
 

Д О: 
ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БИТОЛА  

БУЛ.: „1-ВИ МАЈ“ БР. 63 
7000, БИТОЛА 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

П О Д Н О С И Т Е Л:   ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА 
                                     ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12 – о. Центар, 1000 Скопје 
                                     ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070 
                                     (застапувана од Претседателот – проф. д-р ДИМИТАР АПАСИЕВ) 

 
 
 
Врз основа на член 66, став (1) од Законот за здруженија и фондации  (Сл. весник 
на РМ бр. 52/2010 и 135/11, 55/16), како и врз основа на Законот за постапување 
по претставки и предлози – ја поднесуваме следната: 
 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В А 
ЗА ЗАБРАНА НА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕ 

„КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН МИХАЈЛОВ“ – БИТОЛА 
 
 

П Р О Т И В:  ЗДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН МИХАЈЛОВ“ – БИТОЛА 
                              ул. „Довлеџик“ бр. 132 – 7000 Битола  
                              ЕМБС: 7341580 

 
 
 
Согласно член 65 од Законот за здруженија и фондации, се забранува работата 

на организација, ако: 

⎯ нејзиното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот 

поредок на Република Македонијa; 

⎯ поттикнува и повикува на воена агресија и разгорува национална, расна или 

верска омраза или нетрпеливост; 

⎯ презема активности поврзани со тероризам; 

⎯ презема активности кои се спротивни на Уставот или закон; и 

⎯ се повредуваат слободите и правата на други лица. 
 

Член 66, став (2) од Законот за здруженија и фондации предвидува дека ако 

надлежниот основен јавен обвинител, според седиштето на организацијата, по 

службена должност или по поднесена иницијатива оцени дека постојат причини за 

забрана на работата на организацијата во согласност со законот, ќе поднесе 

предлог до надлежниот суд за забрана на работата на организацијата. Според 

став (1) од истиот член, секој може да поднесе иницијатива за забрана на работата 

на организациите пред надлежниот јавен обвинител, а согласно став (3) 

постапката за забрана е итна! Во таа смисла, подносителот на оваа иницијатива 
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смета дека постојат причини за забрана на работата на Здружението „КУЛТУРЕН 

ЦЕНТАР ИВАН МИХАЈЛОВ“ од Битола, со седиште на ул. „Довлеџик“ бр. 132 – Битола 

и ЕМБС: 7341580 – предвидени во член 65 од ЗЗФ, поради што ОЈО Битола треба да 

поднесе предлог до Основниот суд Битола за забрана на работата на здружението. 
 

Во членовите 2 и 8 од Статутот на Здружението „КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН 

МИХАЈЛОВ“ Битола, донесен на Основачкото собрание на здружението, на седница 

одржана на 12 март 2019 година, се појаснува дека мисијата на Здружението, 

односно целта за здружување на граѓаните во Здружението е промоција на 

животот, идеологијата, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на 

Иван (Ванчо) Михајлов. Во воведниот дел од Програмата на Здружението, исто 

така донесена на Основачкото собрание на здружението, како предмет на работата 

е наведена промоцијата на животот, идеологијата, рехабилитирање и осветлување 

на ликот и делото на Иван Михајлов. 
 

Неспорно е дека, согласно став 1 на член 20 од Уставот на РМ, на граѓаните им се 

гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните 

политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Член 20, 

став 2 од Уставот предвидува дека граѓаните можат слободно да основаат 

здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да 

истапуваат. Меѓутоа, јасни Уставни и законски одредби ги определуваат 

границите на остварување на оваа слобода и право на човекот и граѓаните. Член 

4, став (2) од Законот за здруженија и фондации предвидува дека: „Се забранува 

основање на организација ако програмата и нејзиното дејствување е насочено кон 

насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, поттикнување 

и повикување на воена агресија и разгорување на национална, расна или верска 

омраза или нетрпеливост, презема активности поврзани со тероризам, презема 

активности кои се спротивни на Уставот или закон и се повредуваат слободите и 

правата на други лица“. Уставот, во член 20, став 3 исто така содржи императивна 

норма според која: „Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните не 

можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на 

Републиката или разгорување на национална или верска омраза или 

нетрпеливост“. 
 

Со своите програмски цели и теренски активности за промоција на 

идеологијата, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на Иван Михајлов, 

дејствувањето на Здружението е насочено токму кон разгорување на национална 

омраза и нетрпеливост, презема активности кои се спротивни на Уставот и закон 

и се повредуваат слободите и правата на други лица. 
 

Ова од причина што ноторен историски факт е дека според идеологијата на Иван 

Ванчо Михајлов, македонската нација и јазик не постојат! Според неговата 

идеологија, тие се „измислици на српската пропаганда во Македонија“, а процесот 
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на дебугаризација на Македонија е насилно спроведен после Втората светска војна 

и претставува србо-комунистичко ропство!? Здружението, во согласност со 

програмските цели и мисијата, ја промовира идеологијата на Иван Ванчо 

Михајлов за промена на националната свест на македонскиот народ за сметка на 

друга и во своите простории има поставено цитат од Иван Михајлов во кој тој го 

негира постоењето на македонската нација, а гласи: „Moжеме да се гордееме, 

бидејќи знамињата на ВМРО и Илинден беа и остануваат човекови права и слобода. 

Значи, залудни се напорите на маскираната македонска ‘нација’ да го лаже светот. 

