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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

" Р Е Н Т У  -  П О Т К О Њ А К "  З А  Б О Р     Б А Т А  П Р О Т И В  К О Р У П Ц И Ј А Т А" Р Е Н Т У  -  П О Т К О Њ А К "  З А  Б О Р  

Најновите апсења на истакнати 
судии, директори, заменици-об-
винители, адвокати и поли ти ча-

ри, поврзани со случајот "Јака табак" 
претста вува мошне сериозен пра во су-
ден настан, бидејќи на испит се не само 
Министерството за внатрешни работи, 
туку Одделот за организиран криминал 
при Државното јавно обвинителство и 
Кривичниот суд во Скопје, кој мора да 
одговори дали има или нема вина кај 
осомничените лица.

Сега оваа дилема претставува најго-
лема јамка или стапица за домашните 
политичари и аналитичари, затоа што 

Обвинетите се обична 
куртизана за политичарите, 
која секој може да ја купи за пет 
пари, иако и во неа може да се 
пронајде ронка душа, па макар 
таа и да била човечка. 

Сепак, ова правило не важи за 
македонската политичка 
врхушка која, да потсетиме, е 
идентична со претходната, а таа 
сега се обидува да ја симне оваа 
власт, бидејќи апси на иста 
финта.

им верува на циркузантите, туку на па-
рите, кои светот го вртат околу малиот 
прст, исто како и народот со кој може 
лесно да се манипулира.

МЕЧКИТЕ СЕ БУДАТ 
ОД СОН

Во овој момент обвинетите се обич-
на куртизана за политичарите, која мо-
же секој да ја купи за пет пари, иако и 
во неа може да се пронајде ронка душа, 
па макар таа и да била човечка. Сепак, 
ова правило не важи за македонската 
политичка врхушка која, да потсетиме, 
е идентична со претходната, а таа сега 
се обидува да ја симне оваа власт, би-

дејќи апси на иста финта.
Во што се состои грешката на власта, 

која со лисици на рацете приведува 
пред истражен судија истакнати: ди рек-
тори, владини функционери, судии, пра-
вобранители итн.? 

Според многу истакнати правници, 
сегашниот пристап на власта го зане ма-
рува принципот на презумпција на не-
виност, но ако грешката ги буди од зас-
паниот сон скриените мечки, тогаш ст ра-
вот го зголемува политичкиот рејтинг на 
премиерот, така што исходот од бор-
бата против корупцијата во македон-
ското општество е сè поголем. Но, прин-
ципот на морковот и на стапот не може 
вечно да трае и да ја задржува тензијата 
на посакуваното ниво. Оваа игра прет-

КОЈ ВО МАКЕДОНИ   ЈА Е НАПОЛЕОН, А КОЈ ВО МАКЕДОНИ 
КОЈ Е БОНАПАРТА?КОЈ Е БОНАПАРТА?
со апсењата позицијата го крева својот 
рејтинг, додека опозицијата ги упо тре-
бува сите свои валидни средства, дури 
и валканите арсенали за да докаже де-
ка начинот на приведување на инвол-
вираните "апаши" е несоодветен, однос-
но при евентуална ослободителна пре-
суда народот ќе ја памети само црната 
дамка, а чесноста секогаш била зане-
марена од страна на методите на по-
литиката во Република Македонија.  

Поради ова политичкиот циркус се 
сели од Радовиш во Скопје, а за некое 
време ќе се дава претстава во некој 
друг град, со некои други актери или 
мајтапџии. Меѓутоа, со текот на времето 
интересот за овој вид циркуски прет-
стави опаѓа, бидејќи народот веќе не 



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 690 / 21.9.2007

" Р Е Н Т У  -  П О Т К О Њ А К "  З А  Б О Р     Б А Т А  П Р О Т И В  К О Р У П Ц И Ј А Т А Б А Т А  П Р О Т И В  К О Р У П Ц И Ј А Т А
ставува меч со две острици, во која 
секој може да согори, дури и владетелот 
кој го диктира темпото на апсења. Име-
но, владеењето на правото оди во по-
грешна насока, така што оваа ситуација 
може да создаде предуслови за сериоз-
на политичка криза на која всушност 
долго време се повикува анемичната 
опозиција. Во тој случај се наметнува 
прашањето дали опозицијата создава 
политичка криза за да се дојде до влас-
та. Но, во меѓувреме, што ќе се случи со 
борбата против корупцијата? "Ренту-
поткоњак!" Или тоа беше друга тема за 
обработка, која е актуелна само додека 
ВМРО-ДПМНЕ е на власт.

Според ова, судбината на 15 луѓе 
вме шани во аферата тешка 17 милиони 
евра, осомничени за злоупотреба на 
службената положба во матни зделки 
со тутун од државните резерви, е не-
извесна, бидејќи ниту можат да се спа-
сат од медиумското апсење, ниту можат 
да му се молат на СДСМ дека ќе ги спа-
си од јавниот непринципиелен линч, 
затоа што политичарите ги боли уво 
што тие имаат лисици на рацете. Тие 
нема да се прв или последен пример во 
Македонија, бидејќи во нашата цар шти-
на има доволно примери за непри ме-
рена "будалаштина". 

Денес си на врвот од политичката ка-
риера, а утре можеби ќе се најдеш долу. 
Историјата памети многу вакви приме-
ри, кои доволно зборуваат за погреш-
ната политичка насока или тактика. За-
тоа во контекст на ова се наметнува 
прашањето дали премиерот може пре-

да го откријат криминалот, тие ги сок ри-
ле трагите од девијантните појави од 
продажбата на тутунот, кој бил во соп-
ственост на Бирото за стокови резерви. 
Осомничените тврдат дека тутунот се 
наоѓа во магацините на "Јака табак", иа-
ко жолтото злато веќе било продадено. 
За оваа работа молчеле јавната право-
бранителка и судијката од Струмица, 
иако сомнителниот предмет директно 
им бил на увид во нивни раце.

