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М А К Е Д О Н С К АТА  О РЛ И Ц А  С Е  РА С   

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"КОКАИНОТ ГО П  
НО НЕ И СВЕТСК 

Аферата со шверцот на 483 ки ло-
грами кокаин, кој македонската ца-
рина и полиција го запленија на 

граничниот премин "Блаце" кон Косово, 
почнува да добива сè поголеми меѓу на-
родните размери, иако како прво осом-
ничена се јавува Станислава Чочоровска-
Полетан, која одамна им е позната на ор-
ганите на редот во Белград и во Скопје. 
Имено, нејзиното притворање не прет-
ставува некое посебно изненадување, 
би  дејќи во синџирот таа се јавува во 
улога на транспортер на висококвали-
тетната дрога, која со преработка на па-
зарот може да достигне цена до 96 ми-
лиони евра. Затоа во целиот случај ос та-
нува неодговорено прашањето, кои се 
неј зините партнери во црниот бизнис, 
бидејќи вредноста на дрогата ја над ми-
нува можноста едно лице да ја купи, а 

Сегашниот плен не е 
последица на 
"пристигнатиот цинкарошки 
материјал", туку претставува 
нестручен преседан, кој 
криминалниот круг 
предвремено го затвори во 
Македонија, наместо тој 
правно и стручно да заврши 
во Грција или понатаму. 

Во вториот случај е 
запленето големо 
количество марихуана, при 
што е видлива разликата во 
професионалноста на 
акцијата, во кој освен 
продавачот е уапсен и 
корисникот на дрогата. 

На што се должат овие 
крајно дијаметрално 
спротивни полициски 
слики?! На ова прашање 
треба да одговорат првите 
луѓе на МВР, кои побрзаа да 
соберат поени или требаа да 
ги покријат другите 
сегменти во државата, на 
пример, економијата која не 
прима доволно витамини за 
елоквентен бум во земјава.

потоа да ја распространува и да ја про-
дава на западноевропскиот пазар. 

Поради тоа, постојат неколку реле-
вант ни тези, кои посочуваат дека таа мо-
рала да има безрезервна логистичка под-
дршка од неколку разузнавачки и пол и-
тички кругови на Балканот, бидејќи дро-
гата не би можела така лесно да ги мине 
границите на Црна Гора и на Косово, со 
намера преку Македонија да заврши во 
Грција или, пак, да оди понатаму. Исто та-
ка, фиктивната фантом фирма која била 
регистрирана во Грција, претставува не-
побитен доказ дека таа всушност прет-
ста вувала мамка за скривање на ими ња-
та на нарко босовите во регионот, чии па-
ри биле дадени за купување на дрогата 
во Венецуела и во други држави во Јуж-
на Америка. 

Но, поради раното откривање, или на-
мерното предвремено сечење на ка на-
лот на дрогата, доказите за затворање на 
синџирот се, релативно кажано, униш те-
ни, при што вистинските босови (на ра-
чатели) или организатори на пратката и 
натаму остануваат надвор од законот. 
Зош то? Прашањето ќе остане енигма се 
до оној момент кога ќе се отстранат сите 
политички пречки за нивно апсење и 
кога ќе се заврши процесот од затворање 
на геостратешкиот мозаик на оцр тува-
њето на новите граници на Балканот.   

НИВНОТО МИЛЕНИЧЕ
Притворањето на Станислава Чочо-

ровска-Полетан е природна последица 
на Божикниот настан од граничниот пре-
мин "Блаце". Но, со случката се поврзани 

и други лица од белградското и од ре-
гионалното подземје, ни откриваат из-
ворите, кое по разбивањето на Земун ски-
от клан се обидуваат да ги прегрупираат 
силите, односно целосно да го преземат 
нивниот нарко бизнис во Србија. 

Ако во доцните деведесетти години 
од минатиот век, Аркановата групација 
суверено владееше со црниот пазар на 
поранешниот ЈУ-простор, тогаш без мал-
ку сигурно постоеја идеални услови за 
вак ви дејствија, бидејќи нивното миле-
ниче Чочоровска-Полетан, благодарение 
на врските со Слободан Милошевиќ и со 
македонските политички моќници, има-
ла "одврзани раце" за извршување на 
валканите задачи. Меѓутоа, по убиството 
на Аркан и по паѓањето на режимот на 
Милошевиќ, дојдоа петте минути на не-
когаш многу моќниот Земунски клан, кој 
често пати доаѓал во судир со нишкото и 
со црногорското подземје. Но, кога ста-
нувало збор за високоризични "пратки", 
тогаш владеело приводно примирје ме-
ѓу групациите, така што и во овој пример 
и едните и другите соработувале во пре-
несувањето на дрогата. 

