"ДОБЛЕС НИТ Е МА
"ДОБЛЕСНИТЕ
М А ЈТАПЧИИ"
ЈТАПЧИ И" СЕ СК
Уапсените од мега
скандалот "Бачило" го
менуваа тоналитетот на
својата гласовна скала,
бидејќи пред судијата во
судницата на Врховниот суд
на РМ се исплашија од
ноторната вистина, која
можеби ќе ги одведе на
повеќегодишна екскурзија
во КПД "Идризово". Меѓутоа,
и овој пат останува
неодговорено прашањето кој е мозокот на акцијата?
Дури сега овчарот
Иснифарис Џемаили сфатил
во каква каша паднал.
Судијата не го интересира
кој перел пари, туку да
премери и да ја одреди
затворската казна, бидејќи
делото е подведено под
организиран криминал и
корупција.
Да беше жив Ристо Крле ќе
ги "потчукнеше по
рамениците" и ќе им
речеше: "Ја читавте ли
мојата драма 'Парите се
отепувачка'".

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В

ласта конечно направи "сефте" во
својата повеќемесечна борба против корупцијата и организираниот
криминал. Судењето на обвинетите во
аферите "Бачило" и "Денационализација" почна со караници и со префрлање
на вината, при што ниту овчарот Исмаили не знаел за криминалните дејствија,
а уште помалку нотарот, судиите, адвокатите итн. кои ги поврзувале актерите

САЛАТА НА ВРХОВНИОТ СУД Е ПРЕТЕСНА ДА ГИ ПРИМИ
СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЛИЧНОСТИ, НО И ОБВИНЕТИ,
КОИ ГО ПРАВЕЛЕ И ГО ШИРЕЛЕ КРУГОТ ОД ПЕНЗИОНЕРИ,
ОВЧАРИ ПА СÈ ДО НОТАРИ, СУДИИ ИТН.
меѓу себе, така што волшебниот круг
завршувал кај ексзаменик-министерот
за економија, Саша Андоновски, кој во
специјалната судница во зградата на
Врховниот суд на Република Македонија во Скопје, ладнокрвно ги слушаше
"дубарите" на своите колеги од затворот во "Шутка".
Имено, славното новогодишно апсење е засенето од акцентот кој му се
придава на судењето на обвинетите.
При тоа, сите "доблесни мајтапчии" го
менуваа тоналитетот на својата гласовна скала, бидејќи пред судечкиот судија
се исплашија од ноторната вистина, која можеби ќе ги одведе на повеќегодишна екскурзија во КПД "Идризово".
Меѓутоа, и овој пат останува неодговорено прашањето - кој е мозокот на
акцијата? Кој ги зближил лицата, а парите се вртеле од едни во други раце,
за потоа да се распределат на нивните
банкарски сметки.
Очигледно специјалните мерки на
Одделението за гонење на дела од организираниот криминал и на корупцијата, кое работи во рамките на државното Јавно обвинителство дава некакви
резултати. Но, кога се има полни раце,
тешко се забележуваат резултатите, бидејќи вината се докажува на суд, а таму
процедурата се кочи и се одолговлекува.

ФИЛМСКА "КЛАПА"
Битката за префрлање на вината во
случајот "Бачило" почна со зборовите:
"измамник, љубител на пари".
Колку парите ги зближуваат актерите? Многу, бидејќи измамниците имаат
различен социјален статус, од интелектуалци до овчар в планина, кој всушност
и не бил чувар на стадата, кои пасат по
Шар Планина. Гуната, односно рубата
беше мејк ап за медиумска атракција.
Но, откaко мина славата и кај органите
на редот проработи трезвеноста, овчарската слава го удри по глава. Иснифарис Џемаили пропеа во судницата и
покажа со прст - "измамник, љубител на
пари".
Колку мака си имал човекот кој на
крај собра храброст да крене рака на
еден нотар? Меѓутоа, дури сега ни претстои одмотување на клопчето.
Зборовите на Џемаили не претставуваат откривање на мозокот на синџирот.
Нотарот Никола Стојменовиќ е само
еден дел од специјалниот гердан, кој со
месеци се ковел во политичките и во
правосудните кругови во Република
Македонија. Имено, за време на првото
рочиште падна првата филмска "клапа"
за продолжување на снимањето на филмот во судницата.

