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СО  И ГЛ И  З А  П Л Е Т Е Њ Е  Д О  " П А Ј А К   

"ДАЛИ СМИЛЕНСКИ И ТРПЕВСКИ 
СЕ 'ПАПУЧАРИ' ЗА 'ГЛАВАТА НА 

НИКОЛА ГРУЕВСКИ'?"

Големиот судски процес кој се под-
готвува против ексгувернерот на На-
родна банка на Македонија, Љубе Тр-

певски, а се надоврзува на мегафинан-
сискиот скандал со пропаднатата Експорт 
импорт банка на контроверзниот биз-
нисмен Методија Смиленски кој, ако има 
правда, би требало од српскиот затвор да 
биде екстрадиран во Македонија, всуш-
ност ќе биде и најголем политички настан 
во земјава, кој нема да дозволи судиите 
нормално да работат, бидејќи притисокот 
кој континуирано ќе се врши врз пра во-
судството има своја позадина, односно 
цел - уривање на премиерот Никола Гру-
евски и на неговата владејачка гарни ту ра.

Поради тоа, судската постапка, обви-
нението или казната која треба да биде 
изречена против обвинетите, ќе падне во 
длабока сенка затоа што, како што вели 
народната изрека, целта ги оправдува 

средствата, а метата одамна се наоѓа на 
нишан.

Инаку, како да ги оцениме инфор ма-
циите, кои доаѓаат од српски правосудни 
извори, кои укажуваат дека контро верз-
ниот македонски бизнисмен со австриско 
државјанство, Методија Смиленски, уште 
пред две ипол години бил лоциран од ст ра-
на на српските разузнавачки и поли цис-
ки органи, кои деноноќно, по наредба од 
Скопје, го следеле неговото движење, но 
не смееле да го упасат, бидејќи се че кал 
аминот, односно наредбата од поли тич ки-
те кругови во Македонија.

Со тоа ќе се усложнат процесите во ма-
кедонското правосудство, кое требаше да 
изрти, но очигледно папочната врвца ме-
ѓу политичките елити и одделните судии 
е многу силна, така што решиле да ги жрт-
вуваат положбата и функцијата на своите 
колеги, кои ја водат постапката за да се 
постигне зацртаната цел, а тоа е да пот-
сетиме "главата на премиерот Никола Гру-
евски".

На тој начин, повторно по втор пат во 
овие пет-шест години, македонското пра-
восудство се наоѓа меѓу чеканот и нако-
валната, при што аргументите и фактите 
за подигнување обвинение или изре ку-
вање соодветна затворска казна й ја пре-
пуштаат диригентската палка на поли ти-

ката, која не сака да се оддели од сво јата 
златна кокошка, која придонесува да се 
оддалечуваме од евроинтеграциските про -
цеси. Според тоа, настрана од во де њето 
на судската постапка ќе се одвива опасна 
борба или политичка пресметка за крис-
тализирање на односите во Ма ке донија. 
Оној кој ќе преживее во наредните 365 
дена ќе биде идниот "протагонист" на суд-
бината на државата.

ПЛАСИРАНИ 
ИНФОРМАЦИИ

Поради тоа, улогата на Љубе Трпевски 
или на Методија Смиленски не е во функ-
ција докажување на вината за криминалот 
сторен со пропаднатата банка, која ги ис-
користи државните гаранции во износ од 
30 или од 60 милиони долари, бројка која 
деновиве шпекулативно ја лансираа не-
колку македонски медиуми, туку про це-
сот на докажување дека Никола Груевски, 
во времето кога бил министер за фи нан-
сии во Владата на Љубчо Георгиевски, мо-
рал да знае за неликвидната финансиска 
куќа.

Токму во оваа грмушка лежи зајакот на 
политичарот кој од заседа го демнее це-
лиот судски процес. Затоа во наредниот 
период сè повеќе ќе се откриваат силите 
и имињата - поддржувачи на овој "таен 
проект", кој бил кован уште во 2003 го ди-
на, но поради дејствијата на настаните во 
Македонија и во соседството, набрзина 
списокот е сведен само на една личност. 
Тоа го знаеја малкумина во врвот на СДСМ, 
на кои овој процес им бил резервна ва-
ријанта за детронизирањето на ли де рот 
на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, надвор од фак тот 
дека инволвираноста или неин вол вира-
носта на личностите од власта или од 
опозицијата, се крои капа на "не роден 
петко", кој треба да биде турнат од по-
литичката сцена, иако за тоа сè уште не е 
донесена валидна или потврдена судска 
одлука.

Згора на сè, судскиот процес доаѓа во 
исклучително тешка ситуација за право-
судството воопшто, но и за Македонија, 
која поради слабото темпо на реформите 
и на борбата против корупцијата и орга-
низираниот криминал, губи значајни по-
литички поени, кои во меѓувреме ги со-
бираат или ги набилдуваат рејтинзите на 
одделни т.н. миротворци во земјава.