Свесни за својата моќ и за стратегијата 
на градење тесни врски со лица од суд-
ството, од полицијата, од царината, од 
разузнавачите во регионот, нарко босо-
вите прифатиле да го делат профитот од 
продажбата на дрогата, така што ризикот 
од откривањето на пратката останува на 
товар на сите учесници во "тајниот со-
обраќај".

Меѓутоа, сегашниот плен не е по сле-
дица на " пристигнатиот цинкарошки ма-
теријал", туку претставува нестручен пре-
седан, кој криминалниот круг пред вре-

ДРОГАТА ДРОГАТА ЙЙ БЕШЕ ДАДЕНА НА УВИД НА МЕДИУМИТЕ И НА  БЕШЕ ДАДЕНА НА УВИД НА МЕДИУМИТЕ И НА 
ПОЛИТИЧАРИТЕ. НО, ТИЕ СÈ УШТЕ НЕМААТ СВОЈ ЗАКЛУЧОК, ПОЛИТИЧАРИТЕ. НО, ТИЕ СÈ УШТЕ НЕМААТ СВОЈ ЗАКЛУЧОК, 
ОСВЕН ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ВИДЛИВИТЕ РАБОТИ, ОСВЕН ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ВИДЛИВИТЕ РАБОТИ, 
БИДЕЈЌИ ЗАТКУЛИСНИТЕ НЕ ИМ СЕ ПОЗНАТИБИДЕЈЌИ ЗАТКУЛИСНИТЕ НЕ ИМ СЕ ПОЗНАТИ
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 П И Л И  В О  Б Е Л Г РА Д С К О ТО  Г Н Е З Д О

РОШМРКА ДОМАШНАТА, 
АТА ЈАВНОСТ!" 

мено го затвори во Македонија, наместо 
тој правно и стручно да заврши во Грција 
или понатаму. 

Овој мал полициски маневар дава 
прав на можност за изрекување осло бо-
дителна пресуда за Чочоровска-Полетан, 
која и не е така наивна пред српските суд-
ски органи за да се брани со зборовите 
дека ја местат македонските полициски 
органи. 

Но, во нејзиното тврдење мораат да 
се разоткријат двете мошне важни ди-
мен зии од целиот случај. Првата се од-
несува на фактот дека таа сепак е жртва 
на пресметките во српското подземје, 
кое по полициската акција "Сабја" за-
креп нува.

Втората димензија мора темелно да 
се бара во актуелните политички со с-
тојби во Република Македонија. На Вла-
дата на Никола Груевски очајно й се по-
требни акции за да се задржи високиот 
рејтинг кај гласачите. Меѓутоа, оваа так-

тика не може да ги покрие другите сег-
менти од владината политика, која очи-
гледно се потпира на слаби кадровски и 
интелектуални потенцијали, кои при до-
несоа за јавашлукот при полициската 
акција на граничниот премин "Блаце". От-
таму се и сите нестручни недостатоци и 
недоследности при спроведувањето на 
класичната полициска акција.

Меѓутоа, ако се споредат двете по-
след ни акции на македонската полиција, 
при што во вториот случај е запленето 
поголемо количество марихуана, тогаш 
видлива е разликата во професио нал-
носта при изведувањето на акцијата, при 
што освен продавачот е уапсен е и ко-
рисникот на дрогата. 

На што се должат овие крајно дија-
метрално спротивни полициски слики?! 
На ова прашање треба да одговорат пр-
вите луѓе на МВР, кои побрзаа да соберат 
поени или, пак, требаа да ги покријат 
другите сегменти во државата, на при-

мер, економијата која не прима доволно 
витамини за елоквентен бум во земјава.   

"НЕМА ДОКАЗИ"
Во овој момент, распишаната меѓу-

народна потерница си ја заврши својата 
работа. Српската полиција "такуѓере", а 
јавноста има со што да се занимава. По 
информативниот разговор, истражниот 
судија на Окружниот суд во Белград ја 
предаде актерката во рацете на зат вор-
ските чувари. Но, Станислава Чочо ров-
ска- Полетан сè уште е надвор од дофатот 
на македонската полиција. Таа има двој-
но држав јанство, кое е силен аргумент за 
замајување на јавноста и за уценување 
во односите меѓу Србија и Македонија. 

Адвокатот на уапсената, Светозар Пав-
ло виќ, изјави дека ќе ја обжали одлуката, 
од носно рече дека не постојат законски 
при чини Чочоровска-Полетан да й биде 
испо рачана на Македонија.

