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М В Р  С О  С Л У Ч А Ј О Т  " Б Е ГА Ј "  Г О  П   

"ОПЕРАТИВЦИТ 
И ОД ПРИШТИН 
СОПСТВЕНАТА  

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Убиен е Иса Лика. Братучед на гра-
доначалникот на Тетово, Хазби 
Лика, поранешен функционер во 

Царинската управа на Република Маке-
донија, кој функцијата ја доби како ис-
такнат член на ДУИ, но и како заслуга од  
конфликтот во 2001 година, кога воју-
ваше во редовите на терористичката 
ОНА. Ден потоа спектакуларно осло бо-
дување на киднапираниот бизнисмен 
од Косово, Љуљзим Бегај, во кое беа 
вклучени и хеликоптери, и специјалната 
единица на МВР. Нешто подоцна, пак, 
следуваше интензивна истрага за гро-
зоморното убиство на новинарката Сан-
дра Китановска. Сè тоа за само една сед-
мица. 

Иако морбидно, но воопшто не е 
чудно кога во Република Македонија 
ден за ден се случуваат убиства, кид-
напирања, кражби... Всушност, сè ова се 
случуваше во 2001 и во 2002 година, од-
носно во таканаречениот воен и по ст-
воен период, кога секојдневно бевме 
сведоци на убиства и на рекет, пред сè, 

Според неофицијалните 
информации со кои 
располагаме, не е мал бројот 
на оние семејства, кои иако 
се обратиле до полицијата, 
сепак таа ништо не 
направила за да ги ослободи 
киднапираните, по што тие 
морале да ја платат бараната 
сума. Зад овие киднапирања 
стојат одредени криминални 
банди, кои веќе неколку 
години оперираат на 
релација Скопје-Приштина, а 
кои располагаат со списоци 
на богати бизнисмени, 
членови на нивните 
семејства, телефонски 
броеви, време на движење и 
патување, адреси, како и 
пријателски контакти. Овие 
информации им биле 
доволни во пикирањето на 
одредена личност, која била 
мета на киднапирање, по 
што тоа следувало.

Во акцијата на МВР, во која 
биле вклучени и 
специјалните единици, е 
пронајдено возилото во кое 
се возел убиецот на 
функционерот на ДУИ. 
Станува збор за светлосина 
"Форд сиера" со гостиварски 
регистарски таблички, а со 
цел да бидат скриени трагите 
таа е запалена во дворот на 
куќата на очувот на Бафтии, 
кој е еден од осомничените. 
Уште некое време убиството 
на Иса Лика ќе остане 
неотворено, пред сè, поради 
фактот дека се работи за 
убиство на партиски 
функционер, и токму затоа 
МВР не сака да истрчува со 
шпекулативни информации.

во тетовскиот регион. Но, конечно си-
туацијата делумно се смири, откако со-
цијализираните терористи станаа вла-
дини функционери, и почнаа да "бр ка-
ат" друг бизнис. Убиствата се намалија, 
но во државата, кој знае од кои при чи-
ни, се воспостави една друга акција-
киднапирање на богати бизнисмени, од 
чии семејства се извлекуваа големи су-
ми. Бројката на лицата кои беа кидна-
пирани, а потоа ослободени, се раз би-
ра, откако го платија бараниот износ, 
точно не се знае , бидејќи дел од ни вни-
те семејства, исплашени дека ќе ги из-
губат своите најблиски, ја исплатувале 
бараната сума, при тоа без да й при ја-
ват на полицијата. Конечно, врската се 
откри со решавањето на случајот "Љуљ-
зим Бегај", што всушност отвори и нова 
врата во работата на Министерството 
за внатрешни работи, но истовремено 
ја подотвори и онаа старата, преку која 
во јавноста излегуваа убиствата на пар-
тиските и на "меѓупартиските" функ цио-
нери. Дека тоа е така говори и најновото 

МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ГОРДАНА МИНИСТЕРКАТА ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ГОРДАНА 
ЈАНКУЛОВСКА, ПОРАЧУВА ДЕКА ЌЕ ИМА СЕРИОЗНА ЈАНКУЛОВСКА, ПОРАЧУВА ДЕКА ЌЕ ИМА СЕРИОЗНА 
БИТКА СО БАНДАТА КИДНАПЕРИ ВО МАКЕДОНИЈАБИТКА СО БАНДАТА КИДНАПЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА
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 Р Е К И Н А  С И Н Џ И Р О Т  Н А  К И Д Н А П И РА Њ Е   

Е" ОД СКОПЈЕ 
А ФАТЕНИ ВО 
 МРЕЖА

убиство на функционерот на ДУИ, Иса 
Лика, чие убиство сè уште се истражува 
а кое, да потсетиме, се случува во време 
кога неговата партија е во опозиција. 
Тоа говори за фактот дека состојбата во 
земјава очигледно повторно се враќа 
на почеток!? 

