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Здружение РАДКО - Охрид 
ул. Галичица бр. 47, 2/4 6000 Охрид  / GSM: + 389 71 51 08 26  

Е-Mail: radkomk@gmail.com  / Website: www.radkomk.com 
___________________________________________________________ 

 

До 
ВИШ УПРАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Никола Парапунов бр. 3, населба Карпош IV,  
1000 СКОПЈЕ 

 
ЖАЛИТЕЛ: Здружение РАДКО-Охрид,  
Претседател и Застапник на здружението: 
Владимир Паунковски, ул. Галичица бр. 47, 2/4 6000 Охрид. 
 
Здружението РАДКО-Охрид незадоволно од ПРЕСУДАТА на УПРАВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-5.бр.701/2012 од 07.02.2013г. благовремено во 
законски рок од 15 дена (Пресудата е примена по пошта на ден 01.03.2013 г.) ја 
поднесува следната 
 

Ж А Л Б А 
Во 2 примерока 
против ПРЕСУДАТА на УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-
5.бр.701/2012 од 07.02.2013г.. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 
ПРЕСУДАТА на УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-
5.бр.701/2012 од 07.02.2013г. го потврдува РЕШЕНИЕТО на второстепениот 
орган - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ број 15-48/2 
од 28.03.2012г., односно РЕШЕНИЕТО на Централниот регистер на Република 
Македонија под деловоден број 30120110047571 од 07.10.2011г., притоа без да 
ги земе во предвид следните факти: 
 
01. Ниту УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот регистер на 
Република Македонија не навеле јасно, со што името на здружението не 
одговара на барањата на законот. Таквото нешто го става здружението во 
ситуација на невозможност да ги исполни барањата на  Централниот регистер 
на Република Македонија. 
Во чл.46 ст.1 од Законот за Трговските друштва стои: Фирмата содржи ознака 
којашто упатува на предметот на работење на трговското друштво, седиштето и 
формата на друштвото. 
Во чл. 3 од СТАТУТОТ на Здружениено РАДКО – ОХРИД стои:  
Името на здружението е: Здружение РАДКО - Охрид.  
Скратеното име на здружението е: РАДКО - Охрид.  
Зборот РАДКО е псевдоним на последниот водач на МАКЕДОНСКОТО 
ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ - Иван Михајлов. 
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Според нашите согледувања исполнет е чл.46 ст.1 од Законот за Трговските 
друштва бидејќи зборот РАДКО јасно упатува на предметот на работење на 
здружението - членовите на здружението се РАДКОВИСТИ, односно 
МИХАЈЛОВИСТИ. Со други зборови кажано, организацијата е ЗДРУЖЕНИЕ НА 
РАДКОВИСТИ (МИХАЈЛОВИСТИ). 
Иван Михајлов – РАДКО, неговото име, неговиот живот, неговата 
револуционерна дејност и, посебно, неговата културна и публицистичка актива 
се задолжително втакени во историјата на Македонија. Величан, но и одрекуван 
од своите идејни противници, тој стана и остана легенда за своите соидејници, 
меѓу кои се и членовите на здружението. И покрај тоа што неговото дело 
допрва ќе се оценува, неоспорен е фактот дека под негово раководство 
МАКЕДОНСКОТО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ прерасна во грандиозен пример 
за слободољубието на човечкиот дух. Со тоа остави завет на поколенијата да го 
доваршат светото ослободително дело. 
Иван Михајлов – РАДКО, најдолго стоеше на чело на МАКЕДОНСКОТО 
ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ (1925-1990), опстојувајќи и дејствувајќи како 
морален и интелектуален столб во борбата за културна и политичка слобода на 
Бугарите од Македонија. Имено, тоа ни дозволува да констатираме дека 
неговите публикации се најавтентичното и најавторитативното сведоштво за 
идејната содаржина на МАКЕДОНСКОТО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ. Поради 
својата фактографска заснованост тие остануваат историски источник од 
неоспорен научен формат. Затоа што неговата писмена оставина на денешните 
и на идните поколенија им ги приопштува најсигурните докази во борбата за 
културна и политичка слобода на Бугарите од Македонија. Секако најзначајни 
се неговите четиритомни “СПОМЕНИ“ публикувани во периодот 1962-1975г., 
коишто претставуваат национален капитал со неодминлива вредност во 
поновата историја на Македонија. 
“Иван Михајлов – РАДКО, го зазема едното од првите места меѓу лидерите 
антикомунисти, коишто со максимална енергија се бореле против узурпациите 
на интернационалниот бољшевизам. Тој го спаси МАКЕДОНСКОТО 
ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ од црвената инфилтрација, прочистувајќи го од 
елементите, коишто намераваја да го уништат“. Тоа се зборови на Б. К. Агопјан 
во неговиот говор пред Аргентинската академија за историски проучувања. 
 
