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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

АЛБАНСКИТЕ НАРКО КЛАНОВИ ВО ЧЕШКА
СИВА ЗОНА

Албанската мафија во Чешка има 
околу 10.000 членови. Има до ка-
зи дека таа тесно соработува со 

одредени луѓе од чешкото правосудство 
и полицијата, така што покрај иле гал на-
та трговија со дрога, овие Албанци се за-
нимаваат и со корупција. Од вкупно 30 
на ции кои се занимаваат со шверц на 
дро га во Чешка, косовските Албанци 
има ат најорганизирана, најбрутална и 
најопасна нарко мафија. Во Чешка тие 
носат дрога со тони, која потоа се пре-
несува во Стокхолм, Лондон, Мадрид и 
Њујорк. Одредени информации го во-

Според службените податоци од Интерпол, 
најголемиот непријател на албанската нарко 

мафија во светот е чешката полиција. Историските 
податоци покажуваат дека првите албански 

продавачи на дрога во Прага се појавиле уште во 
далечната 1930 година.

Општествените и политичките промени во Чешка, 
по паѓањето на источниот социјалистички блок, 

доведоа до пораст на трговијата со наркотици, па 
со тоа нарко мафијата имаше голем подем во оваа 

средноевропска земја.

вкупно 365 тони дрога. Моментно, нај-
многу се користи синтетичката дрога, 
по  тоа марихуаната и хероинот. Центри 
на нарко мафијата во Чешка се Прага, 
Топлице и Моравице. 

Голем број Албанци имаат југо сло-
венски пасоши, па многумина од нив во 
полициските картотеки се водат како 
Југословени. Сепак, во полицијата ги за-
пишуваат и како етнички Албанци. Не-
кои од нив се вработени во трговски 
фирми и златарници, кои во Чешка ги 
држат Албанци католици. Според исто-
риските податоци, во Прага првите ал-
бански продавачи на дрога се појавиле 
уште во далечната 1930 година. Тогаш 
бил уапсен еден Албанец, но не бил осу-

ден за трговија со дрога, го протерале 
во Унгарија, каде убил еден полицаец, 
па дури по тој чин бил осуден на робија 
и за наркодилерство. Според пода то ци-
те на Интерпол, албанската мафија во 
Чешка брои околу 10.000. Тие, пред сè, 
се задолжени за логистика, за регу ли ра-
ње на статусот, сместувањето, престојот, 
идентитетот на мафијашите, органи зи-
ра   ат акции, разнесуваат дрога и сл. Има-
ат и т.н. технички персонал, кој е за дол-
жен за опремување, превоз и криење 
на мафијашите. Албанската мафија во 
Чешка е специјализирана за прос ти ту-
ција и за хероин. Таа почнала да јакне 
од 1993 година, кога Албанците прво 
склучиле договор со турската нарко ма-
фија за доставување хероин од Турција, 
но на почек. Со големите суми Ал бан-
ците ги надминале и Арапите, кои до-
тогаш држеле монопол на илегалниот 
пазар. Во деведесеттите години од ми-
натиот век, Албанците во Чешка го пуш-
тиле хероинот на улиците. Дрогата би-
ла со висок квалитет, а релативно ев ти-
на за чешкиот стандард. Само за две го-
дини, со таквиот начин на работење, ги 

рат дека организатор на нарко кам па-
њата на косовските Албанци е Србин. 
Покрај себе тој има четворица Албанци 
од Косово и четворица Чеси. Станува 
збор за извесен Жељко Милановиќ, су-
дија од Белград, кој има 46 години. Во 
Чешка влегол во 1994 година, а веќе во 
1997 година успеал да добие легални 
документи за престој. Според служ бе-
ните податоци од Интерпол, најго ле ми-
от непријател на албанската нарко ма-
фија во светот е чешката полиција. Се 
смета дека најопасниот противник на 
Ал   банците, кои по Европа тргуваат со 
наркотици, е полковникот од Прага, Јир-
жи Комороус. Како што пишува во ар-
хивата на Интерпол, за 16 години колку 
што овој чешки полицаец се бори со ал-
банската нарко мафија, тој запленил 98 
тони хероин. 

