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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КОИ КАДРИ И ПОЛИТИЧАРИ КОИ КАДРИ И ПОЛИТИЧАРИ 
ВОДАТ ЉУБОВ ВО ПОЗА "69"?ВОДАТ ЉУБОВ ВО ПОЗА "69"?
Владата на Република Македонија 

експлозивно ја почна битката про-
тив корупцијата, но по ноќната 

авантура и по притворањето на 19 лица 
инволвирани  во мегаскандалот "Ба чи-
ло" и оној за денационализираното зем-
јиште спроти Соборниот храм "Св. Кли-
мент Охридски", се чувствува праз нина, 
односно недостасува акција. 

Затоа, сè повеќе се наметнува пра-
шањето дали Владата и премиерот по 
фуриозниот старт го изгубија здивот, 
или по инфузијата ќе ја продолжат бит-
ката против корупцијата, која треба да 
ги полни насловните страници.

Очигледно е дека молкот е по сле-
дица на страотниот замор, кој се чув-
ствува во редовите на владејачката 
гарнитура, која по првичниот јуриш и 
борбата гради в гради со ситните риби, 
нема идеја или бара внатрешни човеч ки 
ресурси за да ја покрене својата ма ши-
нерија.    

Згора на сè, ако филмот го вратиме 
во "рикверц", тогаш може да се кон-
статира дека со т. н. акција "19" не им ус-

Двете големи афери 
"Бачило" и онаа за 
денационализирано 
земјиште покажаа дека 
куршлусот постои не само 
во судот, туку и во 
правната регулатива, која 
намерно е оставена да 
создава синџири од 
владата, нотарите, 
обичните луѓе, адвокатите 
или судиите.

Проблемот е префрлен 
врз грбот на 
правосудството, кое треба 
да премери дали ситните 
риби, поточно 
"плашицата" заслужува 
голема казна, да заврши 
на оган во тава за пржење, 
или таа ќе "пропее" така 
што ќе биде фатена 
"пастрмката".

пеа да фатат "крапче", па затоа ја ос мис-
луваат новата тактика. Но, каде всуш-
ност погрешија?

Во пристапот или во мирудиите!? 

ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРА
Почетокот ветуваше резултати, но 

грешката е во сценариото, кое се од-
виваше и пред неколку години, кога во 
филмот главната ролја ја толкуваше не-
когаш истакнатиот активист на ВМРО-
ДПМНЕ, Сашо Станинов. Тој со црни вре-
ќи му се закануваше на Ѕинго, но потоа 
акцијата спласна, односно не беше про-
најден ниту еден аргумент за по кре ну-
вање обвинение за сторен криминал.

Затоа во овој момент силите се пре-
групираат. А, можеби во маглата се 
пре бројуваат овците на Иснифарис 
Џе маили. 

Во сè ова има логика, бидејќи МВР си 
ја заврши својата работа, а сега е ред на 
Јавното обвинителство и на судот, кој 
се подготвува за судењето. Поради ова, 
проблемот е префрлен врз грбот на 

пра  восудството, кое треба да премери 
дали ситните риби, поточно "плаши ца-
та" заслужува голема казна, да за вр ши 
на оган во тава за пржење, или таа ќе 
пропее така што ќе биде фатена "па-
стрмката". 

Но, бидејќи сè уште не е сплетена 
мрежата за фаќање на големата риба, 
тие ни нудат да јадеме "гирици". За тоа 
постојат низа аргументи, од затишјето 
кое трае во судството до бурата која се 
подготвува во македонската политика.

Во такви околности се движи про-
цесот за борба против корупцијата, кој 
во овој момент е во голема опасност, 
бидејќи нема крв, нема раздвижување. 
При тоа некој ја бојкотира. Всушност, 
како треба да се оцени примерот со 
акцијата за уривање на хациендите од 
Шпанското село на планината Водно? 
Овој доказ претставува непобитен факт, 
кој може да им послужи како пример на 
останатите политички противници, кои 
можат да се "дрзнат" да организираат 
уште поголема непослушност кон цен-
тралната власт. 

