
 

 

1

1

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 
Уставен Суд на Република Македонија 

12 Ударна Бригада бр. 2 
1000, Скопје 

 
24.09.2013г. 
   Охрид 
 
Согласно член 110 од Уставот на Република Македонија алинеја 3,  
Уставниот суд на Република Македонија: 
- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, 
политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на 
граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка 
припадност; 
и Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Здружение 
РАДКО-Охрид, со седиште на ул. Галичица бр. 47, 2/4 6000 Охрид, Претседател 
и Застапник на здружението: Владимир Паунковски, ул. Галичица бр. 47, 2/4 
6000 Охрид, ја поднесува следнава 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В А (Во два примерока) 
 
за поведување постапка за оценување на уставноста на ПРЕСУДАТА на 
ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под УЖ бр.800/2013 од 
04.07.2013г. (ПРЕСУДАТА на ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА е примена по пошта на ден 13.09.2013г.); ПРЕСУДАТА  на 
УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-5.бр.701/2012 од 
07.02.2013г.; РЕШЕНИЕТО на второстепениот орган - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ број 15-48/2 од 28.03.2012г. и РЕШЕНИЕТО на 
Централниот регистер на Република Македонија под деловоден број 
30120110047571 од 07.10.2011г.. 
 
Одредби од Уставот кои се повредуваат: 

 
Член 8 став 1 алинеја 1 и став 2 

 
Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се: 
- основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со 
меѓународното право и утврдени со Уставот; 
Во Република Македонија слободно е се што со Уставот и законот не е 
забрането. 
 

Член 9 
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Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената 
положба. 
Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 
 

Член 11 став 1 
 
Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 
 

Член 20 став 1 и 2 
 
На граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и 
заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и 
уверувања. 
Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички 
партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат. 

 
Член 25 

 
На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на 
неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. 
 

Член 54 став 1, 3 и 4 
 
Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
услови предвидени во Уставот. 
Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по 
основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално 
потекло, имотна или општествена положба. 
Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на 
живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и 
казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на 
слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и 
вероисповеста. 
 

Член 118 
 
Меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел 
од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. 

 
Причини за оспорување: 
 

I дел 

01. Здружението РАДКО - Охрид е основано со решение на Собранието на осно-
вачите одржано на ден 24.05.2000г.. 
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02. Здружението РАДКО - Охрид беше регистрирано во “Регистарот на здруже-
нија“ на ден 19.06.2000г. под бр. Рег.Згфа.бр.18/2000 со Решение на Основниот 
суд – Охрид. 

03. Уставниот суд на Р.М. на ден 21.03.2001г. ги прогласи за ништaвни програ-
мата и статутот на здружението. Ова Решение на Уставниот суд на Р.М. беше 
публикувано во Службен Весник на Р.М. бр. 27 од 10.04.2001г.. 

04. Здружението РАДКО - Охрид незадоволно од Решението на Уставниот суд на 
Р.М. направи жалба до Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во Страсбург. 
Жалбата беше регистрирана под бр. 74651/01 на ден 04.10.2001г.. 

05. Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) на ден 15.01.2009г. донесе пресу-
да дека Р. Македонија ја нарушила Европската конвенција и правото на здружу-
вање. 

06. Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) со писмо од 05.05.2009г. го ин-
формира Здружението РАДКО - Охрид дека пресудата донесена на ден 
15.01.2009г. станала правосилна, бидејки Р. Македонија не се жалила на горе 
наведената пресуда. 

07. Врз основа на член 18 од Законот за здруженија на граѓани и фондации 
(Сл.Весник на Р.М. бр.31/98), Собранието на основачите на седницата одржана 
на ден 05.07.2009 година реши да побара пререгистрација на Здружението 
РАДКО - Охрид. 

08. Со ПРЕСУДА на Врховниот суд на Република Македонија УЖП.бр.940/2010 од 
17.05.2011 година здружението РАДКО - Охрид го доби процесот против 
Решението за нерегистрирање на здружението донесено од страна на 
Централниот регистер на Република Македонија - Скопје, Регионална 
регистрациона канцеларија во Охрид број 3 на 31.07.2009 година. 

09. Централниот регистер на Република Македонија - Скопје, Регионална 
регистрациона канцеларија во Скопје број 1 со ИЗВЕСТУВАЊЕ број 08-3513/3 од 
25.07.2011 побара од Здружението РАДКО - Охрид нова комплетна 
документација за пререгистрација на здружението во рок от 30 дена по приемот 
на писмото. 

II дел 
 
ПРЕСУДАТА на ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под УЖ 
бр.800/2013 од 04.07.2013г. ја потврдува ПРЕСУДАТА на УПРАВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-5.бр.701/2012 од 07.02.2013г., односно го 
потврдува РЕШЕНИЕТО на второстепениот орган - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ број 15-48/2 од 28.03.2012г. и РЕШЕНИЕТО на 
Централниот регистер на Република Македонија под деловоден број 
30120110047571 од 07.10.2011г., не ја зема во предвид ПРЕСУДТА на 
Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) од 5.01.2009г. односно ПРЕСУДТА 
дека Република Македонија ја нарушила Европската конвенција и правото на 
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здружување; не ја зема во предвид ПРЕСУДТА на Врховниот суд на Република 
Македонија УЖП.бр.940/2010 од 17.05.2011г. и не ги зема во предвид следните 
факти: 
 
01. Ниту ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту 
УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот регистер на Република Ма-
кедонија 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. 
 
