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БАЛКАНСКИТЕ ПАТИШТА НА НАЈСКА     ПОТО БРАШНОБАЛКАНСКИТЕ ПАТИШТА НА НАЈСКА  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Последниве неколку 
години Македонија сè 
почесто е во допир со 
висококвалитетните и скапи 
дроги. Македонските 
државјани веќе не се само 
обични превозници на 
дрогите, туку тие се и 
организатори. Со текот на 
времето тие станаа мали 
нарко босови. Земаат 
профит од турите кои 
минуваат низ Македонија, 
но тоа не би го направиле 
успешно доколку немаат 
добри врски во дел од 
државните структури, пред 
сè, во граничните органи. 
Има случаи кога наместо 
пари добиваат килограм 
или два од дрогата. Сепак, 
македонската полиција 
нема докрај одврзани раце 
и способности целосно да се 
справи со нелегалната 
трговија со наркотици. 

НА ВО  ЈНИ!НА ВО ?Балканот е главна раскрсница за 
транспорт на дрога и наркотици 
во Европа. И кога ова сме го ка-

жале не сме откриле ништо ново, сенза-
ционално. Тоа е факт веќе 15 години. 
Патиштата кои поаѓаат од Средниот 
Исток, преку Турција минуваат токму 
низ нашите простори, со цел да дојдат 
до крајната дестинација, Западна Евро-
па. Тоа е рутата на "природната" дрога. 
Синтетичката, пак, има поинаков пра-
вец, таа од Европа завршува во азиските 
земји. Центар на балканските нарко 
случувања е Белград. Тука се вкрстуваат 
разно-разни групи, индивидуи, пратки... 
Еден пат од Белград тргнува кон Европа 
преку Австрија, а друг преку Унгарија 
продолжува кон скандинавските др жа-
ви. Србија го има приматот во тран спор-
тот на дрога поради близината на Ко-
сово и рајот кој таму владее за овој вид 
шверц. Последниве неколку години Ци-
вилната мисија во Приштина и поли-
цијата на УНМИК не презеле речиси 
ништо за елиминирање на хаосот во 
нарко бизнисот. 

К р и м и н а лК р и м и н а л

ШВЕРЦОТ НА ДРО   ГА - ПРЕДВЕЧЕРЈЕШВЕРЦОТ НА ДРО 

ЗА ШТО И ЗА КОЛКУ 
ДРЖАВИТЕ СЕ 

"СЛЕПИ"?
Од друга страна, пак, целиот процес 

сега се одвива и на друга територија. 
Поголем дел од работите се префрлени 
од Косово во Санџак. На подрачјето на 
Нови Пазар постојат пет организирани 
групации кои ја покриваат речиси це-
лата територија на Србија. Многумина 
се прашуваат како е можно токму на 

овие простори да цвета забранетата тр-
говија. По Втората светска војна во Тур-
ција се иселиле околу 300.000 гра ѓани 
од Рашката област. Тоа значи дека во 
таа земја денес живее втората и третата 
генерација од тие Санџаклии. Тие се мо-
торната сила за пренесување на нар ко-
тиците на овие простори. Најголемата 
запленета пратка хероин во регионот 
на Санџак била регистрирана минатата 
година - 111 килограми. Бил откриен на 

граничниот премин Градин во камион 
на турски превозник. Хероинот бил спа-
куван во 200 пакетчиња, со различна 
тежина, скриени во текстил за увозник 
од Нови Пазар. Нешто слично како со 
кантите со поликолор на Чочоровска. 

Познавачите на криминогените при-
лики укажуваат дека борбата против 
трговијата со наркотици е исклучително 
отежната поради фактот дека регионот 
на Санџак е многу затворена средина, 
па оттука полицијата тешко доаѓа до 
веродостојни информации. Во таквите 
т.н. семејни кланови сите ги почитуваат 
правилата и мораат да молчат, инаку 

Во извештаите на Европол, криминалните балкански групи се 
запишани како најопасни за Европа. Турција е најзначајната зем-
ја за увоз и дистрибуција на хероин во земјите од ЕУ. Тие сора-
ботуваат со групите од балканското подземје. Директорот на Ев-
ропол, Макс Петер Расел, неодамна истакна дека група составена 
од Албанци е една од трите најопасни криминални организации 
во Европа. Тие го прошириле своето дејствување и во САД. Ли-
цата кои ја сочинуваат албанската група се вмешани во трговија 
со дрога, со оружје и со луѓе. Во извештајот на Европол, како 
земји кои, исто така, имаат свој удел во трговијата со дроги, се 
спомнуваат Бугарија и Романија. 

