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ГОДИНА НА КАТАСТРОФАТА:

ОД ЦРН ПОНЕДЕЛНИК ДО ЦРН ПЕТОК
`` 24 ДЕКЕМВРИ 2012: „Црн понеделник“ Пратениците од опозицијата и новинарите
насилно исфрлени од Собранието; Буџетот
на РМ за 2013 донесен „на клоци“; Уставот
згазен; 44 пратеници отпочнаа бојкот на
Собранието; Опозицијата објави бојкот на
локалните избори
`` ЈАНУАРИ – МАРТ 2013: „Отпор“ – секојдневни
протести ширум Македонија за „Црниот
понеделник“
`` 9 ЈАНУАРИ: „Ќе си го добиете“ - Премиерот му се
заканува на „непослушен“ новинар
`` 11 ЈАНУАРИ: Директорот на Управата за
безбедност и контраразузнавање, Мијалков од
„Фокус“ бара 27.000 евра за нарушени чест и
углед
`` 16 ЈАНУАРИ: Македонија е делумно слободна
земја (Freedom House)
`` 30 ЈАНУАРИ: Македонија на најниското 116
место според слободата на медиуми (Reporters
without Borders)
`` 30 ЈАНУАРИ: АМАН достави 13.169 потписи до
Собранието; седум дена подоцна мнозинството
не ја изгласа иницијативата за враќање на
евтината тарифа на струјата
`` 31 ЈАНУАРИ: Згасна дневниот весник „Ден“
`` 15 ФЕВРУАРИ: Градот Скопје им забрани на
борците од НОБ да маршираат на плоштадот
Македонија
`` 23 ФЕВРУАРИ: Згасна неделникот „Граѓански“
`` 1 МАРТ: Филе, Бузек и Ховит во Скопје
- опозицијата се враќа во Собранието и ќе
учествува на локалните избори на 24 март
`` 18 ФЕВРУАРИ – 5 МАРТ: Физички се нападнати
и повредени 88 граѓани, 24 полициски
службеници и 1 пожарникар од страна на
повеќе од 120 сторители распоредени во групи.
Во овие инциденти запален е автобус на ЈСП, а
оштетени се 15 автобуси, повеќе од 8 приватни
возила, 6 полициски возила и 2 противпожарни
возила.
`` 9 МАРТ: ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ на една избирачка
листа во Струга и Кичево
`` 11 МАРТ: Јавното обвинителство ја отфрли
кривичната пријава против Претседателот
на Собранието Трајко Вељаноски за „Црниот
понеделник“
`` 15 МАРТ: ТВ Сител известува најнеизбаланси
рано во првите десет дена од кампањата за
локалните избори (Совет за радиодифузија)
`` 18 МАРТ: ВМРО-ДПМНЕ потроши 730.000 евра за
радио спотови, билборди и митинзи за само
десет дена кампања (24 Вести)
`` 19 МАРТ: „Евидентирани нерегуларности, голем
број прекршувања на правилата и законите локалните избори се нефер и недемократски“
(Цивил – Центар за слобода)
`` 20 МАРТ: Промовираната книга на ФООМ „Црниот
понеделник и по него“ за Претседателот на
Собранието Трајко Вељаноски е „болшевички
памфлет“ и „скапа еднопартиска сеанса“
`` 22 МАРТ: Сојузот за иднината пријави 13.869
фантомски гласачи во ДИК
`` 27 МАРТ: Загина Никола Младенов, новинар и
сопственик на „Фокус“
`` 1 АПРИЛ: Исфрлањето на новинарите и
пратениците е резултат на континуираниот
неуспех на Груевски (Ерван Фуере)
`` 7 АПРИЛ: Во општина Центар масовно, со
полициска асистенција, гласаа жители од
Пустец
`` 25 АПРИЛ: Во одбрана на паркот спроти хотел
Бристол група граѓани ги урна металните
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огради; ноќта со асистенција на полицијата се
случи масакр на дрвјата
1 МАЈ: Состојбата со медиумите во Македонија е
поразителна (Freedom House)
4 МАЈ: Усогласен составот на Анкетната
комисија за „Црниот понеделник“
27 МАЈ: Лустриран Љубомир Д. Фрчкоски
28 МАЈ: Приведен е и изречена мерка притвор
за новинарот Кежаровски
2 ЈУНИ: „Апелираме за итно и безусловно
ослободување на Кежаровски бидејќи тој е
затворен врз основа на невистинита причина.
Неговото апсење и обвинение имаат други
цели кои властите треба веднаш да ги објаснат“
(Reporters without Borders)
7 ЈУНИ: Меѓународната заедница е загрижена за
инцидентите и вандализмот во општина Центар
8 ЈУНИ: „Вака ли го сведочиме мирот Христов?
Рушиме општина во обид да спречиме
„рушење“ на црква“ (Владиката Пимен)
19 ЈУНИ: Притворен Сашо Денесоски, сопственик
на порталот OhridSky
22 ЈУНИ: Каменуван ЛГБТ центарот во Старата
чаршија
25 ЈУНИ: Државите-членки одлучија да не ја
стават Македонија на агендата за Европскиот
совет (Штефан Филе, Комесар за проширување)
28 ЈУНИ: Лустриран писателот Славко Јаневски
29 ЈУНИ: Почина Роберто Беличанец
5 ЈУЛИ: Обид за палење на ЛГБТ центарот со
бензин
10 ЈУЛИ: Затворена истрагата за смртта на
Никола Младенов – многу прашања останаа
неодговорени (скандалозна прес-конференција
на државниот јавен обвинител Зврлевски,
скопската јавна обвинителка Гешковска
и министерката за внатершни работи
Јанкуловска)
12 ЈУЛИ: Неделен „Фокус“ почна повторно да
излегува
12 ЈУЛИ: 12 години затвор за Љубе Бошкоски
13 ЈУЛИ: По втор пат е каменувана куќата на
актерот и активист Петар Стојковиќ
15 ЈУЛИ: Тито Петковски казнет со 10.000 евра за
навреда на Груевски
15 ЈУЛИ: Лустриран скулпторот Томе
Серафимовски
17 ЈУЛИ: Лустриран писателот Божин Павловски
22 ЈУЛИ: ОБСЕ загрижен за медиумската
слобода во Македонија
25 ЈУЛИ: Иницијативниот одбор за укинување
на мерката притвор за новинарот Кежаровски
протестираше пред Основниот суд Скопје 1
25 ЈУЛИ: „Неприфатливо е новинар да биде
притворен поради новинарско известување“
(Дуња Мијатовиќ, Претставник на ОБСЕ за
медиуми)
25 ЈУЛИ: Делегацијата на ЕУ во Скопје реагира за
притворот на Кежаровски
4 АВГУСТ: Протест поради одлуката за
уништување на паркот пред хотел Бристол
26 АВГУСТ: „Тежината на правните
квалификации е исто како хартија палома“
(Илија Димовски по повод потпишувањето на
Извештајот на Комисијата за 24 декември)
12 СЕПТЕМВРИ: Уапсени десетина паркобрани;
по шест часа во полициска станица пуштени се
на слобода
13 СЕПТЕМВРИ: Доцнењето на преговорите со
ЕУ и дава алиби на Владата да продолжи со
националистичка агенда (Ерван Фуере)