Поради тоа, се плете мрежата околу 
премиерот Никола Груевски, но и тој под-
готвува контраудар, почнувајќи од на ја-
вите за "недопирливиот сдсмовец", па сè 
до информациите за импичментот или за 

СÈ Е ИСТО КАКО И ПОРАНО, ПРВО СОПАРТИЈЦИТЕ МУ СÈ Е ИСТО КАКО И ПОРАНО, ПРВО СОПАРТИЈЦИТЕ МУ 
ПРАВЕА СПЛЕТКИ, А СЕГА ПРОТИВНИЦИТЕПРАВЕА СПЛЕТКИ, А СЕГА ПРОТИВНИЦИТЕ

Улогата на Трпевски 
или на Смиленски не е 
во функција на 
докажување на вината 
за криминалот сторен 
со пропаднатата банка, 
која искористи 
државни гаранции од 
30 или од 60 милиони 
долари, туку процесот 
на докажување дека 
Груевски, во времето 
кога бил министер за 
финансии во Владата на 
Љубчо Георгиевски, 
морал да знае за 
неликвидната 
финансиска куќа.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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 О В А  М Р Е Ж А "  З А  П Р Е М И Е Р О Т
промена на политичкиот систем во ма-
кедонската плуралистичка демократија. 

Значи, битката ќе ни ги открие иг ра чи-
те, а уште повеќе ќе ги зацврсти позициите 
на инволвираните политичари, кои во 
моментов го наслушнуваат пулсот на јав-
носта, која наместо да се занимава со еко-
номија, со реформи и со барање за вла-
деење на правото, истата ќе се клука со 
добро пласирани информации и инсинуа-
ции - тој украл ова или она, или тој крадел 
со знаење на..., но се разбира, додека бил 
на функција. 

И така сите долго време ќе се вртиме 
во овој маѓепсан круг, бидејќи нема да би-
деме активни фактори на следењето на 
судската постапка, туку на политичка ла-
крдија, која ќе биде пласирана само за јав-
носта.

Што во овој врел котел ќе прави су ди-
јата, односно судскиот совет? Тој ќе на..., 
бидејќи нема да знае под каков притисок 
ќе биде изложен, а истовремено вни ма-

вработените во "Газела", Топилницата во 
Велес и на други побитни фирми кои про-
паднаа со помош на врските меѓу судиите, 
доверителите и политичарите, кои беа 
функционери или сè уште имаат некакво 
влијание во политиката.    

СРЦЕТО ГО СПАСИ 
ЕКСГУВЕРНЕРОТ

Како беше третиран ексгувернерот Љу-
бе Трпевски? Според првичното сце на-
рио, тој беше пронајден во една скопска 
болница, каде поради проблеми со срце-
то бил хоспитализиран, а друштво му пра-
вела полициска придружба. По ова, Тр пев-
ски краткотрајно, во текот на минатата 
сре да, беше во притвор, но во целата 
оваа ујдурма зачудува фактот дека реше-
нието од судот до МВР патувало цели 
шест дена. Безмалку растојанието од су-
дот до МВР, далечина од еден до два ки-
лометра било минато со желкин воз, а не 
со брза или со препорачана пошта. 

Инаку, тој е обвинет за проневера на 
60 милиони долари од девизните резерви 
на НБМ, заедно со него е обвинет и кон-
троверзниот бизнисмен Методија Сми-
ленски, кој е во притвор во Белград. Во 
меѓувреме, српскиот Врховен суд веќе ја 
одби жалбата на Смиленски, односно не 
го прифати неговото барање за пониш-
тување на решението за екстрадиција. Се-
пак го искористи "Даравелскиот случај", 
така што до белградскиот Окружен суд 
испратил уште една жалба, но овој пат ра-
ботата му ја завршил друг адвокат кој, ис-

то така, побарал да не биде испорачан во 
Македонија.

"Тоа е жалба која дополнително при-
стигна во судот. Пристигната е во пропи-
шаниот временски рок, испратена е по 
пошта. Сега предметот 'Смиленски' пов-
торно да се врати во Врховниот суд, би-
дејќи Врховниот суд одлучува по жал би-
те", изјави Ивана Рамиќ, портпарол на Ок-
ружен суд Белград.

И покрај сè што се случува со екс тра-
дицијата на Смиленски, министерот за 
правда, Михајло Маневски, оцени дека 
оче кува брза екстрадиција на контро верз-
ниот македонски бизнисмен. Тој изјави 
дека до српското Министерство за правда 
е испратено и последното обвинение про-
тив него, а е поврзано со случајот "Екс-
порт импорт банка".

"Така, ги оставивме сите обврски кои 
произлегуваат од Законот за кривична 
постапка и очекуваме наскоро тој да биде 
екстрадиран во РМ", истакна маке дон ски-
от министер за правда.

Во целиот случај двајцата обвинети ко-
ристат слична тактика за да се спасат од 
притворот, а со постојаните жалби го 
одол говлекуваат почетокот на судскиот 
процес во Македонија.

