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А К Ц И ЈАТА  " М Е ТЛ А "  ГО  РА З Б Р К А  С   

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ПРИТВОРЕНИТ 

Непостоечкото стадо овци на по-
знатиот овчар Иснифарис Џе ма-
или се појави. Но, не на Шар Пла-

нина, туку директно во Судот во Скопје, 
каде повеќе од четириесет и осум часа 
беше тема на распит. Токму поради не-
го, Судот работеше во три смени, сè со 
цел да може да ги забележи сите по-
требни информации, за секоја изгубена 
или погрешно вмешана "овца" во туѓо 
бачило!?

Токму така! Најголемиот корупциски 
скандал, случајот "Бачило", за кој во јав-
носта се говори повеќе од една го дина, 
влезе во поинаква судска процедура, 
за разлика од онаа, која театарски беше 
изведена од страна на поранешната 
власт. Во нејзина режија, а со помош на 
една друга власт - судската, овој мега ко-
рупционен скандал се затвори, и тоа во 
корист, ни помалку ни повеќе, на ов-
чарот Иснифарис Џемаили кој, пак, ус-
пеа за своите овци од државата да на-
плати 720.000 евра. И се чинеше дека 
тука заврши приказната, сè додека не 
се случи масовната акција на Минис-
терството за внатрешни работи, во која 
беа уапсени околу дваесеттина лица, 

Наивно е да се верува дека 
уапсените дваесетмина сами 
дошле на идеја да произведат 
една ваква ситуација, со која ја 
измолзиле државата за шест 
милиони евра, при тоа на 
јавноста сервирајќи и 
приказна дека на кутриот 
овчар морале да му се дадат 
пари, бидејќи со овците тој 
всушност изгубил сè. Како што 
е наивно да се верува и дека 
милионите евра тие си ги 
поделиле меѓу себе, онака 
братски за да нема расправии 
меѓу нив. 

Не! И на врапците им е јасно 
дека само еден можел да биде 
"мозок" на целата операција, а 
тие нејзините асистенти, кои 
требало да ја завршат 
работата, согласно 
пропишаните упатства. Но, тој 
е непознат. Тој се бара.

Полицијата тврди дека има 
цврсти докази оти е направена 
манипулација со фиктивни 
фактури и невистинити 
задолжувања, по што е 
заклучено дека случајот 
"Бачило" воопшто и не постои, 
односно дека истиот е 
измислен, а сè со цел со 
фалсификувани документи да 
се извлечат големи пари од 
државата. Истрагата на МВР 
утврдила дека овци воопшто и 
не постоеле, а дека главниот 
јунак во приказната "Бачило", 
Иснифарис Џемаили, од 
наплатената сума зел 25 отсто, 
односно некаде меѓу 150.000 и 
200.000 евра, додека 
останатите пари биле 
распоредени меѓу неколку 
лица. 

поврзани со овој случај, со што прак-
тично повторно на почеток се врати 
целата постапка. 

А нејзиното враќање на почеток вра-
ти и многу имиња на истакнати лич-
ности, кои очигледно непосредно се по-
врзани со бачилото на Џемаили. На кој 
начин се нашле во овчарската приказна 
тие имаа шанса да кажуваат цели 48 
часа во Судот, а некои од нив и сè уште, 
само во една друга институција - "Идри-
зово". Но, сеедно од каде ќе говорат, 
битно е само да ја кажат својата вис-
тина, а сè со цел да може што поскоро 
да се расветли овој мега скандал, кој во 
државава важи за синоним на корупција 
и криминал, во кој се вмешани и зна-
чајни лица, поврзани во владините 
струк тури. Тие ќе мораат да кажат на 
кој начин од државата се украдени 
шест милиони евра, и како можела да 
биде изведена и испланирана една 
ваква "акција", односно да се посочи кој 
е тој кој дал логистика, моќ и влијание, 
истата да биде перфектно изведена. 

