БАЛКАНСКИТЕ ПОЛИТИЧАРИ В
Одамна е познато дека
најголемиот тутунски
шверцерски бос на Балканот
е Мило Ѓукановиќ. Во ерата
на Милошевиќ тој со
валкани пари ја полнеше
буџетската каса на
црногорската република,
бидејќи српскиот
неприкосновен вожд ги
секна средствата кои би ја
стимулирале прозападната
гарнитура во Подгорица.
Светот го знаеше тоа, но го
поддржуваше криминалот,
затоа што беше вперен
токму против белградскиот
режим. Останува енигмата
со кои луѓе од некогашните
ју-републики соработуваше
поранешниот црногорски
премиер. Велат дека и тие
им припаѓале на властите и
ја имале контролата во
своите држави. Многу
шлепери со македонски
регистарски таблички ги
преминувале границите,
носејќи контингенти со
шверцувани цигари. Кој е
мозокот во македонската
шверцерска приказна?

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

К

риумчарењето цигари, автомобили и наркотици спаѓа меѓу најчесто практикуваните појави во
подземјето низ поранешните ју-републики. По распаѓањето на федеративната
држава почна да цвета валканиот бизнис. Често тој беше поддржуван и од
државните структури, секако тајно. И не
само што беше поддржуван, туку и воден од олигархиите кои застануваа на
политичко-државниот трон. Властите во
Белград, Загреб, Сараево, Подгорица,

РЕТКО КОЈ ОД КАМИОНИТЕ БИЛ ЗАПРЕН НА
БАЛКАНСКИТЕ ГРАНИЦИ

ПОЛН БУЏЕТ,
Приштина и во Скопје декларативно се
бореа против девијациите кои беа спротивни на залагањата за европски вредности, но истовремено знаеја и да се
вклучат во нивното развивање. Шлеперите полни со шверцувани цигари,
наркотици и оружје без проблем ги
минувале новите балкански граници.
Отаде пунктот ги чекала "врската", која
ќе ја проследела пратката до крајната
дестинација. Милиони евра се завртеле
и сè уште се вртат од најголемиот профит на денешницата - шверцот.

ЃУКАНОВИЌ ПРВ ЗА
"ОТСТРЕЛ"
Италијанското обвинителство во Бари неодамна осомничи осум лица кои
во периодот од 1997 до 1999 година
преку Подгорица на Кипар префрлиле
околу 500 милиони евра заработени од
шверц со цигари. Според досегашните
податоци и информации, перењето пари од шверцот било извршено преку
сметки во Швајцарија, преку кои парите
се упатувани во Црна Гора, а потоа на
Кипар. Оттаму, пак, тие се проследувале
во кнежевството Лихтенштајн. Првоосомничен е политичкиот современик,
Мило Ѓукановиќ, најзаслужниот за стекнувањето на црногорската независност.
Тој ги полнеше буџетските каси токму
со парите од шверцуваните цигари, наводно поради тоа што режимот на Милошевиќ му ги секнувал сите финан-
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сиски средства за опстојување на републиката. Некои на смеа дофрлаа дека
Мило бил "кукла" во шверцот, затоа што
знаел и во таа работа државнички да се
однесува. Имено, додека едни ги полнеле своите џебови од шверцот, тој
валканите пари ги ставал во буџетот на
Црна Гора и со тоа малото државиче
преживувало независно од политиката
на Белград. Брисел тоа го знаел но го
премолчувал, гледал низ прсти. Тоа
беше удар за Милошевиќ и за неговите
следбеници. Да не беше Слобо, Мило
одамна ќе се простеше со тутунот. Сепак, ништо не е вечно и времињата се
менуваат. Белградскиот вожд не е на Дедиње веќе седум години, а поранешниот
црногорски премиер продолжи со истите работи. Италијанското обвинителство го обвини за мафијашко здружување заради шверц со цигари и перење
пари. Во црногорскиот клан се најмалку
дваесеттина лица, блиски на Ѓукановиќ,
со чија помош се изведувале операциите. За разлика од минатите години кога од Италија пристигнувале половични
информации за истрагата против Ѓукановиќ и неговите соработници во матниот бизнис, сега се соопштува дека истрагата е завршена и дека некогашниот
премиер се соочува со кривична пријава. Зделките не би можеле да се реализираат и без регионална соработка,
со некои од властите во соседните земји
за да можат шлеперите со цигари беспрекорно да преминат преку границите
на Хрватска, Босна, Косово, Македонија,
Бугарија...

