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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СИТНИТЕ РИБИ СИТНИТЕ РИБИ 
"СТРАДААТ" - КРУПНИТЕ"СТРАДААТ" - КРУПНИТЕ  
"МАШАЛА" КРАДАТ"МАШАЛА" КРАДАТ  
Акцијата на Министерството за 

вна  трешни работи за при ведува-
ње корумпирани полицајци и ца-

риници, кои земале мито на граничните 
премини Богородица, Меџитлија, Деве 
Баир и на Табановце, е за поздравување, 
бидејќи од некаде мора да се почне.

Но, останува прашањето - дали по 
сит ните риби ќе бидат фатени големите 
сомови, кои цели 16 години им пркосат 
на органите на редот и преку митото 
успеаја да заработат не само замоци, ту-
ку цели села и градови. 

Поради тоа, акцијата за фаќање на ко-
румпираните припадници на МВР и на 
цариниците не смее тука да застане, ту-
ку треба да се испита севкупниот имот 
на сите вработени кои последнава де-
ценија ипол егзистираат од земањето 
ми то или од прогледувањето низ прс ти.

Во контекст на ова мора да се кон с-
татира дека криминалот во Република 
Македонија е диктиран од одредени 
политички центри на моќта, кои успеаја 
да создадат своја мрежа на јатаци на 

Во полициската акција 
се притворени околу 41 
полицаец и цариници, кои 
беа уапсени за примање 
поткуп и примање мито на 
граничните премини 
Богородица, Табановце, 
Деве Баир и Меџитлија.

Шестмина од уапсените 
се пуштени на слобода, за 
двајца полицајци 
Обвинителството се 
откажало од гонење, а 
останатите биле 
приправници на 
граничните премини и 
затоа се пуштени.

По еднодневниот 
распит, во Основниот суд 
Скопје 1Скопје, 
осомничените полицајци 
и цариници се однесени 
во притворската единица 
во затворот Скопје во 
Шутка. Во затворот 
немале доволно место и 
кревети, па морале да се 
снаоѓаат. Позајмувале 
ќебиња и душеци од други 
полициски установи за 
нови легла во ќелиите.

гра ничните премини. Истовремено, по 
првичната анализа за примената на спе-
цијалните мерки за следење на крими-
налот мора да се оцени дека недоста-
сува рендгенската слика од Блаце, Ја-
жин це, Ќафасан, од Прохор Пчињски, 
од граничниот премин кај Дебар, како и 
кај Делчево, кои во овој момент кур ту-
лија, иако има сериозни индиции дека 
и на овие премини се случуваат сери-
озни аномалии и криминални дејствија. 
По акцијата рапортот на истражните 
органи е следен. Имено, се зборува за 
двајца "пишманџии", кои го признале 
делото, по што се ослободени и ќе се 
бранат од слобода. Полицајците се од 
граничниот премин  Богородица, доде-
ка другите се бранат со молчење. При-
ведените 41 царински службеник и по-
лицајци се соочуваат со можност да до-
бијат голема затворска казна, која ќе ги 
оддалечи од слободата, бидејќи на сит-
но за 5, 10 или 30 евра ја ризикувале 
сво јата професионална, човечка и се-
мејна судбина. 

Меѓутоа, ако се земе предвид сумата, 
која на крајот на денот ќе се подели, 
тогаш стекнатото богатство е "машала 
големо". Затоа молчењето е најголемиот 

аргумент за бранење од вината и од од-
говорноста, која нив ги пикна во апс. 
Но, вината се докажува на суд, а таму сè 
може да се случи, дури некој да ис цин-
кари некоја поголема глава или да от-
крие некоја друга шема, која е блиску 
до партијата, која до вчера го кон троли-
раше системот.

Арбитражата ќе покаже или ќе до-
каже како најчесто на шалтер се земале 
5, 10 или 20 евра, односно од паза рење-
то зависело царинењето на стоката која 
патникот ја носел со себе и ја внесувал 
во Македонија. Постојат индиции дека 
акцијата не е завршена и списокот за 
апсење се проширува. Тоа го најави и 
министерката за внатрешни работи, 
Гор дана Јанкулоска. Исто така,МВР и 
Управата за јавни приходи се дого во-
риле да го проверат имотот на прит во-
рените лица, кои се товарат за делото 
мито при извршување на про фе сионал-
ните работни задачи.

Директорот на Управата за приходи, 
Горан Трајковски, истакна дека ќе го ко-
ристат рокот од 60 дена, во кој ќе ба ра-
ат од Катастарот податоци за недвиж-
ниот имот на цариниците, полицајците 
и нивното потесно семејство, но и кога и 
како ги купиле скапите автомобили.

АКО КОНТРОЛАТА АКО КОНТРОЛАТА 
СЕ ПРОДЛАБОЧИ НА СЕ ПРОДЛАБОЧИ НА 
ПОВРШИНА ЌЕ ИЗЛЕЗАТ ПОВРШИНА ЌЕ ИЗЛЕЗАТ 
МНОГУ ГОЛЕМИ ДЕВИЈАЦИИ МНОГУ ГОЛЕМИ ДЕВИЈАЦИИ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИНА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

ВО АКЦИЈА НА МВР УАПСЕНИ ВО АКЦИЈА НА МВР УАПСЕНИ 
КОЛЕГИ И ЦАРИНИЦИКОЛЕГИ И ЦАРИНИЦИ