02. Здружението РАДКО – ОХРИД во АКТОТ ЗА ОСНОВАЊЕ на Здружението 
РАДКО - Охрид и ИЗВЕСТУВАЊЕТО ОД ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ има наведено: 
“Перица Аврамов со ЕМБГ 2502962450051. Моментално живее во Бугарија со 
адреса ул. Јуриј Гагарин 30 влез Б спрат 1 стан 15 Банкја Софија Бугарија. Тој 
ги информира останатите основачи на здружението дека приложува документ – 
ПОТВРДА со Сер. број 185530 издадена на ден 13.05.2011г. со којашто се 
потврдува дека го пријавил во МВР своето заминување во странство. Тој и 
понатака е МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИН, но е без АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЈА.“ 
Притоа беа доставени копии од неговата ЛИЧНА КАРТА и ПОТВРДАТА со Сер. 
број 185530 издадена на ден 13.05.2011г.. 
Дека наведени податоци за лицето Перица Аврамов како еден од основачите на 
нашето здружение се вистинити, дополнително доставивме копија на УВЕРЕНИЕ 
ЗА ДРЖАВЈАНСТВО до второстепениот орган - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ. Во овој документ издаден од СВР – ОУР Скопје 
под број 10.1.4.2/16840 од 22.09.2011г. јасно е наведено дека лицето Перица 
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Аврамов е МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИН, со ЕМБГ 2502962450051 и со адреса во 
Бугарија. 
 
03. Субјектите сами ја определуваат шифрата од Националната класификација 
на дејности. Ниту УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот 
регистер на Република Македонија не навеле во своите ОБРАЗЛОЖЕНИЈА, ако 
не ја прифаќаат шифрата 94.92 назив: Дејности на политички организации, која 
шифра од Националната класификација треба да биде подобна за здружението. 
Здружението во СТАТУТОТ и ПРОГРАМАТА јасно ги има кажано сопствените 
определувања и дејности, а ако тие не се противзаконски, тогаш не би требало 
да има никаков проблем за регистрација на Здружението РАДКО – ОХРИД. 
Во чл.13 од Законот за здруженија и фондации стои: 
(1) Организациите не можат да вршат активности на политичка партија, 
односно не можат да обезбедуваат директно или индиректно финансирање на 
конкретна политичка партија и да влијаат на изборите. 
(2) Како влијание на избори во смисла на ставот (1) на овој член се подразбира 
учество на организациите во избори и изборна кампања за одредена политичка 
партија и директно или индиректно финансирање на изборна кампања на 
политичката партија. 
Во чл. 14 од Законот за здруженија и фондации стои: 
Организациите можат слободно да ги искажуваат и промовираат своите ставови 
и мислења за прашања од нивен интерес, да поведуваат иницијативи и да 
учествуваат во градење на јавно мислење и креирањето на политиките. 
Во чл.4 од СТАТУТОТ на здружението стои: 
Здружението РАДКО - Охрид е самостојна, општествена, национално-културна и 
политичка организација на Бугарите од Р. Македонија.  
Здружението РАДКО - Охрид се занимава со афирмација и реализација на 
идеите на МАКЕДОНСКОТО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ.  
Здружението РАДКО - Охрид е создадено заради заштита и реализација на 
национално-културни и политички права, интереси и убедувања на Бугарите од 
Р. Македонија. 
Во чл.12 од СТАТУТОТ на здружението стои: 
Здружението РАДКО - Охрид своите цели и задачи ги остварува преку:  
- индивидуално и колективно дејствување на членовите и органите на 
здружението;  
- учество на здружението во општествениот и во политичкиот живот;  
- соработка на здружението со соодветни здруженија и структури од земјата и 
од странство. 
Според тоа Здружението РАДКО – ОХРИД е и политичка организација и ќе врши 
дејности на политички организации. Здружението не е политичка партија и 
затоа се разбира ќе го почитува чл.13 од Законот за здруженија и фондации. 
Освен тоа, законодавателот никаде нема категорично кажано дека политички 
организации исклучиво се само политичките партии и дека здруженијата 
неможат да бидат и политички организации и да вршат и политички дејности. 
 