"СПЕЦИЈАЛИСТ" ЗА НАРКО 
МАКРОАТА

Кој е полковникот Комороус? Тој е по-
ранешен боксер а сегашен каратист со 
бројни тетоважи по телото. Завршил по-

лициска академија и Правен факултет 
на Карловиот универзитет во Прага. Тој 
е еден од најобразованите полицајци во 
Чешка. Дваесет години работел во по-
лиција, а 16 години специјалност му би-
ла дрогата. Се занимавал со разуз на вач-
ки, аналитички и оперативни работи, со 
превенција и образование, како и со 
меѓународна соработка. По распа ѓа ње-
то на Чехословачка, му било забе ле жа-
но дека е комунистички кадар, но сепак 
опстоил како професионалец. Иако бил 
директор на Управата, сепак имал оби-
чај и лично да учествува во полициските 
операции против нарко мафијата во 
Чеш    ка. Општествените и политичките 
про  мени во Чешка, по паѓањето на ис-

точниот социјалистички блок, доведоа 
до пораст на трговијата со наркотици, 
па со тоа нарко мафијата имаше голем 
подем во оваа средноевропска земја. 
Нај големо влијание врз јакнењето на 
криминалот и особено на нарко мафи-
јата имала постреволуционерната еуфо-
рија, која ги забавувала реформите во 
правосудството и во полицијата, а тоа 
до вело до слабеење на правната др жа-
ва. Во меѓувреме, нелегалниот прилив 
на емигранти драстично се зголемил. 
Чешка се наоѓа во срцето на Европа, па, 
оттука е мошне привлечна за сите ви-
дови емигранти, а особено за кри ми нал-
ните групи. Таа е подеднакво достапна 
до Германија, Австрија, Италија, Фран-
ција, Белгија и Холандија. 

Во Чешка последнава деценија кон-
тинуирано пристигнуваат емигранти од 
Косово, Македонија, Црна Гора и Ал ба-
нија. Заедно со нив доаѓа и дрогата. Де-
нес, само во Прага има околу 46.000 нар-
комани, а во цела Чешка повеќе од 
100.000. Ако секој наркоман дневно тро-
ши по еден грам дрога, тоа значи дека 
чешките наркомани годишно трошат 

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ БОРБА ПРОТИВ    
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натерале руската, нигериската, ки нес-
ката, романската и виетнамската нарко 
мафија да банкротираат. Парите од тр-
говијата со дрога Албанците ги корис те-
ле за купување недвижен имот. Ма фи ја-
та купувала стари куќи и станови во цен-
тарот на Прага, за кои плаќала од 10 до 
100 милиони круни, ги реновирала и ги 
претворала во хотели или во апартмани 
за живеење. Дел од парите вложувале 
во ноќни клубови и барови, исто така, 
во центарот на Прага, бидејќи во нив ја 
развивале проституцијата. Тие парите 
ги вложувале и во трговија со златен 
накит, која во Чешка е мошне развиена. 

Всушност, речиси сите златарници 
во Прага се сопственост на Албанци. 
Последниве години парите од дрогата 
ги вложуваат и во текстил. Чешката по-
лиција има сигурни докази дека дел од 
парите се насочува за купување оружје, 
кое потоа се испраќа на Балканот.

