5. Во документот број 178 од 19.02.1992 година, пренесен е 
разговор меѓу Мане Јаковлевски со псевдоним "Адут" од Берлин - 
Германија и Љупчо Георгиевски. Може ли СДБ да објасни на кој начин 
успеала да го слуша Манета во Берлин? Или на сите ви е јасно. 
 

6. Тврдењето на Владата и МВР дека се работело за некаква си 
акција што ја започнал Министерот Јордан Мијалков е исто така нечесно 
и невистинито. Ниту еден од овие документи нема знак дека се работело 
за акција кој морало да го има. И како може СДБ да тврди дека овие 
документи се невистинити кога во дисциплинската постапка што е водена 
против Диневски Александар (помошник началник во IV управа 
фигурираат истите документи со ист евидентен број. Освен тоа Г-динот 
Диневски кој беше директно запознат со оваа проблематика повеќе пати 
јавно потврди дека ВМРО - ДПМНЕ е постојано прислушувано од јануари 
1992 година, а имаме сознанија дека тоа сеуште се прави. 

Предлог да се прислушува дал Добри Величковски, како началник 
на II-та управа, тоа го одобрил потсекретарот Слободан Богоевски 
решение донесол Министерот Фрчковски, а го правел Мите 
Апостоловски, началник на V управа. Сето ова било правено по налог на 
господинот Киро Глигоров на кого му биле доставувани пишувани 
материјали, а некои наши разговори и директно ги слушал од снимените 
ленти со големо уживање. Сите овие господа треба да понесат и 
политичка и кривична одговорност. 
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Почитувани пратеници, прислушувањето на нашата партија е 
прворазреден политички скандал кој не може да помине без соодветна 
одговорност по сите овие лица. Овој скандал не е само спрема ВМРО-
ДПМНЕ. Располагаме со конкретни докази дека се прислушувани и 
приватните телефони на господинот Љупчо Георгиевски, мојот лично на 
Доста Димовска на Васил Тупурковски, за тоа време кога се наоѓал во 
Скопје, затоа што не се толку способни да го прислушуваат таму, Тодор 
Петров, господинот Стојан Андов што сакаше да ме прекине изгледа 
треба лично да му ги дадам неговите прислушувани документи што ги 
поседуваме (Аплауз од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ) и на 
многу други политички личности во Републиката. Имаме докази дека се 
прислушувани и други политички партии со национална ориентација. Ако 
треба и нив ќе ги обелодениме. 

Дами и господа пратеници, 

На крајот дозволете да ви кажам само неколку напомени. 

- Сите овие афери и сето она што го прави Фрчковски и него вата 
компанија во МВР покажуваат дека Македонија веќе станува тоталитарна 
полициска држава и дека господинот Киро Глигоров воспоставува 
вистинска диктатура од јужноамерикански тип. 

- Денес како Парламент и како пратеници, независно од која 
политичка партија, имаме историска задача, доколку навистина сме 
определени за демократијата да ставиме крај на репресијата, 
апсолутизмот, самоволието и незаконитоста. Тоа е прв услов Македонија 
да стане правна и демократска држава. 

- Доколку Парламентот денес падне на испитот тоа ќе значи крај на 
демократијата во Македонија и почеток на една класична диктатура што 
може да предизвика тешки и страшни последици во Македонија. 

- ВМРО-ДПМНЕ ќе ги искористи сите правни и политички средства 
за да ја истера правдата до крај, а ќе подготви "Бела книга" за сите овие 
антимакедонски и антиуставни постапки на МВР предводени од 
министерот Фрчковски и ќе ги извести сите меѓународни организации и 
институции кои се надлежни за прашањата на правата и слободите на 
граѓанинот и човекот. 

- Барам Собранието на Република Македонија да усвои одлука за 
разрешување на министерот Љубомир Фрчковски, со одговорност а да се 
разрешат од одговорност и други функционери во МВР кои директно се 
замешани во овие афери. 

Благодарам. 
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СТОЈАН АНДОВ: 

За збор се јави господинот Оломан Сулејмани.  