Наивно е да се верува дека уапсените 
дваесетмина сами дошле на идеја да 
произведат една ваква ситуација, со ко-
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 ТА Д ОТО  П Р О Ф И Т Е Р И

Е "ПТИЧКИ" САКААТ 

ја ја измолзиле државата за шест ми лио-
ни евра, при тоа на јавноста сервирајќи 
и приказна дека на кутриот овчар мо-
рале да му се дадат пари, бидејќи со ов-
ците тој всушност изгубил сè. Како што 
е наивно да се верува и дека милионите 
евра тие си ги поделиле меѓу себе, она-
ка братски за да нема расправии меѓу 
нив. 

Не. И на врапците им е јасно дека 
само еден можел да биде "мозок" на це-
лата операција, а тие нејзините асис-
тенти, кои требало да ја завршат ра бо-
тата, согласно пропишаните упатства. 
Но, тој е непознат. Тој се бара. Токму тој 
ќе треба да ги даде одговорите на сите 
клучни прашања. Значи, останува да 
биде пронајден, а патеката до него очи-
гледно е дека води преку исказите на 
дваесетмината, од кои половината веќе 
се пријавиле да бидат заштитни све-
доци во овој случај. Нивното "пропе-
јување" се очекува да го отвори патот 
до врвот на пирамидата на која се наоѓа 
мозокот на целата операција, односно 
личноста која го осмислила, а можеби и 
нарачала целиот овој скандал.       

меновиќ и Гордана Ракочевиќ, потоа ад-
во катката Ленче Димчевска, пора неш-
ната директорка на Катастар, Емилија 
Алексова, пензионерот Ордан Мила-
новски, и уште неколкумина, се смес-

кулацијата на фактурите, по што на ви-
делина излегува и аферата со дена цио-
нализацијата на земјиштето во центарот 
на Скопје, кај соборниот храм "Свети 
Климент Охридски".

СЕ БАРА 
"АРХИТЕКТОТ" НА 

ПРОЕКТОТ "БАЧИЛО"!
Адвокати, директори, нотари, судии, 

членови на владини комисии од по-
ранешната власт, и секако познатиот и 
најбогатиот овчар на светот, Иснифарис 
Џемаили, се уапсени во големата акција 
на Министерството за внатрешни ра-
боти, под сомнение злоупотреба на 
служ бената положба, измама, перење 
пари, односно криминални активности 
поврзани со случајот "Бачило", но и со 
нелегалната денационализација на др-
жав но земјиште во центарот на Скопје. 

Првично беа приведени дваесет ли-
ца, иако бројката на осомничени е 23, 
меѓу кои и поранешниот заменик-ми-
нистер за економија, Саша Андоновски, 
кој воедно беше и претседател на Вто-
ростепената комисија за денациона ли-
зација. Со оглед на тоа дека во мо мен-
тов тој се наоѓа во странство, МВР веќе 
распиша потерница по него, додека ов-
чарот Џемаили, нотарите Никола Стој-

тени во истражниот затвор во Шутка. 
Останатите, односно нотарот Боривоје 
Стојковски, потоа адвокатот Арбен Го-
ља, потпоручникот од АРМ Душан Сто-
јанов, кој воедно е и потписник на по т-
врдата дека бачилото било грана ти ра-
но, засега се пуштени на слобода.

Ваквиот исход дојде по исцрпниот 
48-часовен распит во Судот, кој всуш-
ност ги даде клучните информации за 
сомневањата на Министерството за вна-
трешни работи, односно дека станува 
збор за афера тешка најмалку пет ми-
лиони евра. Дел од  притворените, со-
очени со можност од "тешки" казни по-
барале статус на заштитени сведоци, во 
замена за информации за лица кои сè 
уште не се уапсени, но се битна алка во 
овој синџир. Ова нивно барање, како 
што дознаваме, МВР има намера да го 
искористи со цел да се дојде до орга ни-
заторот на овој криминал, односно до 
мозокот на случајот "Бачило", кој офи-
цијално судски беше затворен. Но, не и 
за полицијата која, пак, понесена од 
безбројните сомневања, одлучи и на-
таму да работи на него, се разбира, по 
налог на Јавното обвинителство. Од то-
гаш се следи патеката на парите, цир-

Полициски извори тврдат дека има-
ат цврсти докази оти е направена ма-
нипулација со фиктивни фактури и не-
вистинити задолжувања, по што е за-
клучено дека случајот "Бачило" вооп-
што и не постои, односно дека истиот е 
измислен, сè со цел со фалсификувани 
документи да се извлечат големи пари 
од државата. Истрагата на Минис тер-
ството за внатрешни работи утврдила 
дека овци воопшто и не постоеле, а 
дека главниот јунак во приказната "Ба-
чило", Иснифарис Џемаили, од напла-
тената сума зел 25 отсто, односно не-
каде меѓу 150.000 и 200.000 евра, до де-
ка останатите пари биле распоредени 
меѓу неколку лица. 