ЗАКАНИ ДО ЧЕШКАТА 
ПОЛИЦИЈА

Минатата година полицијата на Пра-
га извела тајна операција за апсење на 
албански нарко групи во центарот на 
престолнината. Во автомобил марка "мер-

кој ја знаел шифрата на тајната албанска 
сметка во банка, на која се наоѓале па-
рите заработени од дрога. Откако кни-
говодителот бил убиен, Албанците не 
можеле да ги подигнуваат парите од 
бан ка. Со тоа не можеле да им ја платат 
дрогата на турските снабдувачи, па нас-
танал раскол во соработката меѓу ал-
банската и турската нарко мафија. На 
Ал банците од Косово им пропаднале 
околу 30 милиони круни или еден ми-
лион евра од таа тајна сметка. Тогаш 
поч нале заканите за ликвидација упа-
тени до чешки полицајци, меѓу кои и до 

Албанците во Чешка имаат повеќе криминални групи. Секоја од тие 
групи брои по околу 100 члена. На чело на групата се наоѓа т.н. кум, а це-
лата нарко мафија ја водат лица од Косово. Еден од тие кумови е и Принц 
Доброши. Пред шест години чешката полиција го уапсила и го депор ти-
рала во Шведска за да одлежи стара затворска казна. Денес Доброши е 
на слобода. Неодамна тој ја посетил Приштина, а веднаш потоа повторно 
се појавил во Чешка. Доброши учествувал во набавката на оружје за 
косовските Албанци, а можно е и да ги финансирал и бунтовниците во 
Македонија. Во еден од неговите станови бил пронајден список со чле-
нови на ОВК, на кои им испраќал големи суми. Последниве неколку го-
дини, Управата за борба против дрогата извела повеќе од 30 тајни опе ра-
ции против албанската мафија. Кон средината на деведесеттите години 
албанските семејства Гаши и Ајети организирале криумчарски синџир, 
кој се протегал од Бујановац, преку Белград и Прага до Цирих. Во опера-
цијата за разбивање на овој мафијашки клан учествувале полициски 
организирани екипи од Чешка, Србија и Црна Гора, Германија, Италија и 
од Швајцарија. Операцијата носела име "Стрико", бидејќи главниот 
доушник бил еден од членовите на семејството Гаши. Тогаш биле уапсени 
90 албански мафијаши и запленети околу 300 килограми хероин.

полковникот Јиржи Комороус. Дури би-
ла распишана награда од милион евра 
за оној кој ќе го убие полковникот на 
чешката полиција. Не плашејќи се од 
заканите, Комороус јавно им се заканил 
на мафијашите дека сите ќе ги уапси. 

Сепак, покрај Албанците од бал кан-
ските простори, во Чешка со нарко 
 ди лерство се занимаваат и Србите. Нив-
ниот број е значително помал. Чешката 

полиција има сознанија дека еден Ср-
бин дури бил именуван за кум на ал-
банската мафија во Прага. Тој редовно 
одел во Приштина и оттаму превезувал 
хероин и кокаин низ Европа. Се по ка-
жало дека бил главен организатор на 
нарко мафијата во Чешка. Жељко Мила-
новиќ е бегалец од Сараево, кој работел 
како книговодител во фабриката ТАС во 
Вогошќа. Потоа дошол во Србија, каде 
во Пожаревац се спријателил со Марко, 
синот на Слободан Милошевиќ. По ли ци-
јата во Чешка континуирано му ги при-
слушувала телефоните и преку еден до-

ушник го следела неговото движење. 
Ми лановиќ во Приштина земал околу 7 
килограми хероин и 1,5 килограм ко ка-
ин. На едно паркиралиште на автопатот 
меѓу Брно и Прага му била организирана 
заседа. Специјалците биле скриени во 
две комби возила. Веднаш по запи ра-
њето на автомобилот специјалците со 
ав томати в раце го уапсиле Милановиќ, 
кај кого била пронајдена дрогата.

    МАФИЈАТА
цедес" бил откриен Албанец, кој не са-
кал да се предаде. Посегнува по пиш то-
лот специјалците биле принудени да го 
убијат. Подоцна се покажало дека тој 
бил главен книговодител на албанската 
нарко мафија во Прага, единствениот 