О В Р В О Т Н А Т У Т У Н С К АТА М А Ф И Ј А
ПАРИТЕ ОД ШВЕРЦ
КАКО СТРАНСКИ
ИНВЕСТИЦИИ
Италијанските судови собрале многу
докази за повеќе лица од Балканот, кои
изминатите години биле вклучени во
шверц со цигари. Активностите на
шверцерите со цигари се водени преку
два тајни канала, преку Бугарија и преку Швајцарија. Директен посредник била Србија. Според документацијата добиена од бугарските цариници и полициските органи, српските органи само
во период од две години откриле големи пратки од пристаништето Бургас
во Бугарија до пристаништето Бар во
Црна Гора, како крајна дестинација. Дел
од цигарите бил транспортиран со теретни камиони со македонски регис-

Доколку судскиот процес против Ѓукановиќ се развие, постои
можност во него да се инволвира
и црногорската држава заради заштита на дигнитетот и достоинството. Официјална Подгорица веќе размислува за ангажирање меѓународни експерти, кои подетаљно ќе го проучат обвинението
и соодветно ќе реагираат на него.
Анализите покажуваат дека доколку се докаже вината на Ѓукановиќ во шверцот со цигари, сите
недолжни граѓани на Црна Гора со
генерации ќе ги плаќаат сметките
за криминалните активности на
некои луѓе, кои ги преземале наводно работејќи во име на државата.

ПОЛНИ ЏЕБОВИ!
ПАРИ И ЗА "КАСАТА", НО И ЗА СВОЈОТ ЏЕБ
Јавна тајна е дека со години
наназад Црна Гора се издржува како држава од политички
шверц и криумчарење на цигари, автомобили и наркотици. Познато е дека Мило Ѓукановиќ својата меѓународна
позиција ја изгради како противник на Слободан Милошевиќ и на Србија, во времето на
ембаргото, кога заради рампите од Белград, почна да се
занимава со масовен шверц.
Сè тоа беше државен бизнис
кој обезбедуваше средства за
Буџетот, но и за богатење на
луѓето од власта. Италијанското обвинителство во Бари подигна обвинение за тоа. Мило
Ѓукановиќ не се огласува. Не
сака ниту да се отповика на
судската покана, која му ја упатија италијанските обвинители, иако секогаш изјавувал
дека му стои на располагање
на било кој суд. Почетокот на
судскиот процес стана добредојден за противниците на Ѓукановиќ,
кои одамна сакаа да го елиминираат од политичката сцена.
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тарски таблички од Бугарија, преку Македонија и Косово, до Црна Гора. И во
овие случаи постојат сомневања дека
цигарите завршиле и на пазарите во Србија и во Италија. На списокот на бугарските цариници и полицијата се
нашле и 26 бродови кои ги превезувале
овие пратки за балканските земји до
пристаништето во Бар. Интересен е
случајот со компанијата "Рејнолдс", која
е откриена од страна на Европската комисија. Тужбата која е поднесена против неа сомничи четири лица за криумчарење цигари. Станува збор за Гилберт Лоренс, Луис Гарсија Маноло, Патрик Лаурент и Патрик Мониер. Секој од
нив имал овластување пренесно од ексклузивни сопственици на лиценци од
Црна Гора, односно од претпријатието
"Монтенегро тобако транзит". Тие тесно
соработувале со италијанската мафија.
Инаку, компанијата од Подгорица ја
основале членови на италијански криминални организации во соработка со
Владата на Црна Гора. Мафијашката
структура на компанијата имала поддршка од Агенцијата за странски инвестиции, која работела под специјална
заштита на Мило Ѓукановиќ. Користејќи
ги банките во Швајцарија и во Лихтенштајн, парите од италијанските криморганизации ги насочувале во југословенската федерална влада и во Владата
на Црна Гора. Парите достигнувале висина од стотина американски долари за
пакет цигари. Финалната фаза на целата
операција било префрлувањето на парите во Швајцарија.