`` 16 СЕПТЕМВРИ: Во акцијата „Шпион“ приведени
се 17 лица од вкупно 22 осомничени од кои
голем дел поранешни и сегашни вработени
во Агенцијата за разузнавање, Собранието
на РМ, Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана, Државниот архив и
Управата за финансиско разузнавање
`` 3 ОКТОМВРИ: „Македонија има проблем со
организирање фер и демократски избори“
(Герт Хинрих Аренс, Шеф на набљудувачката
мисија на ОБСЕ/ОДИХР за локалните избори 2013)
`` 10 ОКТОМВРИ: Полициска акција „Претседавач“ 30-дневен притвор за претседавачот на Советот
на општина Центар Мирослав Шиповиќ
`` 15 ОКТОМВРИ: Шиповиќ уапсен на аеродромот
во Виена на пат кон Скопје
`` 15 ОКТОМВРИ: Протест на опозицијата пред
Основниот суд Скопје 1
`` 16 ОКТОМВРИ: „Поголема почит кон слободата
на изразувањето, подобрување на односите
со новинарите, реформа во начинот на
рекламирањето на Владата и отстранување на
притисокот врз новинарите“ (Амбасадорот Аиво
Орав по повод објавувањето на Извештајот на
ЕК за напредокот во 2013)
`` 19 ОКТОМВРИ: Излезе првиот број на „Слободен печат“
`` 21 ОКТОМВРИ: Кежаровски казнет со четири и
пол години затвор
`` 21 ОКТОМВРИ: „Ужасната сум – пресудата праќа
јасна порака за цензура“ (Дуња Мијатовиќ)
`` 22 ОКТОМВРИ: „Кој му го дал на новинарот
правото да го брани јавниот интерес?“
(Скандалозни соопштенија од Основен суд
Скопје 1)
`` 23 ОКТОМВРИ: Полицијата удри на новинарите на
протестот за Кежаровски пред Музејот на ВМРО;
Хелсиншкиот комитет најави кривична пријава
за спречување на протестот
`` 24 ОКТОМВРИ: „Пресудата на Кежаровски
е невидена во европското правосудство“
(Глобална мрежа за одбрана и промовирање на
слободата на изразувањето - ИФЕКС)
`` 30 ОКТОМВРИ: „Пресудата за Кежаровски
ја поткопува довербата во институциите и
Владата“ (Ричард Ховит, Известувач за РМ во
Европскиот парламент)
`` 1 НОЕМВРИ: „Ако не го решам, можам да го
искомплицирам прашањето со името“ (Али
Ахмети во емисијата „Патот кон…” на Алсат-М)
`` 2 НОЕМВРИ: „Казната за Кежаровски е
минимална“ (Марко Зврлевски, Јавен обвинител
на РМ)
`` 7 НОЕМВРИ: Кежаровски пуштен во домашен притвор
`` 7 НОЕМВРИ: Во Србија уапсен новинарот Зоран
Божиновски
`` 12 НОЕМВРИ: „Опозицијата да извлече поука од
минатото за да не се повторат настаните за
буџетот“ (Никола Груевски)
`` 22 НОЕМВРИ: Шиповиќ тајно екстрадиран
во Македонија
`` 5 ДЕКЕМВРИ: Орден „8 Септември“ за унгарскиот
премиер Орбан

`` 20 ДЕКЕМВРИ: „Црн петок“ - Европскиот совет
ја остави Македонија во чекалната на Брисел
за некои подобри времиња. Македонија по
петти пат остана без датум за почеток на
преговорите со Брисел.