може главата да им летне. А, таму многу 
информации за тоа знаат и обичниот 
работник, и медицинските лица, и но-
винарите или и полицајците. Експертите 
сметаат дека во такви конзервативни 

ВО ОВОЈ ТРИАГОЛНИК Е РАЈОТ ЗА НАРКО БИЗНИСОТ И ВО ОВОЈ ТРИАГОЛНИК Е РАЈОТ ЗА НАРКО БИЗНИСОТ И 
ТЕШКО ОДИ ЕЛИМИНИРАЊЕТО НА ОВОЈ ХАОСТЕШКО ОДИ ЕЛИМИНИРАЊЕТО НА ОВОЈ ХАОС
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БАЛКАНСКИТЕ ПАТИШТА НА НАЈСКА     ПОТО БРАШНО ПОТО БРАШНО

НА ВО  ЈНИ!ЈНИ!??
ШВЕРЦОТ НА ДРО   ГА - ПРЕДВЕЧЕРЈЕГА - ПРЕДВЕЧЕРЈЕ

средини најдобро е да ги избегнуваат 
апсењата на осомничените лица и дека 
тоа треба да се направи на неутрален 
терен. Нарко бизнисмените често знаат 
своите акции да ги префрлат во дел од 
балканските земји или во запад ноев-
ропските метрополи. Во текот на осум-

Во 2000 година маке дон ска-
та полиција заплени цистерна 
со 13 тони анхидрид, која од 
Туз ла преку Приштина прис-
тигна во Скопје, каде што била 
откриена. Крајна дестинација 
била Турција. Познавачите на 
овие прилики велат дека поја-
вувањето на толкави коли чес-
тва анхидрид во еден регион 
е знак дека производството на 
хероин може да се лоцира ток-
му во тој регион. Анхидридот 
служи како катализатор во про-
цесот на производство на херо-
ин, тој е дериват на опиумот. 
Ако дрогата е врзана со вој-
ната, како што велат експер ти-
те, тогаш не е чудно што ни се 
случи 2001 година, бидејќи без 
наркотиците веројатно и во-
ста нието на ОНА ќе беше не-
остварливо или помалку ус-
пешно.

Дрогата доаѓа за ед-
но со војната. Забра-
нетото брашно секо-
гаш е главниот извор за 
финансирање на кр-
вавите лудила. Според 
германската тајна служ-
ба, за време на ко сов-
ската војна ОВК годиш-
но имала профит од 
околу 900 милиони то-
гашни германски мар-
ки, од кои повеќе од 
половина се обезбедувале од шверц со дрога и со наркотици. 
Албанската нарко мафија годишно само во Германија пере при-
б лижно 1,5 милијарди долари преку двесте приватни банки. Слич-
ни податоци има и француската служба која во еден извештај за-
пишала дека албанските радикални групи се главните криумчари 
на дрога во Франција, чија годишна вредност достигнува две ми-
лијарди долари. Ако денес Косово е пред независност, се пос та-
вува прашањето - дали таа независност е купена со валканите пари 
од нарко бизнисот?

десеттите и на деведесеттите години од 
минатиот век регуларните полициски 
ти мови успеале да откријат и да не у тра-
лизираат повеќе од 70 групи, кои опе-
рирале на подрачјето на Санџак и во Ко-
сово, но денес тоа е оневозможено по-
ради присуството на меѓународните ми-
ровни сили на дел од овие прос тори. 

Како што е познато, тие многу малку 
време и средства й посветуваат на ели-
минацијата на нарко трговијата, па от-
тука таа е многу развиена. 

НАРКО БОСОВИ И ВО 
"БЕЗБЕДНОСТА"!?