"Не постои доказ кој
може да биде употребен против мене и против Црна Гора. Не знам
колку време да помине
и колку пари да се потрошат за судење, нема да може да се најде
елемент, кој ќе ме поврзе со некакви незаконски дејства. Не сакам да навлегувам во
оценките за сериозноста на ита лијанското
обвинителство, тоа е
нивна работа. Но, мене
целата оваа постапка
ми е многу смешна. Кога разбрав дека ќе покренат кривична пријава против мене, слатко
се изнасмеав. Според италијанските закони,
истрагата треба да биде завршена за 18 месеци, а таа трае меѓу пет и шест години. Зошто
толку се влечат работите, не знам".
Мило Ѓукановиќ

И УНМИК ТРЕБА ДА ГО ЗАПРЕ ШВЕРЦОТ,
А НЕ ДА ГО РАЗВИВА
за трансфер на парите се вршела со три приватни авиони, од
кои еден бил купен токму од парите добиени од т.н. данок на
транзит низ Црна Гора, воведен од страна на црногорската
Влада за шверцерите, кои ја користеле црногорската територија.
На сметката со број 03854109703948 во кипарската банка, се
откриени 500 милиони евра, стекнати од шверцот со цигари. Тие
пари биле користени за инвестирање во Црна Гора. Вработените
во банката не ги интересирало чии се парите и од каде е нивното
потекло. Но, за да може тие пари да станат чисти постои одредена процедура. Тие мора да им се пријават на имиграционите
власти веднаш штом авионот ќе слета на Кипар. Дури со одредена потврда, која се издава, можат да бидат уплатени на сметка
во банката. Обвинителите од Италија ја откриле целата оваа
мрежа на мешовитата италијанско-црногорска мафијашка структура. Виделе кој ги уплатувал парите, утврдиле со кои авионски
летови пристигнале на островот (од аеродромите во Подгорица
и во Тиват). Откриен е идентитетот на лицата кои биле курири во
операцијата, сумите кои ги пренесувале, како и датумите и броевите на летовите на авионите. Годишно трансферот на валкани
пари на Кипар се движел просечно по 200 милиони евра.

ОД ОВАА МАРКА НАЈМНОГУ СЕ ЗАРАБОТУВА

ДВЕСТЕ МИЛИОНИ ЕВРА
ГОДИШЕН ПРОФИТ!
Мило Ѓукановиќ му дал дозвола на мафијашот Дел Торе месечно во Црна Гора да увезува илјада тони цигари,
кои подоцна преку шверцерски канали, поточно со помош на глисери ќе се внесуваат во Италија. Поранешниот
црногорски премиер е осомничен и дека ја помогнал
илегалната продажба на цигарите преку претпријатието
"Зетатранс", дека преку врвот на црногорската полиција
овозможил шверц со глисери, кои впловувале во пристаништата Зеленика и Бар, како и дека обезбедил заштита за италијанските бегалци гонети од правосудството
во Италија. Се спомнува и сума од околу 100 милиони
евра, кои се собрани само во периодот од 1997 до 2000
година токму од шверцот со цигари, а се искористени за
инвестиции во Црна Гора. За перење на парите бил задолжен Станко Суботиќ Цане, кој наводно во швајцарска
банка ги уплатувал парите, потоа биле враќани назад во
Црна Гора, а оттаму носени на Кипар. Целата операција
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