"ОВЦИТЕ ДОБИЈА УПЛАВ
ОТИ ПАРИ ГИ УДРИЈА ПО ГЛАВА!"
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АРАА
А РАА ВО С УДН
УДНИЦ
ИЦ АТА
Во продолжението од судењето
дел од обвинетите ги менуваа
своите искази дадени во текот на
истражната постапка.
"Ме викаше Никола Стојменовиќ
и ми даваше нешто да потпишувам.
Не знам што потпишував. Толку
многу му верував што не ставав
очила да прочитам што потпишувам", изјави пензионерот Ордан
Милановски, обвинет дека е еден
од главните во шемата со денационализација на имот.
"Ниту сум земал пари, ниту сум
давал", истакна Милановски, кој на
судското рочиште го смени исказот,
кој го дал во текот на истрагата.
"Пред истражен, бев во бунило,
не знаев каде сум. Сакам домашен
притвор, бидејќи во затворот не
можам сам да се соблечам, спијам
вака облечен", изјави Милановски.
Да беше жив Ристо Крле ќе ги "потчукнеше по рамениците" и ќе им речеше: "Ја читавте ли мојата драма 'Парите се отепувачка'".
Дури сега овчарот Џемаили сфатил
во каква каша паднал! Судијата не го
интересира кој перел пари, туку да премери и да ја одреди затворската казна,
бидејќи делото е подведено под организиран криминал и корупција.
Наспроти него, нотарот Стојменовиќ
неговата ролја ја префрла врз власта,
која наводно не била способна да ја
открие вината на институциите и затоа
тие се обидуваат да ја оправдаат својата
грешка во пропустите во случајот "Бачило".
Инаку, распитот почна без присуство
на поранешната судијка Марија Дубровска која, и покрај одредената мерка притвор, не дојде на рочиштето. Докторите
од Клиниката за онкологија не дозволија таа биде донесена на судењето.
"Ве известуваме дека горенаведеното
лице е пронајдено и лоцирано во Институтот за радиотерапија и онкологија.
Во разговорот со професорот ни е об-

јаснето дека лицето Марија Дубровска
е во тешка здравствена состојба, при
што ви доставуваме писмен извештај",
изјави судијата Лилјана Иванова-Шопова.
Во овој мега скандал се притворени
23 лица, кои и покрај нетрпеливоста сепак од затворот во "Шутка" мораа заедно да патуваат до судницата.
Ова судење ќе биде испит и за судијката Иванова-Шопова, но и за севкупното македонско судство, кое сè уште
не се докажало дека може да се мери со
криминалците. Сепак, мора да се констатира дека судењето ќе биде тешко и
маратонско, бидејќи големата сала во
Врховниот суд на РМ беше претесна да
ги прими прво 27 адвокати и 23 обвинети, потоа двете судијки Шопова и Димишкова, роднините, пријателите и др.
Во аферата се вмешани ексфункционери, адвокати, нотари, пензионери,
стечајци, а обвинетите се товарат дека
нелегално приграбиле повеќе од
6.000.000 евра.
Во одбраната најмногу адвокати има
ангажирано нотарката Гордана Ракочевиќ - дури четворица. Неа друштво й
прави првообвинетиот - овчарот Иснифарис Џемаили, кому му беше доделена
отштета од 727.000 евра.

ПОЛНА САЛА
Инаку, на судското рочиште кое беше одложено поради недоаѓањето на
судијката Дубровска, адвокатите почнаа да ги покажуваат сопствените умешности, кои ќе ги применат во одбраната
на обвинетите.
"Што ќе правиме, театар со носила,
со инфузии, со такви работи ќе бидеме
во судница? Општата здравствена состојба, за која доставив комплетна документација, ако треба да правиме театар, нема проблем, ќе правиме", изјави
адвокатот на судијката, Мирослав Вујиќ.
"Значи ли тоа дека и утре ќе одложиме, не знам до кога и како, а нашите 13
обвинети се притворени веќе четврти
месец. До кога?", истакна адвокатката
Мирјана Бојаџиевска.
Обвинението е напишано на 72 страници, а 24 обвинети се товарат за перење пари, измами и злоупотреба на службената положба.
За аферата "Бачило" во притвор се и
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Ветеринарот Муамет Арифи изјави дека составувал потврди за
Иснифарис и за неговите овци. Но,
исто така, потврди дека овците
биле исплашени и со воспалено
виме, бидејќи неколку дена не
биле молзени.
"Бев во бачилото и имаше тела
на овци. Летаа хеликоптери кои
дејствувале над тој регион. Направив службена белешка, но тоа не е
таа истата која сега се наоѓа во
предметот", истакна полицаецот
Душан Стојанов, кој направил службена белешка за загинатите овци.
обвинетите: полицаецот Душан Стојанов, кој издал документ дека бачилото
на овчарот Иснифарис Џемаили било
гранатирано, потоа ветеринарот од Камењане, Муамет Арифи, затоа што изготвил лажни потврди за бројот на овците. Нотарот кој ги заверувал хипотекарните договори, како и пензионерот
од Велес, Крсто Иловски, на чија банкарска сметка биле префрлени повеќе
од 500.000 евра, а притоа го "насанкал"
неговиот најдобар пријател, нотарот Стојменовиќ. Во истражната постапка, за мега
скандалите "Бачило" и "Денационализација", е пронајден систем како се переле парите. На сметките биле забележани
повеќе од 1.000.000 проневерени евра,
кои биле префрлени на повеќемина, од
кои речиси сите биле сиромашни лица
и пензионери.
Шемата била разработена на тој начин што се правеле хипотекарни договори за да се обезвредни вредноста
на атрактивните градежни локации, а
потоа да се продаваат десет пати поскапо, бидејќи парите не можеле веднаш
да ги верификуваат или да ги прикажат
тие ги префрлале на сметките на пензионерите.
Судската постапка покажа дека борбата против организираниот криминал
продолжува, но таа се одвива со многу
маки. Најмногу се ангажирани јавните
обвинители, кои имаат премногу работа, но во содејство со другите органи,
пред сè, со МВР, конечно работите тргнаа од мртва точка.