Министерството за внатрешни ра-
боти, откако во времето на СДСМ, пред 
сè, во времето на министерувањето на 
Хари Костов, се занимаваше исклу чи-
телно со "лов на вештерки" од Владата 
на Љубчо Георгиевски, сега повторно 
се враќа на својата примарна задача и 
се соочува со сериозни проблеми. Од 
една страна, тоа за сегашната екипа во 
МВР претставува дополнителна тежина, 
но од друга, пак, поттик сериозно да му 
застанат на криминалот на патот, и да 
покажат дека ова Министерство може 
да функционира и беспрекорно добро, 
и во ôд да ги решава работите. Но, дали 
тоа може да го направи тимот на ми-
нистерката Гордана Јанкуловска, која 
беше "заробена" во Собранието на Ре-
публика Македонија поради донесу ва-
њето на Законот за полиција, и речиси 

осу ден на доживотен затвор за убис-
твото на полицаецот Златко Трајковски, 
кое се случи во 2001 година кај бен зин-
ската пумпа "Петрол Компани". Во 2002 

во спектакуларна ак ција на МВР е осло-
боден од лицата кои го киднапирале. 
Според наши инфор мации, приказната 
со Бегај воопшто не е наивна, иако во 

година Бафтии е уапсен, но во спек та-
куларно бегство, убивајќи го чуварот, 
побегна од тетов скиот затвор, заедно 
со другиот чувар кој му помогна во 
бегството. Од тогаш е недостапен за по-
лицијата, но останува да се слуша при-
казната за неговите биз нис релации со 
Иса Лика од времето на воениот кон-
фликт во 2001 година!? 

Дали ова име ќе остане како конечно 
во приказната за убиството на Иса Ли-
ка, најверојатно ќе биде познато по за-
творањето на целосната истрага на МВР. 
Засега сигурно е дека во акцијата на МВР, 
во која биле вклучени и спе ци јалните 
единици, е пронајдено вози ло то во кое 
се возел убиецот. Станува збор за свет-
лосина "Форд сиера" со гости варски ре-
гистарски таблички, а со цел да бидат 
скриени трагите била запалена во дво-
рот на куќата на очувот на Ба фтии. Уште 
некое време убиството на Иса Лика ќе 
остане неотворено, пред сè, поради фак -
тот дека се работи за убиство на пар-
тиски функционер, и ток му затоа МВР 
не сака да истрчува со шпе кулативни 
информации, за разлика од случајот со 
косовскиот бизнисмен Љуљ зим Бегај, кој 

НЕУСПЕШЕН ОБИД ЗА 
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ КРИЗА!

Најновото убиство на партискиот функ-
ционер на ДУИ, како што неофицијално до-
знаваме, на почетокот, односно пред МВР да 
излезе со било какви информации,  некои 
структури имале намера да го искористат за 
произведување политичка криза во држа-
вава. Практично обидот бил спречен со ин-
формациите на Министерството за вна треш-
ни работи, за пронајденото запалено возило 
"Форд сиера", во кое се возел убиецот на Лика.  

со денови не се појавуваше на своето 
работно место?

УБИСТВОТО НА ЛИКА 
КРИЕ МНОГУ ТРАГИ!?

Убиецот на братучедот на тетовскиот 
градоначалник сè уште не й е познат на 
јавноста. По него се трага, а Мини стер-
ството за внатрешни работи сè уште не 
соопштува детали од истрагата, сè со 
цел да не й се наштети на истрагата. Но, 
во кулоарите веќе се говори за можните 
убијци на функционерот на интегра-
тивците, како и причината поради која 
тоа е направено. Почнувајќи од ба нал-
ните приказни за наводни љубовни про-
блеми па сè до сомневањата за сто рен 
криминал, сомнителни бизнис релации, 
и веќе познатата меѓу Албанците - крв-
на одмазда.

Прв на листата за можен убиец е Фат-
мир Бафтии, сопартиец и соборец на 
убиениот Иса Лика, кој во отсуство е 

јавноста таа беше пла сирана како воо-
бичаена и тековна ра бота на МВР.

Пред десеттина дена, од страна на 
лажен полицаец, косовскиот бизнисмен 
Бегај бил киднапиран на влезот на Ре-
публика Македонија, кога тој доаѓал во 
нашава земја на закажан состанок со 
скопски бизнисмени. Откако бил кид на-
пиран, неколку дена му се менувало 
мес тото на престој, како и телефонските 
броеви од кои се јавувале киднаперите 
за да бараат откуп од семејството Бегај, 
во висина од половина милион евра. Во 
меѓувреме, македонската полиција во 
соработка со колегите од Албанија и од 
Косово, успеале да ја разбијат орга ни-
зираната група киднапери, кои и прет-
ходно биле вмешани во вакви кривични 
дела, и да уапсат тројца од петтемина за 
кои е потврдено дека учествувале во 
киднапирањето на Бегај. Станува збор 
за лица од македонското и од европ-
ското подземје, меѓу кои се спомнува 
името на Аслан Нуиши, еден од осомни-
чените за атентатот на поранешниот 
претседател на РМ, Киро Глигоров. За-
едно со извесен Абдураман Љ. сè уште 
е недостапен за полицијата, додека Бес-

ДУИ И НАТАМУ ЈА ЧЕКААТ РАЗВРСКАТА ЗА УБИСТВОТО НА ДУИ И НАТАМУ ЈА ЧЕКААТ РАЗВРСКАТА ЗА УБИСТВОТО НА 
НИВНИОТ ВИСОК ПАРТИСКИ КАДАР ИСА ЛИКАНИВНИОТ ВИСОК ПАРТИСКИ КАДАР ИСА ЛИКА
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ник Небиу, Аднан Абдулаи и Нирфат Исмаил 
се наоѓаат во притвор. Токму нив ги пре познал 
киднапираниот Бегај.