Тешките обвиненија кои го чекаат Ме-
тодија Смиленски во Македонија се по-
врзани со работата на Светиниколскиот и 
на Скопскиот суд. Но, главно, на душа му 
оди Експорт импорт банката.

Ексгувернерот Љубе Трпевски, заедно 
со Смиленски, како газда на банката, се 
сметаат за "главни или клучни играчи" во 
проневерата на дваесеттина милиони до-
лари од НБМ.

Инаку, на почетокот од истражната по-
стапка, по сведочењето на Љубе Трпевски, 
на ексгувернерот му беше одземен па со-
шот, а Смиленски уште од порано "здувна", 
ја напушти Македонија. Според првич-
ните проценки, НБМ му издала гаранции 
од 30 милиони долари, иако знаела дека 
банката кредитира семејни фирми, од кои 
добар дел постоеле само фиктивно. Од 
матните зделки на Смиленски НБМ успеа 
да врати само девет милиони долари, а 
дваесеттина милиони заглавија на тајните 
сметки.

Скопска "единица" го бара Методија 
Сми ленски и за злоупотреба и за про не-
вера на пари во случајот поврзан со Би ро-
то за стокови резерви, во време кога бе-
ше раководено од Ванчо Пеловски, функ-
ционер во Владата на Љубчо Геор гиев-
ски.

Многу дебело досие лежи и во Све ти-
николскиот суд. Овој Суд го бара Сми лен-
ски за приватизациски малверзации, за 
уништување деловни книги итн. Случаите 
"Картонтекс", текстилната фабрика "Сни-
текс", земјоделската задруга "Овче Поле".

Колку точно тежи криминалот на Сми-
ленски не е познато, но се знае дека син-
џирот е поврзан со повеќе од шеесеттина 
фирми. Империјата на Смиленски падна 
по смената на власта во 2002 година, а во 
2003 година НБМ ги блокираше неговите 
фирми, кои биле користени за сомнителни 
трансакции на релација Скопје-Виена, ка-
де што е седиштето на неговата фирма 
"МК трејд".

Поранешната министерка за 
правда, сега пратеничка на СДСМ, 
Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, во 
неформален кус разговор ис так-
на дека додека била на функ ци-
јата не била запозната со ин фор-
мацијата дека локацијата и дви-
жењето на Методија Сми лен ски 
било многу порано утврдено.

нието ќе му биде одземено, иако по оби-
чај треба чесно и трезвено да оцени има 
или нема вина во притворените, кои тре-
ба да одговорат каде се државните пари.

Ако ја разгледуваме положбата на Ме-
тодија Смиленски, тогаш неговата пози-
ција е сложена и кристално јасна, но нај-
прво ќе треба да го дочекаме за да му 
посакаме добредојде во Македонија, до-
дека ексбанкарот малку време уживаше 
во притвор. Меѓутоа, "Шутка" како Шутка 
нам ништо не ни значи, освен што зан-
данскиот леб и поскура го јадат и стотина 
други ситни затвореници, но ете божем 
срцето го спаси Трпевски од затворскиот 
очај и јад. Во контекст на ова, се наметнува 
само едно главно прашање, постојат ли 
добри и валидни докази за Љубе Трпевски 
да се најде зад решетки. Тој постојано ве-
леше дека Народна банка на Македонија 
му доделила кредит на Смиленски, би деј-
ќи тој под хипотека дал многу згради и 
објекти, чија вредност ја надминува су ма-
та која граѓаните сега ја отплатуваат. Што 
значи, каде се зградите или објектите од 
кои државата треба да си ги подмири 
свои те побарувања од 30, односно од 60 
милиони долари? Ако постојат, зошто не 
се продадат, или зошто од таа богата сте-
чајна маса на Експорт импорт банка не се 
наплатат побарувањата на Република Ма-
кедонија. На овие прашања треба да од-
говорат судството, стечајниот управик, од-
носно Владислав Тамбурковски, кој е во 
мајка бежанија. Личност која ќе се појави 
во вториот дел од познатата македонска 
играна серија за Итар Пејо.

Во овој момент се знае каде сè се дви-
жи Тамбурковски, кој во црнина ги стави 

ЕКСГУВЕРНЕРОТ ЉУБЕ ЕКСГУВЕРНЕРОТ ЉУБЕ 
ТРПЕВСКИ МНОГУ КУСО ТРПЕВСКИ МНОГУ КУСО 
БЕШЕ ВО  "ШУТКА"БЕШЕ ВО  "ШУТКА"

МЕТОДИЈА СМИЛЕНСКИ ГИ МЕТОДИЈА СМИЛЕНСКИ ГИ 
КОРИСТИ ИСКУСТВАТА НА КОРИСТИ ИСКУСТВАТА НА 
ДРАГАН ДАРАВЕЛСКИДРАГАН ДАРАВЕЛСКИ


