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КОМЕНТАР

МИЛО ГУКАНОВИК МОЖЕ 
ВОДА ДА НИ НОСИ!

Македонија ја потресува досега 
невидена афера со шверц на 
цигари. И тоа пред избори. Во 

недостиг на проекти и на програми за 
излез на земјата од кризата во која се 
наоѓа на економски и на стопански план, 
крупните политички олигархии се за ни-
маваат со криминалот и со подземјето. 
Досега никој не одговори на прашањето 
кој навистина шверцувал цигари - ле ви-
цата или десницата, или двете, но секоја 
во своето време? Едните биле поврзани 
со овие, а другите со оние. Си ги сим ну-
ваат маските, безобразно пред избори 
се соблекуваат. Ете кој одлучува за на-
шата иднина. Левицата и десницата дла-
боко нагазиле во дупките на мафијата, 
длабоко се вкорениле во подземјето. 
Ова не го кажувам јас, Петко или Станко. 

Шверцот со цигари на 
територијата на поранешна 
Југославија најмногу беше 

развиен за време на војните во 
деведесеттите години на 

минатиот век. Стоката која се 
внесувала во Босна се 

продавала на црниот пазар - 
нафта, цигари, градежен 

материјал, кафе, алкохол. 
Организатор на шверцот со 

цигари во Босна било МВР на 
Република Српска. 

Најодговорните луѓе во ресорот 
за државна безбедност 

организирале незаконита 
трговија со подземјето во Црна 

Гора, кое било поврзано со 
властите во Подгорица. 

Евидентирани се повеќе случаи 
на увоз и транспорт на стоки, 

претежно цигари, од СР 
Југославија за продажба во 

муслиманско-хрватската 
федерација. Сè тоа било 

проследено и помагано од 
полицијата. Постојат 

информации за шверц на 
цигари меѓу Република Српска 

и Хрватска. Операцијата се 
изведувала преку Херцег Босна 
со знаење на властите на двете 

земји. Потоа и Црна Гора се 
вклучила во развиената мрежа 

за шверцување цигари низ 
Балканот. Главната задача ја 
добил Мило Ѓукановиќ, кој 

станува најголемиот балкански 
шверцерски бос по кого трага и 
италијанското правосудство. Се 

шверцуваат цигари од Кипар, 
Италија, Грција...

Тоа си го ка жу ваат самите 
меѓу себе. Буч ковски за Гру-
евски, Груевски за Буч ков-
ски, Бучковски за Геор ги ев-
ски и обратно. Истите тие по-

литички артисти сакаат и натаму да би-
дат носители на власта. Па, со кое право 
кога се соголуваат до бубрези? Се само-
прогласуваат за победници во екот кога 
наместо победи, таквите и сличните на 
ним, треба да претрпуваат порази. 

ШВЕРЦОТ ВО СОСЕДСТВОТО

Шверцот со цигари на територијата 
на поранешна Југославија најмногу бе-
ше развиен за време на војните во де-
ведесеттите години на минатиот век. Го-
лем дел од своето време поранешната 
претседателка на Република Српска, Бил -
јана Плавшиќ, потроши токму на оваа 
проблематика. Во еден извештај таа за-
пиша: "Сите информации се сведуваат 
на тоа дека МВР во Бања Лука е вклучено 
во нелегална трговија или, пак, со сво-
јата пасивност и неангажираност го то-
лерира организираниот криминал. Сто-
ката која се внесува во Босна се продава 
на црниот пазар - нафта, цигари, гра де-
жен материјал, кафе, алкохол. Царина 
речиси и да не се наплатува. Некои 
стоки службено се ослободени од да-
вачки под назнаката строго доверливо. 
Парите од продажбата на цигарите и на 
алкохолот се ставаат во црни кеси или 
торби и им се предаваат на доверливи 

луѓе. Тоа е најтешкиот дел од таа опе-
рација, затоа што кога се распределуваат 
парите добиени од шверцот паѓаат и 
мртви глави. Во Босна, за време на вој-
ната, често се случувало кога ќе ми ну-
ваат конвоите за пренос на шверцувани 
цигари полицијата да го стопира соо-
браќајот на одредени патни правци, ис то 
како да поминува државна делегација. 
Автомобилите некогаш чекале и по по-
ловина час за да го ослободат патот за 
шлеперите со цигари. Значи, сè се од-
вивало под контрола на државата, ако 
може да се рече дека во тоа време Бос-
на била некаква државна творба. Ис тата 
процедура била карактеристична и за 
Косово, Црна Гора, за Македонија... Ор-
ганизатор на шверцот со цигари во 
Босна било МВР на Република Српска, 