ВРСКАТА НА ЧОЧОРОВСКА СО 
ФАМИЛИЈАТА НА АРКАН

Станислава Чочоровска-Полетан ја нарекуваат 
"балканската кралица на кокаинот". Доколку не 
беше откриено количеството од 483 килограми 
кокаин таа можела да заработи нешто повеќе од 
50 милиони евра, иако таа вели дека никогаш не 
видела дрога, а камоли да шверцувала. Татко и 
Светозар бил лекар во Клиничкиот центар во 
Скопје, а по традиција сите од нејзиното семејство 
биле лекари. Прв пат таа била приведена на со-
слушување поради основано сомнение дека неш-
то знаела за т.н. "црни тројки". Оваа контроверзна 
бизнисменка често пати била поврзувана со  деј-
ностите на Жељко Ражнатовиќ-Аркан. Нивното 
пријателство почнало во 1994 година. Чочоровска-
Полетан прв пат се појавила во "Ердут", каде се 
наоѓа центарот за обука на паравоените формации 
на Аркан. По некое време почнала да се забавува 
со нејзиниот сегашен сопруг Ранко Полетан (авто-
механичар), кој во тоа време бил неразделен при-
дружник и телохранител на Аркан и еден од нај-
истакните борци на т.н. Арканови тигри. Поради 
врската со Полетан и неговиот личен однос со Ар-
кан, Станислава Чочоровска се здобила со екс клу-
зивно право да држи фришоп на Аркановата бен-
зинска пумпа во "Ердут". Подоцна, по започ нува-
њето на воените дејствија во поранешна Југосла-
вија, Чочоровска се омажила за Ранко Полетан и 
се преселила во Белград. Таа, од Аркан и од не го-
вата сопруга Светлана го купила станот, кој се нао-
ѓа во населбата "Јулино брдо" во Белград. По Ар-

кановиот 
п о г р е б , 
во 2000 
година, 
таа станала 
"гла вен кни гово ди тел 
на фи  нан сис ките сред ства" на 
познатата пе  јачка Цеца Раж њатовиќ. Се 
на ве дува дека сестрата на по зната пеј ач- ка, 
Лидија Величковиќ, дознала инфор мации за 
малверзациите кои ги правела Чочо ровска, по 
што настанала го лема караница која и ден денес 
трае. Во тоа време, во Македонија поч нале да се 
"раѓаат" обвиненијата за нејзината вме шаност и 
фи нансирањето на Служ бата за државна без бед-
ност, како и за изградбата на базата на Еди ницата 
за специјални операции во Кула. Таа ги де ман-
тираше овие наводи а, исто та ка, ги отфрлаше ин-
формациите дека органи зирала обид за убис тво 
на поранешниот министер за внатрешни ра боти 
Љубе Бошкоски. Во 2003 година последен пат се 
нашла во фокусот на вни манието кога Свет лана 
Цеца Ражнатовиќ и неј зи ната сестра беа уап сени 
под обвинение за транс фер на пари за играчи од 
фудбалскиот клуб "Оби лиќ". Тогаш Чочоровска 
твр деше дека парите од трансферот ги префрлала 
на сметка на Лидија Ве личковиќ во Унгарија. Но, 
луѓе од семејството Раж њатовиќ потенцираат де-
ка токму Чочоровска префрлила во Унгарија само 
мал дел од парите, а другите средства од тран сфе-
рот на играчи ги задржала за себе.  
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"Нема докази, а притворена е зашто е 
стран ски државјанин и мора да се ис-
почитува од лу ката на меѓународната 
потерница, која е изда дена од маке дон-
ските власти. Според неа, таа мора да 
се појави во Скопје. Јас се борам Ста-
нислава да не биде екстрадирана, заш-
то Маке донија не испратила докази за 
што се обви нува, само испратиле мол-
ба да се приведе во Македонија", из-
јави адвокатот Павловиќ.

Пред неколку дена Чочоровска 
негираше дека има било каква врска 
со шверцот на бли зу 483 килограми 
кокаин.

"Не пренесував никаква дрога. 
Би се одѕвала на повикот на секоја полиција на 
светот. Нека ме водат на детектори за лага, нека ме однесат 
било каде. Само Маке дон ците нека ми објаснат зошто 
имаат три раз лич ни изјави", истакна об винетата.

Случајот со кокаинот и со положбата  на Чочоровска ос-
танува да виси во воздух, бидејќи таа има многу добри 
советници, кои й помагаат добро за од жртвено јагне таа да 
се претвори во лебед или во жртва на македонските влас-
ти, а уште поважно е тоа што нејзиното прво интервју се 
појави во "Политика", која обично пренесува официјални 
владини ставови. Поддршката на српските власти сега е во 
втор план, но подоцна таа ќе излезе на виделина.

