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1. Разговор помеѓу Мартин Протоѓер и Гордана Јанкуловска 
 
ГЈ: Мартин, шо правиме сега со Телеком? 
МП: Абе... 
ГЈ: Шефот синоќа, покасно, ми пиша денес да собереме неколку новинари да им кажеме 
детално. Шо не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум 
денес па други да преземат... Јас мислам дека нема да преземат други што не ја работеле 
приказнава, пошо знаеш сега, ако објави Вечер, Дневник нема од Вечер да преземе. 
МП: Да де, да. А да идеме со Дневник, Канал 5, Сител и МТВ? 
ГЈ: Може бе, може. 
МП: Не, не, не сега, понатаму негде. 
ГЈ: Може, јас затоа сакав тебе да те чујам. Не е проблем, мислам можам... 
МП: Кого да пуштам кај Иво, кажи ми? 
ГЈ: Еми ти кој ќе речеш, кој ти е вака нај, да речам. 
МП: Сител ќе го пуштам Ранду, да дојде, и од Канал 5 Ѓорѓи Томиќ да дојде. 
ГЈ: Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш. 
МП: Да, да, да. 
ГЈ: Сé ќе и објасни.  
МП: Да, Цаци е... 
ГЈ: А плус разбира девојчево МВР, ја гледам, си разбира, си работи. 
 

2. Разговор помеѓу Драган Павловиќ-Латас и Елизабета Канчевска Милевска 
 
ДПЛ: Кажи Бетче. 
ЕКМ: Драган! 
ДПЛ: А? 
ЕКМ: Што правиш? 
ДПЛ: Еве на работа. 
ЕКМ: М? 
ДПЛ: На работа. 
ЕКМ: Значи, едно, викам едно нешто кога ќе замолам, а бе нема шанси. Нели замолив 
вчера… 
ДПЛ: Што е Бети? Па идеше… 
ЕКМ: Што? 
ДПЛ: И на сајт 
ЕКМ: Во 11, во 11, во ноќта никој кога не гледа, сите кога спијат. 
ДПЛ: Види да ти кажам. Значи не претерујте, зошто има од кај твојот Премиер, толку 
многу порачки што вестите на Сител се куртон обичен, се пропаганда на ВМРО-ДПМНЕ. 
ЕКМ: Ти кога си на вести? Денеска ли си на вести? 
ДПЛ: Значи вчера имаше 7 прилога од вкупно...12, кои идеа по порачка. Анкета имало, па 
анкетата како се вика, експерти да кажеле, и све, и сега… 
ЕКМ: Драган, денес ти си на вести? 
ДПЛ: Не сум, не, Тино, ама не е проблем, кажи ми што треба ќе направам. 
ЕКМ: Тоа што ќе го пуштат денес на МТВ, пуштете го. Има анкета таму од Естонци за 
концерот, што кажуваат за Македонија, многу убав прилог. 
ДПЛ: Чекај, чекај. МТВ дали ќе дадат видео материјал? 
ЕКМ: Да. 
 

3. Разговор помеѓу Гордана Јанкулоска и Иво Котевски 
 
ИК: Ало? 
ГЈ: Еј, кажи Иво? 
ИК: Не е итно ама пошто возев, не можев да пишуем порака и ради тоа ѕвонев. Инаку, сега 
не знам дали се сменил нешто ставот ама МТВ пак нешо сега се амбицираат емисии да 
правеле за ова. 
ГЈ: Нема да праат.  
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ИК: Како? 
ГЈ: Нема да праат! 
ИК: Ама не, оваа Лиле, сеа не ми се јавува ни мене а знае да досаѓа некад, у задњи ден му 
се јавуела на Бачанов да кажел... 
ГЈ: Абе ти кажав дека нема да прават. Сега, Лиле ако продолжи така може да лета од МТВ. 
ИК: Значи да му кажам на Бачанов дека нема да праи ништо. 
ГЈ: Да не праи да. А на која тема ќе праи? 
ИК: Па не знам, као демек така и рекле нејзе, за масовни убиства низ светов, за бабмара-
бумбара, колку да ја одржувале темата, да кажеле и на други места дека се случувало. 
 
 