ДАЛИ ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ЗАКОНИТЕ НА РМ ЌЕ ДАДАТ ДАЛИ ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ЗАКОНИТЕ НА РМ ЌЕ ДАДАТ 
СИГУРНА ГАРАНЦИЈА ДЕКА СЕПАК НА КРАЈ ПРАВДАТА ЌЕ СИГУРНА ГАРАНЦИЈА ДЕКА СЕПАК НА КРАЈ ПРАВДАТА ЌЕ 
ПОБЕДИ, ИЛИ АДВОКАТИТЕ НА ОБВИНЕТИТЕ ВО АФЕРАТА ЌЕ ПОБЕДИ, ИЛИ АДВОКАТИТЕ НА ОБВИНЕТИТЕ ВО АФЕРАТА ЌЕ 
ПРОНАЈДАТ ДУПКА ЗА ДА НÈ ЗАБАВУВААТ И ДА ПРОНАЈДАТ ДУПКА ЗА ДА НÈ ЗАБАВУВААТ И ДА ЙЙ СЕ СМЕАТ  СЕ СМЕАТ 
НА ВЛАСТА КОЈА ГИ ЗАТВОРИ!?НА ВЛАСТА КОЈА ГИ ЗАТВОРИ!?
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Затоа, мора да се пронајде ориги нал на 
формула која од криза ќе ја извлече владината 
коалиција. При тоа, преми ерот Никола Груевски 
ќе мора да ги лоцира кадрите во владејачката 
струк тура, кои водат љубов во поза "69"со дру-
ги личности но, пред сè, со лица од опо зици-
јата.

ШЕМАТА ЗА ПРОНЕВЕРА    
Испрашувањето на 19 лица кои сега се во 

притвор, за двете големи афери "Бачило" и де-
национализирано зем јиште, покажа дека курш-
лусот постои не само во судот, туку и во прав-
ната регулатива, која намерно е оставена да 
создава синџири од владата, нотарите, обич ни-
те луѓе, адвокатите или судиите. Во овој ска-
поцен бисер се нанижани многу имиња, кои ја 
"обработиле" др жавата. Патот до парите се гра-
дел врз наводната отштета, која од државата ја 
побарал овчарот Иснифарис Џемаи ли, за ба чи-
лото кое воопшто и не било гранатирано. При 
тоа, низ маглата ов ците ги броел потпоручникот 
на МВР, Душан Стојановски, исто така, при тво-
рен. На судскиот процес државата била за ста-

пувана од страна на Зоја Лега, која не ги заштитила државните пари. Во 
меѓувреме, како што й  е познато на јав носта, судијката Попчевска донела 
од лука дека Џемаили треба на свое конто да инкасира 727.000 евра. Па-
рите биле исплатени во времето на ексминистерот за одбрана Владо Буч-
ковски. Во шемата бил вклучен и пензионерот Ордан Ми лановски, а по 
пукнувањето на ска по цениот ѓердан, Џемаили го заложил имотот за да не 
му го одземе државата. Договорот за хипотека го склучил но тарот Никола 
Стојменовиќ. Од аферата "Бачило" најпознатиот овчар добил околу 
200.000 евра, додека другите па ри биле искористени за да се из влечат пет 
милиони евра од денациона ли зираното земјиште. Но, сега на врвот од 
пирамида повторно се јавуваат пен зионерот Милановски и нотарот Стој-
меновиќ. Тие го измамиле семејството Димитриеви, наследници на нацио-
на лизираното земјиште и во нивно име на правиле шема како да земат 
атрактивни локации.

Со помош на владини функционери од времето на Бучковски, Сашо Ан-
до новски, тогашен заменик-министер за економија, и Емилија Алексовска, 
ди ректорка на Катастарот, биле про нај дени државните парцели.

Со фиктивни договори за хипотеки, наместо пет милиони евра, овие ло-
ка ции наводно завршиле во рацете на тројца сопственици само за 300.000 
евра.

Меѓутоа, кој е на врвот од шемата, односно кој го смислил овој синџир 
на организиран криминал, сè уште оста нува тајна, бидејќи нема исход од 
це лата акција. Притворените лица го че каат судскиот процес, а јавноста, 
пак, резултатите од првата поголема акција на Владата на РМ во борбата 
против корупцијата во земјава.

"Почнавме да го расчистуваме це-
лиот случај. Има елементи де ка се сто-
рени повеќе кривични дела", истакна 
Љупчо Тодо ров ски, директор на Уп-
равата за јав на безбедност, по спрове-
дува њето на акцијата за приведување 
на осомничените лица.

Полицијата тврдеше дека со от кри-
вањето на аферата "Ба чи ло" стасале 
до аферата "Дена цио нализација", би-
дејќи дел од ак терите во првиот слу-
чај се соиз вршители и во втората афе-
ра. Следејќи го патот на парите, МВР 
дошло до докази дека со парите се 
манипулирало на таков начин што се 
правеле фиктивни до го вори и задол-
жувања за купување градежно зем-
јиште.

"Од државата се земени 760.000 ев-
ра, поголем дел се одлеа ни во аферата 
'Денацио нализација'", изјави Тодо-
ров ски. 