Кокаинот, како висококвалитетна дро -
га, од Јужна Америка на Балканот прис-
тигнува преку пристаништето Бар во 

Црна Гора или од пристаништата во Ал-
банија. Во последно време и грчката 
полиција успева да открие големи прат-
ки кокаин, пред сè, во Солун. Таа дрога 
е наменета за европскиот пазар. Веш-
тачките дроги, пак, како што се, екс-
тазите, последниве неколку години се 

сè поприсутни на нашиве простори, па 
и во Македонија. Тие имаат ниска цена 
и нив ги бараат сиромашните слоеви, 
кои сè повеќе ги има на Балканот. Денес 
овој вид дрога дури и се произведува 
на Косово. Сепак, земји кои се најголеми 
производители на овој вид дрога во 
Европа се Полска и Холандија. Еден од 
најголемите проблеми на полициските 
органи на земјите од Балканот е нив-
ната слаба соработка со европските по-
лициски структури. Практично, тие не-
маат никакви веродостојни податоци кои 

ПАТИШТАТА НА ДРОГАТА, КОИ ПОАЃААТ ОД СРЕДНИОТ ПАТИШТАТА НА ДРОГАТА, КОИ ПОАЃААТ ОД СРЕДНИОТ 
ИСТОК, ПРЕКУ ТУРЦИЈА, МИНУВААТ НИЗ НАШИВЕ ИСТОК, ПРЕКУ ТУРЦИЈА, МИНУВААТ НИЗ НАШИВЕ 
ПРОСТОРИ, СО ЦЕЛ ДА ДОЈДАТ ДО КРАЈНАТА ПРОСТОРИ, СО ЦЕЛ ДА ДОЈДАТ ДО КРАЈНАТА 
ДЕСТИНАЦИЈА - ЗАПАДНА ЕВРОПАДЕСТИНАЦИЈА - ЗАПАДНА ЕВРОПА
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би им помогнале во запленувањето на 
шверцуваните дроги. Може да се ве-
рува дека запленувањето на половина 
тон дрога на македонско-српската гра-
ница во делот на Косово, за која се ве-
рува дека е дело на Чочоровска, е слу-
чаен успех на македонските гранични 
органи, кои реагирале на дојавена ин-
формација од страна на некои косовски 
структури. Но, да не звучи пот цену вач-
ки, сепак е голем успех. 

Од друга страна, интернационалните 
европски полиции и немаат којзнае 
каква доверба во балканските. Причи-
ната за ова е тоа што тие се многу ко-
румпирани. Поаѓајќи од граничните ор-
гани, царинските работници па сè до 
полицајците. Дека тоа е така покажува 
и последната акција на македонското 
МВР, во која се уапсени повеќе од 40 
лица со различни профили. Како може 
во една таква ситуација да се постигне 
успех на планот на сузбивањето на тр-
говијата со наркотици? За една држава 
да може да реализира завидни резул-
тати на тоа поле, таа треба да ја покрива 
целата мрежа од производителот до крај-
ниот потрошувач и конзумент. Само на 
тој начин може да се открие структурата 

Еден офицер на елитната група на италијанската жан дар ме-
рија, специјализирана за високоризични акции против мафијата 
изјави: "Албанците од Косово се едни од најопасните дилери со 
дрога и со оружје. Овие луѓе се одлучни, сурови, способни за 
најлошото. За неколку часа можат да мобилизираат мноштво 
насилници и располагаат со неверојатни суми пари во кеш. За 
да останат во форма, секоја ноќ ограбуваат домови и дуќани, 
движејќи се од еден во друг град во регионот на Ломбардија".

Нештата, исто така, многу се исполи-
тизирани, па не е ретка случајноста и 
врвни функционери на одредени земји 
да се вклучени во матниот бизнис. По-
следниве неколку години Македонија 
сè почесто е во допир со висококва ли-
тетните и скапи дроги. Македонските 
државјани веќе не се само обични пре-

дрогата. Сепак, македонската по лиција 
нема докрај одврзани раце и спо соб-
ности целосно да се справи со неле-
галната трговија со наркотици. До сега 
се запленети многу пратки, но мно гу од 
нив и поминале низ нашава тери торија 
без никакви опасности по диле рите. 
Дали државата можеби знаела за тоа?

на целиот процес, пред сè, да се про-
најдат организаторите. Причините за 
не успешната или за малку успешната 
работа на балканските земји, вклучу вај-
ќи ја и Македонија, е тоа што минис тер-
ствата за внатрешни работи сè уште се 
строго централизирани. Се апсат само 
возачите кои ја пренесуваат дрогата, но 
не и организаторите и налогодавачите. 

возници на дрогите, туку тие се и ор га-
низатори. Со текот на времето тие ста-
наа мали нарко босови. Земаат про фит 
од турите кои минуваат низ Маке до ни-
ја, но тоа не би го направиле ус пешно 
доколку немаат добри врски во дел од 
државните структури, пред сè, во гра-
ничните органи. Има случаи кога на мес-
то пари добиваат килограм или два од 