ЦИРКУЛАЦИЈАТА НА 
ПАРИТЕ ГИ ПРОНАЈДЕ 

НЕПОСТОЕЧКИТЕ 
ОВЦИ!

 
Преку добро разработена шема со 

на платени и криминално вложени 
750.000 евра, од државата се изнудени 
околу пет милиони евра. 

Но, да почнеме од почеток. На врвот 
е Иснифарис Џемаили, односно него-
вото барање за отштета за бачилото, 
кое патем и воопшто не било гран ат и-

ЗА МВР "БАЧИЛО" Е САМО ЕДНА ОД АКЦИИТЕ КОИ ДОПРВА 
ТРЕБА ДА СЛЕДУВААТ 

А ШТИТЕНО!
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рано. На судскиот процес, во кој како 
заштитник на државата се наоѓа Зоја 
Лега-Станоевска, е одлучено на Џемаи-
ли да му се исплати отштета од 720.000 
евра кои, пак, му ги исплатува тогаш-
ниот министер за одбрана, Владо Буч-
ковски. Богатиот овчар од нив зема 
200.000 евра, додека останатите се ис-
користени за купување атрактивно зем-
јиште во центарот на Скопје кое, пак, е 
пронајдено од страна на поранешниот 
заменик-министер за економија, Саша 
Андоновски, кој е во бегство, и дирек-
торката на Катастар, Емилија Алексова. 

Приказната продолжува со тоа што 
уапсените адвокати и нотари направиле 
фиктивни договори со пензионерот 
Ордан Миланоски, кој бил помошник за 
оттуѓување на триесеттина парцели 
имот. Со денационализацијата тие им 
биле доделени на петмина наследници, 
кои го заложиле имотот под хипотека 
за заем, кој не го вратиле, па така соп-
ственици на имотот станале Гроздана 
Манасиевска и Томислав Трајковски. 
Нај голем дел од имотот на истиот начин 
подоцна й припаднал и на Светлана Си-
моновска, која добила парцела од 1.200 
метра квадратни спроти Соборниот 
храм во Скопје. 

Интересно е тоа што во сите до го-

вори, како полномошник се јавува пен-
зионерот Миланоски, поради кој е при-
творена и адвокатката Ленче Димчевска 
која, пак, од Антикорупциската коми-
сија беше обвинета дека незаконски го 
ополномоштила Миланоски да заста-
пува странки во денационализацијата. 
Другата битна фигура која е притворена 
е поранешната директорка на Катастар, 
Емилија Алексоска, која во тоа време 
била раководителка на Секторот за пре-
мер и катастар, а се сомничи дека из вр-
шила промени во веќе обработен пред-
мет. 

Вака поставената шема за МВР го во-
ри дека воопшто не постои случај "Ба-
чило", туку дека се работи за метод, со 
кој се извлекувале огромни суми од 
државата, по пат на фиктивни договори 
и задолжувања. Следејќи го патот на 
парите полицијата утврдила дека со 
фик тивни договори кај одредено лице 
се задолжувале други лица, а соп стве-
ниот имот го давале како залог.

Според наши информации, МВР е на 
пат да отвори уште два нови случаја, на 
кои во моментов се работи, но исто-
времено се подготвува и за уште еден 
бран апсења, што најверојатно ќе се 
случи откако ќе заврши оваа истражна 
постапка.       

ПАЛАТАТА НА СУДСТВОТО ПАЛАТАТА НА СУДСТВОТО 
ИМА МОЖНОСТ ДА ПОКАЖЕ ИМА МОЖНОСТ ДА ПОКАЖЕ 
КОЛКУ НАВИСТИНА Е КОЛКУ НАВИСТИНА Е 
НЕЗАВИСНАНЕЗАВИСНА