 

ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ: 

Почитувани пратеници, почитувано Претседателство, должност ми 

е како член на таа Комисија да го изнесам мојот став во врска со трите 

точки кои беа ставени на дневен ред пред оваа Комисија. 

Во врска со првата точка тоа е растурање на летоци на бугарски 

јазик во предизборната кампања, јас мислам дека доста се дискутираше 

и на ниво на Комисијата,а и од оваа говорница, јас го дадов својот глас 

за заклучокот на Комисијата, бидејќи добивме материјал од 

Министерството дека во овие летоци имало прсти и дијаспората и 

тогашната актуелна политичка партија СКМ-ПДП. 

Не сакам да го елаборирам тоа. 

Во врска со втората точка тоа е нормално актуелната "Сина Птица" 

која доста ги мачеше граѓаните на Македонија и извештајот од 

Комисијата се очекуваше како и од СДБ.  
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ОЛОМАН СУЛЕЈМАНИ: (Продолжение) 

Јасно се гледа и од снимката, бидејќи овој состанок е снимен, 

директни актери се тројца. Тоа се Добри Величковски, член од МВР, 

полковникот Драги Стојмановски, исто така од МВР и третиот за мене е 

Љубо Јовановски, член од дијаспората. Фактички овие тројца се главни 

креатори кои директно учествуваа на состанокот и се активни и во 

гласањето за формирање на национална македонска гарда. 

Морам да речам, ме изненади гледајќи го стенограмот и од видео 

снимката блискоста меѓу Добри Величковски и Љубо Јовановски од 

Брисел, бидејќи самиот Добри Величковски изјавува дека Љубо 

Јовановски е негов пријател од поодамна. 

Не сакам повеќе да зборувам во врска со прислушувањето на 

телефонот на партијата ВМРО-ДПМНЕ и останатите телефони меѓутоа 

овде се изнесоа некои факти. Јас со мојата дискусија би заклучил на 

следниот начин. Во левата рака имам информација од Владата на 

Република Македонија која фактички ја отфрлува информацијата на 

Комисијата на СДБ. Од друга страна пак истата информација од 

Комисијата за контрола над СДБ не се спои со информацијата. Кога е 

така јас мислам дека овој Парламент е пред една голема дилема кој е во 

право, дали матичната комисија или Министерството односно Владата 

на Република Македонија. 

На крајот би рекол уште неколку зборови во врска со работата. 

Имено поедини членови како да не беа активни до крај и ние бевме 

принудени да оформиме една работна група, пред се стручњаци од 

правен аспект за да ни помогнат во Комисијата да не ги пречекориме 

нашите овластувања и да не го злоупотребиме Уставот и законите на  
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Републиката. Затоа мислам дека не погрешивме и тие тројца беа активни 

кои и помогнаа на Комисијата. Моја забелешка уште од почетокот беше 

дека Комисијата треба да работи во полн состав. меѓутоа, како да осетија 

одредени членови и не присуствуваа така редовно на Комисијата. 

Би завршил со една реченица. Мислам дека на јавноста треба 

јавно да и се каже кој е во право. Дали оној што растурил летоци на 

бугарски јазик, за кој имаме сознанија и самата служба и зошто не 

поднеле кривична пријава, без разлика дали се работи за министер кој е 

сега или поранешниот. 

Второ што е национална македонска гарда и против кого и зошто 

активно имаме учество на двајца членови кои се за Републиката од две 

најглавни министерства и 

Трето јас мислам дека се прислушува секој телефон. Еве бил 

прислушуван и претседателот на Собранието, па тогаш нема што да не 

плаши дека не прислушуваат сите со ред. 

 

СТОЈАН АНДОВ: 

Сигурно овде се изнесуваат разни работи но за се тоа треба и 

докази. 

Да се договориме сега до кога ќе работиме, дали ќе прекинеме со 

работи или да ја завршиме оваа точка. Ние имаме сега при- јавено уште 

седум дискутанти, веројатно ќе се јават уште. Затоа предлагам ние сега 

да ја прекинеме седницата, а да продолжиме со работа утре во 10,00 

часот. 

(Седницата прекина со работа во 16,50 часот). 
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