4. Разговор помеѓу Драган Павловиќ Латас и Сашо Мијалков 
 
 
СМ: Зашто вестите да не идат во 9? Луѓе гледаат вести…. 
ДПЛ: Не се гледани во 9, гледани се во 10, 10.30. 
СМ: Кој ти вика дека не се гледани? Ја на пример ги гледав стално во 9 вестите. 
ДПЛ: Не е така Саше, тоа се истражува така. Значи, истражува… 
СМ: А у 12.30, 1, особено не на неодредено време, на немање на термин, постојан термин, 
а ги фатиш, а не си ги фатил вестите. 
ДПЛ: Значи ова беше до овдека што ти зборев. Сега даље се слагам веќе со тебе. 
Најгледано е измеѓу 10 и 10.30, значи да почнат вести. 
СМ: Нека ги пушти у 10. Нека ги пушти у 10.15. 
ДПЛ: Се слагам, се слагам. 
СМ: Ама нека се знае дека Сител има вести у 10.15 а не вака летечи, не знаеме ние кога 
има вести бе, дали има во 1 или во 11 или у 12.30.  
ДПЛ: Види, и мене не ми одговара да дојдам на работа у 11.40 до 12.30 да дремам … 
СМ: И која е користа? Лапа, лапа, лапа и Горан да ти кажам пари. Извини молим те, со 2 
милиона еура поддршка годишно и ја ќе направам телевизија. 
ДПЛ: Он тоа си го одработуе. Канал 5 не го одработуе. Значи Канал 5 у ниеден кризен 
момент, они се фини, они се културни, они се…само кога се срчкаа со Велија лично. Тогаш 
имаше 3-4 дена, кога нив Велија ги прозва за, БС кога го спомна, го исплука, тоа вредеше, 
на настани ги нема, на емисии… 
СМ: И сеа најде да се дига рејтинг, ја ви вршам прљавата работа, ви го средувам Велија, 
на мој начин, и сега некој ќе пушта у 9 саат забавна програма ќе дига гледаност у сред 
кампања.  
ДПЛ: Види Сашо, ако не си гледан… 
СМ: На што личи тоа ај кажи ми? Ја ке му кажам и на Горан во очи, еве тебе ти кажувам во 
очи. Кај мене нема… 
 

5. Разговор помеѓу Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков  
 
ГЈ: Ало 
СМ: Горде, шо праиш? 
ГЈ: Еве си работам, ти шо праиш? 
СМ: Само сакам да те прашам дали ти се јави Срѓан? 
ГЈ: Да, да, се слушнавме и му дадов податоци. 
СМ: Значи, брзо реагира, добро. 
ГЈ: Да, да. 
СМ: Мене премиерот ми ја препрати твојата порака и јас на основа на таа порака ажурирав, 
така да речам. И... 
ГЈ: Да, да, да. Се јави и му кажав и плус се договоривме и претходно од кај нив...Имаат 
они некој таму комуњар шо ги бутка темиве. 
СМ: Види, ти за тоа не се секирај. Значи, за тоа што е под нивната групација, тие три 
новини, уживај, остај го тоа на мене, уште неколку дена, и тоа има сé да биде средено и 
да биде... 
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ГЈ: Да де, да. Абе види, ние треба да им кажуваме. 
СМ: Да, и ќе си имаме комуникација со нив. 
ГЈ: Да де, да. Знаеш, оти на нив не им е у видно поле тоа нас што ни е. 
СМ: Тебе ќе ти биде озвозможена директна комуникација, разбираш, да имаш. Ќе знаеме 
тачно кој е контакт, разбираш, да си имаш... 
ГЈ: Да де, да. Оти, еве никој не праеше тест, они правеа за тужбите за МВР. Тоа е стара 
тема. 
СМ: Види, уште таму не е преземена власт, така да речам. 
ГЈ: Да де, да. 
СМ: Ќе се преземе за некој ден и тоа ќе се среди и не се секирај за тоа. 
ГЈ: Супер, супер. 
СМ: Него, да видиме со овие другиве говеда шо ќе се праи, иначе за овие ич не се 
секирај. Тоа е таму под моја контрола и не треба уопште да се секираш. 
ГЈ: Супер.  
 

6. Разговор помеѓу Миле Јанакиески и Никола Груевски 
 
НГ: Миле, може ли АЕК да даде бе некои пари дужиме таму за документарци? 
МЈ: Зависи колку претседателе, ептен сме кнап со пари, ова што му ги набациле. 
НГ: 30 милиони денари.  
МЈ: За оваа година? 
НГ: За оваа година да. Па може и почеток на наредната, не е битно. Мислам, меѓу сега и 
јануари да ги исплатиме овие, за сите документарци уште толку ни остана долг.  
МЈ: Ај вака. Дајте ми утре време да pседнам со Боби, оти тие го правеа буџетот. Или да ви 
кажам во петок оти ми рече за петок ќе го има буџетот за наредна година? 
НГ: Не, ти напрај уште утре, он веќе сигурно има во глава што како и кажи ми. 
МЈ: Добро. 
НГ: За општествена одговорност еве да пребаци, за, може да крстиме некој документарец 
којшто е вака најпопуларен, односно најшто одговара, за македонската борба за слобода и 
независност, е. Тоа ќе се користи за сите докуиментарци ама он за тоа нека го каже. 
МЈ: 500 илјади.... 
НГ: Да не биде сега за Скопје или за нешто друго знаеш. За македонската борба, ај.  
МЈ: Важи, ќе проверам и ќе ви кажам 
НГ: За слобода и независност. 
МЈ: Важи. 
НГ: Ај види па кажи ми. 
 