Вистината ќе победи. Ваш Иван Михајлов“!!! Со ова, дејствувањето на Здружението 

е насочено кон негирање слободите и правата на македонскиот народ за 

слободното изразување на националната припадност – што во член 8, став 1, 

алинеја 2 од Уставот е установено како темелната вредност на уставниот поредок 

на Републиката. 
 

Здружението на социјалните мрежи редовно објавува натписи со содржина со 

која разгорува национална омраза, ја оспорува самобитноста на македонскиот 

народ, и индиректно повикува на уривање на уставниот поредок на Републиката, 

оценувајќи ја Македонија како „окупирана“ земја!? Како за пример, на 17 април 

2022 година, Здружението на социјалната мрежа – Фејсбук има објавено 

соопштение во кое, меѓу другото, кажува: „Како што Путин ги создаде Доњецката 

Народна Република и Луганската Народна Република во окупираниот Донбас, така 

и Тито создаде Македонска Народна Република во нашата окупирана татковина“! 

Ваквиот вид на изјави се недвосмислено дејствување кон загрозување на 

територијалниот интегритет и суверенитет на Републиката и насилно уривање на 

нејзиниот уставниот поредок, особено во контекст на тековната војна во Украина, 

на територијата на Европа. 
 

Дополнително, со рехабилитација на ликот и делото на Иван Михајлов, кој 

светска историографија го смета за ноторен и докажан соработник на Адолф 

Хитлер, всушност се рехабилитира и глорифицира фашизмот и нацизмот. Ова 

поттикнува чувство на национална и верска омраза и нетрпеливост кај Еврејската 

заедница во Македонија, чиј припадници биле изложени на невидени злосторства 

и акти на омраза од страна на нацистичкиот режим и неговите соработници за 

време на Втората светска војна, како во Македонија, така и низ Европа. Иронично 

е што, според репортажа на еден германски медиум, седиштето на ова злобно 

здружение се наоѓа токму во битолска куќа која во минатото припаѓала на 

депортирани македонски Евреи во концентрациониот логор Треблинка. 
 

Здружението и неговото дејствување, до денот на поднесување на оваа 

иницијата, не престануваат да предизвикуваат намерни провокации и реакции 

од јавноста и да разгоруваат чувства на омраза и нетрпеливост, изложувајќи ја на 

подбив македонската националност и оспорувајќи ја нејзината самобитност, како 

и повредувајќи ги чувствата на Македонците и Евреите во Македонија. Јасен доказ 
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дека дејствувањето на Здружението е закана по јавната безбедност и создава 

раздор во општеството се лавината реакции во јавноста и веќе испровоцираниот 

инцидент, кога ноќта на 3 јуни 2022 година влезниот дел од просториите на 

Здружението, односно таблата со називот на Здружението КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 

ИВАН МИХАЈЛОВ Битола, беше запалена.  
 

Основното јавно обвинителство Битола, исто така треба да ја има предвид 

Преамбулата на Уставот на Република Македонија во која се поаѓа од историскиот 

факт дека Македонија е конституирана како национална држава на 

македонскиот народ, па оттука секое дејствување усмерено кон негирање на 

неговата самобитност, всушност е насочено кон насилно уривање на уставниот 

поредок на Републиката, кон поттикнување или разгорување на национална или 

верска омраза или нетрпеливост и кон негирање на слободното изразување на 

неговата национална припадност.  
 

Оттука, со забрана на работата на  Здружението нема да бидат доведени во 

прашање правото на Бугарите во Македонија на слободно здружување и 

изразување. Ова од причина што наспроти означувањето како „културен центар”, 

целта на Здружението не е да ја негува културата на соседниот бугарски народ, 

туку преку промоција на идеологијата и славење на ликот и делото на Иван 

Михајлов да провоцира меѓуетничка омраза, нетрпеливост и нереди. Затоа 

забраната на работата на Здружението има легитимна цел и предлогот на 

Основното јавно обвинителство за негова забрана би бил оправдан и во согласност 

со начелата на едно демократско општество.  

 

*** 

Имајќи го предвид претходно изнесеното, предлагаме на Основното јавно 

обвинителство, во итна постапка, до Основниот суд Битола да го поднесе 

следниот 

ПРЕДЛОГ 

 

Основниот суд, во итна постапка, да ДОНЕСЕ РЕШЕНИЕ со кое 

I. СЕ ПРИФАЌА ВО ЦЕЛОСТ предлогот на Основното јавно обвинителство Битола. 

II. СЕ ЗАБРАНУВА РАБОТАТА на Здружението „КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН 

МИХАЈЛОВ“ Битола, со седиште на ул. Довлеџик бр. 132 и ЕМБС: 7341580.   
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П р и л о з и:  

1. Тековна состојба за ПП Лeвица; 

2. Статутот на Здружение „КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН МИХАЈЛОВ“ Битола 

(2019); 

3.  Програмата на Здружение „КУЛТУРЕН ЦЕНТАР ИВАН МИХАЈЛОВ“; 

4. СТАТИЈА ЗА ЦИТАТОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ ЗДРУЖЕНИЕТО;  

5. ИЗВАДОЦИ ОД ФЕЈСБУК ПОСТОВИ И ИЗЈАВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО (ПРИНТ 

СКРИН). 

  

 

 

 

 

 

С к о п ј е 
19.08.2022 

П о д н о с и т е л: 
ПП ЛЕВИЦА 

Застапник по закон:  
проф. д-р Димитар Апасиев 

(Пратеник во Собранието на РМ) 
 

_______________________________________ 
 


