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лучајот "Бачило", кој ја
заинтригира целата јавност, бидејќи без достојни аргументи, без изведување на сите докази во
судската постапка, која при
тоа заглави во кулоарите на
правосудството, но можеби
и поради наредба од повисоките инстанци во Обвинителството и со интервенција
од политичките фактори, сè
повеќе се заплеткува.
Имено, како се откриваат
доказите така сè повеќе изгледа дека случајот и воопшто не бил случај, туку афера
или скандал од највисок политички и судски ранг, затоа
што епилогот всушност претставува нов заплет или нова
епизода од приказната, која
е иницирана од врвот, а тој,
пак, мудро ја префрла топката од едната на другата
страна и ја "дрибла" јавноста
дека парите - 727.000 евра завршиле во лавиринт.
Според тоа, наместо овците да бидат жртви на воениот

на пеколот, бидејќи парите,
кои му биле предадени на
т.н. овчар во вид отштета, испарија. Еврата фатија магла,
тоа е последниот официјален
извештај на актерите во драмата, кои велат дека трагата
на исплатените средства се
губи во политичкиот лавиринт.

Зошто? Некој сака државните пари да ги стави ад-акта, иако биле исплатени без
почитување на законската
процедура, во која институциите на системот намерно
ги прескокнаа сите расположливи средства, кои се нудат
со законите во оваа луда држава. Поради ова, се намет-

нува друго прашање - кој е
наредбодавецот за создавање на мега скандалот, односно "М.М.Е. Кој прв почна?"
Авторската парола на Дејан
Дуковски мора да биде искористена, бидејќи сè друго
би било плагијат на политичката драма. Во тој контекст
се бара виновникот, а ако се
следат активностите на вмешаните субјекти, тогаш сигурно ќе настрада пионот.
Досега Владата, Врховниот
суд и Републичкиот судски
совет се коцкаа, иако Антикорупциската комисија пронајде факти дека не е почитувана законската процедура.
Имено, трите најповикани
институции досега треба да
проверат кој е виновен за огромната отштета од 727.000
евра за бачилото на Иснифарис Џемаили.
Според првичната реакција на претседателката на
Основниот суд Скопје 1 Скопје, Добрила Кацарска, процедурата била "идеална", не-

СИТЕ МИЈАТ РАЦЕ САМ
ЛААТ ПО ОВЦИТЕ"!?
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Кокан СТОЈЧЕВ

конфликт, тие всушност воскреснале, но во ликот на граѓаните на РМ, кои ќе го плаќаат цехот од дилот меѓу актерите во тајниот договор.
Затоа во Македонија имаме
ревитализација на овчарството, кое се збогати со
2.000.000 нови овчички, чија
молзност претставува неисцрпно богатство.

СÈ Е ИДЕАЛНО
Во моментов, приказната
за случајот "Бачило" се движи во старонова насока шарпланинска, која всушност ни укажува, посочува
дека ни се отвораат вратите

Случајот "Бачило" е сомнителен од почетокот, бидејќи постојат низа неодговорени
прашања, кои индиректно навлегуваат во
основата на воениот конфликт во 2001 година. Но, се провлекуваат и до денес, бидејќи
последиците се забележливи и кај Македонците и кај Албанците.
Имено, сè она што се случува со и околу
мега скандалот "Бачило", директно може да
се поврзе со нерешеното прашање за состојбата со ранетите и загинати Албанци во
воениот конфликт, кое постојано на линија го
држи идеологот на ОНА, пратеникот Фазли
Велиу. Што им должи раководството на припадниците на ОНА и на нивните семејства?
Нерешениот социјален или пензиски статус,
проблем кој не може да се реши на правен
начин.
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мало пропусти во судската
постапка и во процедурата
при донесувањето на пресудата.
"Пресудата е правосилно
окончана и според мене,
нема пропусти, затоа што немало жалба. Доколку спротивната страна сметала дека
има какви било пропусти,
требало да поднесе жалба",
изјави Кацарска.
Претседателот на Врховниот суд, Дане Илиев, призна
како не е тајна дека случајот
не дошол кај нив на разгледување.
"Пресудата е донесена од
Основниот суд Скопје 1 и таму е завршена. Нема жалба,
нема вонредни правни лекови. Последиците од тоа, ги
имате заклучоците на Антикорупциската комисија, ако
тие дојдат пред Врховниот

суд, тој си ја знае својата надлежност и ќе се занимава со
тоа", изјави Дане Илиев.
Инаку, во судското досие
и во документите кои ги разгледуваше Антикорупциската комисија е забележано
дека тој ден хеликоптерите
на АРМ не биле вооружени.
Истовремено се посочува
дека на тој датум авијацијата
изведувала извидувачки летови, но не и гранатирала. Во
контекст на ова, во досието
се нагласува дека не постојат
ниту фотографии за настанот.
Исто така, во секој документ
од тужбите на Џемаили, и во
службената белешка на МВР
и во потврдите од ветеринарната станица од Камењане
"Еуровест", се наведува различен број убиени овци.