"ЖИВА В РАЦЕ ИЛИ НЕ!?"
"Дрогата ми е подметната, најверојатно од македонските 

власти, бидејќи имам многу лоши односи со ВМРО-ДПМНЕ", 
изјави Станислава Чочоровска-Полетан за провладиниот 
белградски дневен весник "Политика".

Во интервјуто таа тврди дека сегашната македонска 
Влада е пробугарска и проалбанска и не е прв пат ВМРО-
ДПМНЕ да се обидува да ја намести за разни кривични 
дела. 

"Ме обвинуваа дури дека како соработник на српската 
тајна полиција сум планирала да го ликвидирам и поранеш-
ниот министер на македонската полиција Љубе Бошкоски, 
кој сега е во Хаг", потенцира Чочоровска во интервјуто, 
наведувајќи ја српската и меѓународната јавност кон други 
води.

Таа сè уште тврди дека не е организатор на шверцот на 
кокаинот, туку некој на подрачјето на Црна Гора, Косово 
или на македонската граница, бидејќи наводно кутиите со 
боја биле заменети со кутии полни со дрога.

Чочоровска наведува дека толкаво големо количество 
дрога може да шверцува некој милионер, а не таа, која на-
водно живее во скромен стан од 70 метри квадратни во 
пред градието на Белград.

"На македонската полиција не й паѓам жива в раце", из-
јави Чочоровска.

Инаку, Станислава Чочоровска-Полетан е кумашинка на 
Аркан и блиска до поранешниот претседател Милошевиќ. 
Според македонската полиција, таа е вклучена во транс-
портот на кокаинот од Венецуела. Живеела во Скопје, но 
веќе долги години е во Белград, сопруга на Ранко Полетан, 
еден од командантите на Аркановите тигри.

Возачот на камионот, кој е во притвор, за неа работел 
повеќе години. Најверојатно знаел дека дел од кантите со 
поликолор се полни со дрога.

Фатениот кокаин бил произве ден во 16 лаборатории, 
открива ма кедонската полиција, а со хрват ски от брод "Ло-
шињ" од Јужна Америка, преку Италија и Шпанија, дрогата 
би ла истоварена во Црна Гора, од каде со камион требало 
да биде транспор тирана за Грција. Во аферата со ко ка инот, 
покрај вмешани Грци, имало и други лица од некои ев роп-
ски држави, каде дрогата со сигурност подоцна ќе била 
дистрибуирана.

МВР тврди дека во криминалните ст-
руктури уфрлиле шпиони кои ја следеле 
целата организација и транспортот на ко-

каин. Тие се изненадени од ко личеството, 
бидејќи мислеле дека по добиените инфор-

мации ќе за пленат само 76 килограми дро-
га, но тоа бил бројот на кантите полни со ко-
каин.

Вкупното количество кокаин из несува 
486 килограми и 705 гра ма. Вредноста на ма-
ло, со преработка, би изнесувала од 92 до 150 

милиони евра.
Чочоровска не е непозната за јав носта. Уш-

те 2000 година беше обви не та, односно таа и 
сопругот биле вме шани во шверц со ци гари и 
со алкохол, кој одел преку Марко Милошевиќ.

Наместо да одговара пред поли ци јата, таа за 
нашите медиуми тврдеше дека македонски биз-

нисмени и политичари работат со српската мафија.
"Кога ќе ги донесам видеокасетите, на отворањето на ди ско-

теката 'Мадона', на неговиот фришоп, на два фришопа правеше 
све чени отво рања, многу Македонци се вкрстуваа за да бидат во 
негова близина. Има биз нис мени со примат на политичари. Ќе ги 
до биете видеокасетите", изјави пред не колку години обвинетата, 
која сепак не ги прикажа касетите.

Некое време Станислава беше за тво рена во својот стан, твр деј-
ќи дека некој сака да ја убие, но ниту таа покрена об винение про-
тив некого ниту, пак, поли цијата ја обвини за нешто. 

Подоцна адвокатот на Светлана Цеца Ражњатовиќ тврдеше 
дека скопјанката Станислава Чочоровска била задолжена за тран-
сферите на фудбалерите на ФК "Обилиќ" и по смртта на Аркан 
била глав на во клубот. Во тоа време Цеца беше осомничена за 
финансиски малверзации при продажбата на фудбалерите. Ина-
ку, Македонката е родена во Вевчани, Струшко.