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 
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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 
Аврамов е МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИН, со ЕМБГ 2502962450051 и со адреса во 
Бугарија. 
 
03. Субјектите сами ја определуваат шифрата од Националната класификација 
на дејности. Ниту ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту 
УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот регистер на Република Ма-
кедонија 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. 
Никаде во Статутот на Здружението РАДКО – Охрид не е предвидено да биде 
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. 
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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. 
 
04. Ниту ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту 
УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ниту РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ, ниту Централниот регистер на Република Ма-
кедонија немаат наведено кој документ, или кои делови на тие 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. 
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Заклучок 
 
Од гореизнесеното јасно произлегува дека ПРЕСУДАТА на ВИШИОТ УПРАВНИОТ 
СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под УЖ бр.800/2013 од 04.07.2013г.; 
ПРЕСУДАТА  на УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА под У-
5.бр.701/2012 од 07.02.2013г.; РЕШЕНИЕТО на второстепениот орган - 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ – СКОПЈЕ број 15-48/2 од 
28.03.2012г. и РЕШЕНИЕТО на Централниот регистер на Република Македонија 
под деловоден број 30120110047571 од 07.10.2011г.: 

01. Го нарушува правото на здружување (Член 20 став 1 и 2 од Уставот 
Република Македонија). 

02. Врши дискриминација на определена група граѓани на Република 
Македонија по основ на национално-културно самоидентификување (Член 9 од 
Уставот Република Македонија). 
 
03. E во директен судир и материјално менува меѓународни договори кои се 
ратификувани во согласност со Уставот (Член 8 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Уставот Република Македонија  и  Член 118 од Уставот Република Македонија). 
 
04. Не ги заштитува сите граѓани од секаков облик на мачење, нечовечко или 
понижувачко однесување (Член 11 став 1 од Уставот Република Македонија). 
 
05. Директно врши непочитување на достоинството на определена група 
граѓани на Република Македонија кои што себеси се самоидентификуваат како 
Бугари (Член 25 од Уставот Република Македонија и Член 54 став 1, 3 и 4 од 
Уставот Република Македонија), бидејки за Здружението РАДКО – Охрид, 
таканаречениот во Уставот на државата, "македонски народ'' е српска 
измислица и коминтерновска творба. Бидејќи како производ на Македонизмот 
(Србокомунизмот), тој историски пред тоа никогаш не суштествувал. 
Македонските комунисти, чија татковина беше болшевичка Русија и Белград, за 
да можат после Втората светска војна да бидат на власт, требаше на 
крволоците Сталин и Тито да им платат со крвта и страдањата, односно со 
културниот геноцид над сопствениот народ, Бугарите од Македонија. Тој 
немилосарден акт е достоен на делото кое што го извршил византискиот 
император Василиј II – Бугароубиецот.  
Нас на бугарите од Македонија, не ни е потребна држава, којашто ќе го носи 
името “Република Македонија’’, а во неа бугарското население да биде подло-
жено на репресија, полициско набљудување и малтретирање, прогонување, 
дискриминација и геноцид, само и само со цел македонските комунисти и пона-
така да владеат со државата и на тој начин да ја избегнат, меко кажано, исто-
риско политичката одговорност. 
Ние, Бугарите од Македонија, несакаме повеќе да бидеме образувани со 
фалсификувана историја, и со еден јазик којшто по уставот на државата се на-
рекува “македонски јазик’’, а послужи како основно средство во дебугаризација-
та на Врадарска Макeдонија. Освен тоа, овој јазик веќе одавна ги има изгубено 
корените на бугарските дијалекти од Вардарска Македонија. Ние, Бугарите од 
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Македонија сакаме да имаме образование еднакво со образованието во Репуб-
лика Бугарија (Европско образование), се разбира со примена на Бугарскиот 
литературен јазик. 
 
06. Не ги зема во предвид следните меѓународни резолуции: 
-  РЕЗОЛУЦИЈА 1096 од 1996 година на Парламентарното собрание на СОВЕТОТ 
НА ЕВРОПА - Мерки за разрушување на наследството во поранешните 
комунистички тоталитарни системи; 
- Резолуцијата на ЕНП (Европската Народна Партија) од 2004 година - Осуда на 
тоталитарниот комунизам; 
- РЕЗОЛУЦИЈА 1481 од 2006 година на Парламентарното собрание на СОВЕТОТ 
НА ЕВРОПА - Потреба од меѓународна осуда на злосторствата во тоталитарните 
комунистички режими; 
- Прашката декларација за европската совест и комунизмот од 2008 година и 
- Резолуцијата на Европскиот парламент од 2009 година - Европската совест и 
тоталитаризмот. 
 
Прилози: 

- Копија на Решението на ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА под УЖ бр.800/2013 од 04.07.2013г. (ПРЕСУДАТА на 
ВИШИОТ УПРАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА е примена по 
пошта на ден 13.09.2013г.); 

- Копија на Решението на Врховниот суд на Република Македонија 
УЖП.бр.940/2010 од 17.05.2011г. и  

- Копија на УВЕРЕНИЕТО ЗА ДРЖАВЈАНСТВО за лицето Перица Аврамов 
издадено од СВР – ОУР Скопје под број 10.1.4.2/16840 од 22.09.2011г.. 

 
ПРЕTСЕДАТЕЛ и ЗАСТАПНИК  

Владимир Паунковски 
_________________________ 
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