КОНТРАУДАРИ
Државната комисија за
спречување на корупцијата
дојде до заклучок дека за овците на Џемаили од Камења-

во некоја фотодокументација,
но ние фотодокументација
во списите не видовме", изјави претседателот на Антикорупциската комисија, Михајло Маневски.
По оваа констатација на
Комисијата, ВМРО-Народна
излезе со барање за оставка
од правобранителката Зоја
Лега Станоевска. Народњаците дури ја проширија приказната, барајќи "грев од
Ева" за приватизацијата на
"Фершпед", случаите "Матицата на иселеници" и "Скопски пазар".
"Од јавниот обвинител,
господинот Александар Прчевски, бараме да отвори
постапка во која ќе изврши
истрага за сите елементи во
работењето на Зоја Лега Станоевска. Дали постојат евентуални присуства на криминогена, коруптивна и персонална одговорност на госпоѓата Зоја Лега Станоевска,
бидејќи штетите од нејзиното
работење се проценуваат на
неколку милиони евра", кон-

"Поради незадоволството
од работата и поради избегнувањето на законските обврски да се провери дали
имотот на Никола Груевски е
стекнат од пријавени, редовни и оданочени приходи,
СДСМ бара претседателот на
Антикорупциската комисија
веднаш да поднесе оставка",
изјави портпаролот на СДСМ,
Борис Кондарко.
Маневски одговори: "Не
сме Влада во сенка, како што
некои нè нарекуваат, туку не
секогаш сме биле правилно
разбрани и поддржувани во
нивната борба против корупцијата".
Според тоа, котелот врие,
а за да се оттргне вниманието
од инволвираните во случајот, најдобро е да се плука
или да се тргне во напад, стратегија позната од минатото. Имено, премиерот Владо
Бучковски, кој во тоа време беше министер за одбрана, потоа правобранителката и јавниот обвинител не гледаат
пропусти во случајот "Бачило".

или законитост при донесувањето на судската одлука
која, пак, иницира сеопфатна
истрага за исплатата на парите.
Според сите достапни информации, на 27 јуни хеликоптерите на АРМ не дејствувале на Шар Планина, а
случајот бил конструиран.
Зашто, иако постоеле информации дека оваа област била
следена со патролирање на
хеликоптерите, тоа се правело со мешан украинскомакедонски екипаж.
Случајот "Бачило" е сомнителен од самиот почеток,
бидејќи постојат низа неодговорени прашања, кои индиректно навлегуваат во основата на воениот конфликт
во 2001 година. Но, се провлекуваат и до ден денес, бидејќи последиците се забележливи и кај Македонците
и кај Албанците.
Имено, сè она што се случува со и околу мега скандалот "Бачило" директно може
да се поврзе со нерешеното

О "ШАРПЛАНИНЦИТЕ

не немало фотодокументација, а при тоа никој не ги
видел убиените овци. Затоа
сè е сомнително, од тоа дали
бачилото е гранатирано до
огромната платена камата од
300.000 евра.
"Во едно од вештачењата
се наведува дека е извршен
увид во документацијата и

статираа во ВМРО-НП.
Но, пак, ѓаволот да нема
работа, СДСМ побара оставка од претседателот на Антикорупциската комисија,
Михајло Маневски, бидејќи
немал ист аршин за сите. Наводно го забошотувал случајот за становите на Никола
Груевски.

Прчевски вели дека "сè
било чисто од негова страна".
Но, не одговори на прашањето зошто Обвинителството
така лесно дозволило државата да му исплати 727.000
евра на Иснифарис Џемаили,
иако постоеле други правни
мерки, кои ќе ја оспоруваат
судската одлука.
"Случајот 'Бачило' кај нас
беше само во постапка по барање за заштита на законите
по однос на основ на тој случај, при тоа одлучувајќи по
него, Обвинителството го одби барањето, сметајќи дека
таквиот основ постои и сè
што сторило Обвинителството пред тоа, таа одлука е проверена и исправна и немам
што друго да додадам", изјави јавниот обвинител на
РМ, Александар Прчевски.
Значи, никој не зборува за
грешки во процедурата при
изведувањето на доказите,
кои секогаш подлежат на
проверка или на супер вештачење. По тој основ, мора
да се бара и одговорност
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прашање за состојбата со ранетите и загинати Албанци
во воениот конфликт, кое
постојано го држеше на линија идеологот на ОНА, пратеникот Фазли Велиу. Што им
должи раководството на припадниците на ОНА и на нивните семејства? Нерешениот
социјален или пензиски статус, проблем кој не може да
се реши на правен начин.
Затоа, сè погласни се сигналите, односно информациите
дека постои премолчен договор меѓу челниците на владејачките партии за згрижување на припадниците на
ОНА, на начин кој им доликува само на најголемите
крадци на пари. "Сефот на
Буџетот на Република Македонија" е олеснет неколку
пати. Во овие рамки треба да
се бара одговорот на отвореното прашање за мис териозната кражба на 600.000
евра во поштенското комби,
кое не беше прв ваков случај,
но сигурно нема да биде и
последен.