без оглед на честата промена на луѓето 
во него. Најодговорните луѓе во ресорот 
за државна безбедност организирале 
незаконита трговија со подземјето во 
Црна Гора кое, пак, исто така, било по-
врзано со властите во Подгорица. За таа 
работа биле ангажирани т.н. крими нал-
но-полициски врски, без кои тешко се 
спроведувала операцијата. Тоа се т.н. 
специјални бригади за шверцување ци-
гари. Само во еден ден од Црна Гора во 
Босна биле донесени осум шлепери со 
цигари, кои биле предадени во Доб-
риње, а го организирале полицајци од 
станицата во местото Кула и работ ни-
ците во државната безбедност. Наред-
ниот ден во Рогатица бил сопрен конвој 
од три камиони, од Црна Гора за Сарае-
во, со 15 тони цигари во вредност од 
околу 800.000 евра. Во шверцот со ци-
гари секогаш биле вклучени и пора неш-
ни припадници на безбедносните сили, 
припадници на специјалната по лиција, 
кои се поврзани со подземјата на сите 
поранешни југословенски ре публики. 

Интересна е и следнава ситуација. 
Закрвавените страни во Босна во екот 
на војната знаеле добро да соработуваат 
на полето на криминалот. Евидентирани 
се повеќе случаи на увоз и транспорт на 
стоки, претежно цигари, од СР Југо сла-
вија за продажба во муслиманско-хр-
ватската федерација. Сè тоа било прос-
ледено и помагано од страна на по ли-
цијата. Таа дури и ги придружувала кон-
воите со шверцуваните цигари. Опе ра-
цијата се изведувала во текот на ноќните 
часови. Постојат информации за шверц 
на цигари меѓу Република Српска и Хр-
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Досега никој не одговори на пра ша-
њето кој навистина шверцувал цигари - 
левицата или десницата, или двете, но 
секоја во своето време? Си ги симнуваат 
маските, безобразно пред избори се со-
блекуваат. Левицата и десницата длабоко 
нагазиле во дупките на мафијата, дла бо-

ко се вкорениле во подземјето. Тоа го кажуваат Бучковски за Гру-
евски, Груевски за Бучковски, Бучковски за Георгиевски и обратно. 
Последната епизода со шверцот на цигари и наводната поврзаност 
со "Докторот" од Бугарија е само последната алка од синџирчето, 
кое со години го носиме. 

"Контрабандите кои работат со цигари располагаат со високи 
суми пари, бидејќи заработката е огромна. Значи, располагаат со 
големи можности да ги корумпираат државните фунционери, каде 
било, не само во Македонија". 

Кај нас се шверцуваа цигари, но во Буџетот на Македонија не 
влезе ниту едно евро од тие пари.

КОЈА КОНТРАБАНДА ОД ЛЕВО И ОД ДЕСНО Е "ПОСИЛНА"?

ватска. Таа операција се изведувала пре-
ку Херцег Босна со знаење на властите 
на двете земји. Расколот меѓу Радован 
Караџиќ, од една страна, и Билјана Плав-
шиќ од друга, настанал токму поради 
нерамномерната распределба на пари 
од шверцот на цигари меѓу Република 
Српска и Црна Гора. Тогаш на големо се 
шверцуваа  цигари и од Македонија. Си-
те се сеќаваме како Ратко Младиќ на 
боиштата пушеше македонски цигари. 
Тешко дека тие таму дошле на легален 
начин. Од бизнисот со шверцот на ци-
гари раководството во Пале земало 10 
отсто провизија. Најсилна фирма во тој 
период била "Селект импекс", која ја 
вршела криминалната работа со сите 
земји од поранешна Југославија. Таа 
била под контрола на Радован Караџиќ, 
а операциите се спроведувале со по мош 
на ресорот за внатрешни работи. Оваа 
фирма некои ја нарекувале полициско 
претпријатие, кое имало монопол во тој 
профитабилен бизнис, но имала и не-
која политичка задача - да ги намали 
врските меѓу двата ентитета во Босна. 
Со тоа Дејтонскиот договор буквално 
бил деградиран. Меѓународната заедни-
ца била немоќна да ја спречи таа работа. 
Потоа и Црна Гора се вклучила во раз-
виената мрежа за шверцување цигари 
низ Балканот, па поучена од успехот во 
Босна, главната задача ја добива Мило 
Ѓукановиќ, кој станува најголемиот бал-
кански шверцерски бос по кого трага и 
италијанското правосудство. Се швер-
цуваат цигари од Кипар, Италија, Грција. 
Дел од нив минуваат низ Македонија. Во 
улога на посредник се јавува Агенцијата 
за трговија во Владата на Црна Гора. Во 
Црна Гора од 7 до 14 дена во месецот ми-
нуваат во шверцување цигари. Коли чес-
твото се движи околу 25 тони цигари од 
марките Марлборо, Винстон, Данхил. 
Властите во Црна Гора, пред сè, Ѓука-
новиќ имале врски и со заменикот на 