СКОПСКОТО ПОДЗЕМЈЕ 
"АСИСТЕНТ" ВО 

АКЦИЈАТА!?
Во спектакуларна акција, во која биле вклу-

чени и специјалните единици на МВР и хели-
коптерите, во селото Света Петка е ослободен 
киднапираниот косовски бизнисмен. Тој во ку ќа-
та е пронајден сам, врзан за столица, додека два ј-
цата киднапери и назначениот чувар не биле со 
него. 

Зошто е Љуљзим Бегај бил оставен сам?
Токму ова прашање целата акција на МВР не ја 

прави ниту малку наивна ниту, пак, дел од воо-
бичаената работа на Министерството. Имено, ка-
ко што неофицијално дознаваме, за да се реа ли-
зира оваа акција на МВР, односно за да се ос ло-
боди косовскиот бизнисмен, покрај припад ници 
на македонската, на албанската и на ко совската 
полиција, кои всушност координирано работеле 
на дешифрирањето на телефонските броеви од 
кои се јавувале киднаперите, биле ангажирани и 
лица од скопското и од косовското подземје!? 
Овие лица, како што посочуваат на шите извори, 
биле врската меѓу полицијата и кид наперите, 
поточно лицето кое било задолжено да го чува 
бизнисменот, а на кое телефонски му било по-
рачано дека македонската полиција веќе го знае 
местото каде што се чува Бегај. По оваа инфор-
мација таканаречениот чувар на кидна пи раниот 
бизнисмен ја напуштил куќата. Токму затоа Бегај 
е најден сам во куќата во скопското село Света 
Петка. По доаѓањето на полицијата во куќата, 
Љуљзим бил пренесен во полиција, каде било 
направено соочување со сега веќе тројцата при-
творени киднапери, по што тие биле пре по зна-
ти. Во разговорот со полицајците косовскиот биз-
нисмен ги информирал за она за што раз го варал 
со киднаперите, односно какви сè инфор мации 
тие барале од него. 

Оваа акција, без оглед на фактот што е на пра-
вена во соработка со подземјето, сепак е успе-
шен пример за запирање на една долгогодишна 
практика на киднапирање на богати бизнисмени, 
или членови од нивните семејства, за кои се ба-
рале големи суми за откуп. Според неофи цијал-
ните информации со кои располагаме, не е мал 
бројот на семејствата за кои, иако се обратиле до 
полицијата, таа сепак ништо не направила за да 
ги ослободи киднапираните, по што тие морале 
да го платат бараниот износ. Станува збор за од-
редени криминални банди, кои веќе неколку го-
дини оперираат на релација Скопје-Приштина, а 
кои располагаат со списоци на богати биз нис-
мени, членови на нивните семејства, теле фон ски 
броеви, време на движење и на патување, ад ре-
си, како и пријателски контакти. Овие инфор ма-
ции им биле доволни во пикирањето на од ре-
дена личност, која била мета на киднапирање, по 
што тоа следувало. 

Разнишувањето на синџирот на веќе добро 
смислената игра е добар показател за работата 
на Министерството за внатрешни работи, но да-
ли тоа овде ќе запре!?   

"ОНА" СЕ ЈАВИ ОД СОБРАНИЕ
Убиството на функционерот на ДУИ, Иса Лика, отвора пат 

за мо жен нов фронт на релација ДУИ-ДПА. Засега, барем 
јавно, од 
стра на на 
пре-
миерот 
на Репуб-
лика Ма-
кедонија, 
Ни кола 
Гру ев ски, 
се исклу-
чува мож-
носта 
дека зад 
убис тво-
то на Ли-
ка стојат 
по литич-
ки пре-
сметки 

меѓу двете албански партии. Но, како што минува вре мето, 
или поради бавното решавање на овој случај од страна на 
МВР, нервозата кај ДУИ сè повеќе се зголемува. Соодветен 
пример за тоа е најновото соопштение, потпишано од ДДВ-
ОНА, кое патем е испратено од собранискиот факс,  во кое се 
наведува дека доколку МВР не го реши убиството на Лика 
тие ќе ја преземат работата во свои раце. Ова писмо со 
закани дефинитивно отвора простор за разгорување на 
политичките страсти меѓу двете албански партии или, пак, 
можеби реактивирање на ОНА, овој пат со назнаката ДДВ!?

ОНА СЕ ЈАВИ ОД СОБРАНИЕТО НА ОНА СЕ ЈАВИ ОД СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. НАЈАВУВААТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. НАЈАВУВААТ 
ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТАТА ВО НИВНИ РАЦЕПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТАТА ВО НИВНИ РАЦЕ