04. Ниту УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот регистер на 
Република Македонија немаат наведено кој документ, или кои делови на тие 
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документи приложени од здружението не се на службениот јазик на државата, 
кое што би било аргументирана причина за одбивање на БАРАЊЕТО за упис на 
Здружението РАДКО – ОХРИД под деловоден број 30120110047571. 
Во чл.25 од ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (“Службен 
весник на РМ” бр. 20/04; 71/04; 115/07) стои:  
Јазик е литературен односно стандарден јазик и неговото писмо, како и локал-
ни говори на ист јазик (диалекти). 
Во чл.7 ст.1 од ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (“Службен 
весник на РМ” бр. 20/04; 71/04; 115/07) стои: 
Остварувањето на заштитата на културното наследство е првенствено должност 
и одговорност на државата и нејзините органи и јавни служби. 
Секако Централен регистер на Република Македонија не сака да поведеме 
СУДСКА ПОСТАПКА пред НАДЛЕЖНИТЕ СУДОВИ заради непочитување на ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, наведувајќи ги 
диалектните зборови подобие, Европејскиот како една од причините за 
одбивање на БАРАЊЕТО за упис на Задружението РАДКО – ОХРИД под 
деловоден број 30120110047571. 
На страница 12 од ПРОГРАМАТА на здружението стои: “Болшевичкиот режим 
превзеде создавање за македонските Бугари на еден нов литературен јазик од 
бугарскиот диалект којшто се зборува во северо-западниот дел на Вардарска 
Македонија, Скопско – Тетовско - Кичевско. На односниот диалект бугарскиот 
народен будител Кирил Пејчинович, по потекло од село Теарце, Тетовско, 
напишал книга за "простиот бугарски народ" пред околу 200 години. 
Експлицитно тој истакнал дека книгата се пишува на "простијот бугарски јазик", 
со што покажува дека така зборува славјанското население во Северозападна 
Македонија, утврдено од него за чисто бугарско“. 
Дека е така, тоа го потврдуваат многу светски енциклопедии, коишто кога 
зборуваат за таканаречениот Македонски јазик, него го определуваат како 
диалект на Бугарскиот јазик. 
 

П Р Е С У Д А 
 
Заради предходно наведено на почитуваниот суд му предлагаме да донесе свое 
РЕШЕНИЕ со коешто ќе го усвои жалбеното барање на здружението РАДКО-
Охрид, констатирајќи дека условите за упис се исполнети, задолжувајќи ја 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, да побара упис на 
здружението од првостепениот орган - Централен регистер на Република 
Македонија - Скопје, Регионална регистрациона канцеларија во Скопје. 
 
05.03.2013г. 
   Охрид 

ПРЕTСЕДАТЕЛ и ЗАСТАПНИК  
Владимир Паунковски 

_________________________ 
 

 