мостарскиот градоначалник, Сафет Ору-
чевиќ. Поради ваквите дејности на лу-
ѓето од Подгорица соседните земји го-
дишно губеле по околу 250 милиони 
евра. Речиси 90 отсто од цигарите во 
Црна Гора и денес се пренесуваат преку 
шверцерски канали. Многу пати Ѓука-
новиќ им признал на европските дип ло-
мати, кои се интересираат за сос тој бите 
во неговата земја дека тој шверцува ци-
гари, но со оправдување дека Црна Гора 
е мала и немоќна република, дека нема 
од што да преживее, дека режимот на 
Милошевиќ им оневозможува закреп ну ва-
ње на економијата и на стопан ството. 
Оттука, бил принуден буџетот да го 
полни со пари од шверцот на цигари. 
Невидено и непојмливо. Но, интересно 
е тоа што дел од претставниците во Бри-
сел го толерираа во таквите пос тап ки 
додека на сила беше власта на Мило-
шевиќ. А, Мило продолжи со шверцот и 
по паѓањето на белградскиот режим во 
2000 година, продолжи дури и по смртта 
на Слобо. Значи, не бил проблем дик-
таторот. Тој бил само алиби за оправ ду-
вање на шверцот. Ѓукановиќ и денес 
шверцува, а анализите велат дека тој е 
во спрега и со неколку други балкански 
премиери или шефови на држави.

НАШАТА ШВЕРЦЕРСКА 
ПРИКАЗНА

 
За македонската страна на приказ-

ната може да се пишуваат страници и 
страници. Досега кај нас ништо не е от-
криено, ништо расветлено. Сè се све-
дува на шпекулации и напаѓања за чис то 
политичко-маркетингшки цели. Послед-
ната епизода со шверцот на цигари и 
наводната поврзаност со "Докторот" од 
Бугарија е само последната алка од син-
џирчето, кое со години го носиме. Гене-
зата на оваа денешна епизода датира од 

времето на владеењето на Георгиевски. 
Александар Бутиче од Бирото на ЕУ за 
борба против шверцот своевремено из-
јави дека Македонија е вклучена во ре-
гионалната нелегална трговија со цига-
ри. Од Брисел тој соопшти дека Бал ка-
нот е раскрсница на тој шверц, кој ев-
ропските земји ги чини многу пари. 
Бутиче додаде дека во целата таа ор-
ганизација на шверц се вклучени и 
државни функционери чија обврска би-
ла границите да ги чуваат отворени за 
преминување на шлеперите полни со 
цигари, наменети за илегална продажба 
во европските земји. Тогашниот минис-
тер за трговија, Никола Груевски, во тоа 
време изјави дека со секој камион со 
цигари патува и по еден даночник, до-
дека министерот за правда, Џевдет На-
суфи, додаде оти не постои само шверц 
со цигари, туку и со други стоки, но дека 
државата презема соодветни мерки. По-
ради контрадикторниот став на влади-
ните претставници од тоа време се соз-
даде атмосфера на сомневање. Шефот 
на европската делегација во Маке до ни-
ја, Тешеира, ја заштити македонската 
Вла  да и издејствува демант од Брисел за 
таквите наводи на Бутиче. Наводно Бу-
тиче не ја спомнал Македонија во тој 
контекст иако телевизиската снимка на 
која тој говори ја има следнава содр-
жина: "Македонија, за жал, заедно со 
другите земји од регионот, игра важна 
улога во шверцот на цигари". Одго ва рај-
ќи на прашањето "зошто", тој додаде 
"заради географските и економските 
при  чини. Контрабандите кои работат со 
цигари располагаат со високи суми па-
ри, бидејќи заработката е огромна. Зна-
чи, располагаат со големи можности да 
ги корумпираат државните фунционери, 
каде било, не само во Македонија". По 
оваа изјава се крена голем прав во ма-
кедонските медиуми. На тв-дуелот со 
Црвенковски, Георгиевски повтори де-
ка медиумите изнесуваат невистини би-
дејќи й се блиски на опозицијата. По-
доцна и цивилниот администратор во 
Приштина, Бернар Кушнер, изјави дека 
шверцот има долга традиција на Бал-
канот и дека открил камиони од Маке-
донија со украдени автомобили, но и 
шлепери со цигари. И пет години по тие 
валкани настани во Македонија се пре-
повторуваат исти работи. На површина 
се изнесуваат  нешта кои во моментов 
најмалку й одговараат на Македонија. 
Пишувањево ќе го завршам со збо ро-
вите на Павле Трајанов, кои ми ги кажа 
неодамна: "Мило Ѓукановиќ шверцу ва-
ше цигари, но на Брисел му се правдаше 
со тезата дека Црна Гора нема пари, 
дека Милошевиќ ги стегнал ремените, 
па морал да го полни Буџетот на ре пуб-
ликата со пари од шверцот. Кај нас се 
шверцуваа цигари, но во Буџетот на 
Македонија не влезе ниту едно евро од 
тие пари". 

Кој е сега поголем шверцер сами мо-
жете да заклучите. Едно е јасно - Мило 
може вода да ни носи!