"На Буџетот на државата му се на-
несени милионски суми евра штета, а 
истовремено на 'Јака табак' и е овоз-
можено да се здобие со противправна 
имотна корист од повеќе од 10 милиони 
евра", изјави портпаролот на МВР, Иво 
Котевски.

Уапсените биле приведени од страна 
на МВР, а најголем дел од нив потек ну-
ваат во Радовиш. Овој пример покажува 
дека полицајците сè повеќе имаат ра-
бота, но се помалку простор има во ис-

резерви, Радован Поповски; заменик-
јавен правобранител на Струмица, Мир-
јана Панајотова; директор на "Јака та-
бак", Ѓорѓи Теневски; поранешен ди рек-
тор на "Јака табак", Димитраки Георгиев; 
финансиски директор на "Јака табак", 
Тат јана Крстева; поранешен финансиски 
директор на "Јака табак", Магде Ни ко-
лова; директор на обработка и про-
дажба, Васил Ристовски; како и пора-
нешни членови на Комисијата за про-
ценка на тутун - Страшо Нелковски, Вла-
димир Ме дрежановски, Даме Пели ва-
новски, Валентина Ристова, Васе Си мов-
ска Бош кова, Димитрија Георгиевски 
од "Тутун ски комбинат - Прилеп"; Са-
ботко Стој ковски, вработен во Институт 
за тутун во Прилеп; и Роза Делева, су-
дија во Основен суд Струмица во Стру-
мица.

РЕЗУЛТАТИТЕ 
ИЗОСТАНУВААТ

Како што и се очекуваше, бордот на 
директори на "Јака табак" Радовиш зас-
тана на страна на обвинетите. Претсе-
дателот на бордот, Благој Камчев, тврди 
дека купопродажбата на тутунот од сто-
кови резерви е избелена во регуларната 
постапка.

"Се изврши судско порамнување, со 
кое тутунот заложен за обезбедување 
на побарувањата на Министерството за 
финансии - Биро за стокови резерви, во 
вкупно количество од 3 милиони 176 
ил јади 253 килограми, по класи и по 

КОЈ ВО МАКЕДОНИ   ЈА Е НАПОЛЕОН, А ЈА Е НАПОЛЕОН, А 
КОЈ Е БОНАПАРТА?

ку ваквата медиумска претстава да ја 
достигне славата на Наполеон? Не, за-
тоа што овој цар имал своја политичка 
големина, која ја градел преку воената 
умешност, така што она што преку ноќ 
го стекнал, а тоа е круната - набрзо ја 
изгубил.

СОМНИТЕЛНИ 
ЗДЕЛКИ

Во кривичната пријава на Минис-
терството за внатрешни работи се на-
гласува дека првите луѓе на "Јака табак" 
од Радовиш два пати продале еден ист 
тутун. Тој не смеел да се продава затоа 
што бил заложен под хипотека. А, па ри-
те од продажбата, според МВР, завр-
шиле во рацете на осомничените лица. 
Ова било правено со помош на чле но-
вите на владината Комисија за про цен-
ка на тутунот, а за пет години се сме ни-
ле две комисии. Но, наместо членовите 

тражниот затвор во "Шутка". Поради 
ова, дел од упасените затворскиот жи-
вот го минуваат по полициските ста-
ници, каде сè уште може да се пронајде 
столче за криминалците. Но, според за-
конската регулатива само истражниот 
судија може по распитот на осом ни че-
ниот да одлучи дали ќе треба лицето да 
биде пуштено на слобода за да се бра-
ни, или дел од својот живот ќе мине во 
мизерните простории на истражниот 
затвор во "Шутка".

Во секој случај, циркусот го прават 
сите, а другите им се ситат, иако можеби 
некои од инволвираните во аферата се 
невини и затоа вечно ќе ги следи црната 
дамка, која нашиот народ ја памети, а 
не ја брише од свеста. Тоа значи дека 
осомничените се принудени да играат 
онака како што им свират од власта, но 
и од опозицијата, која од нивната мака 
бере плодови. 

Во овој случај осомничени се: по ра-
нешен директор на Бирото за стокови 

берби, се предаде во сопственост и вла-
дение на Министерството за финансии 
- Биро за стокови резерви, со што 
целокупниот договор на 'Јака табак' од 
Радовиш на име главен долг, камати и 
трошкови се сметаат за измирени", ис-
такна Благој Камчев.

Реакцијата беше очекувана, бидејќи 
кој си ја има мувата на капата може сè 
да зборува, дури и да ја закопа воената 
секира, иако отровните стрели "фрчат" 
на сите страни. Но, сепак тие не ја по го-
дија целта - борбата против корупцијата, 
која заглави во политичката кал. Имено, 
без разлика на тоа што намерата е про-
никлива и вредна, сепак резултатите из-
остануваат, бидејќи медиумскиот при-
стап ги нарушува основните човекови 
права и слободи. Тоа значи дека туту-
ноберачите не го собраа тутунот, туку 
го обраа бостанот. Но, кој во оваа афера 
е тутуноберач? Овој одговор треба да 
го даде судот?! Засега ниту Владата ниту 
осомничените се тутуноберчачи. 

Дали премиерот може пре-
ку ваквата медиумска прет-
става да ја достигне славата 
на Наполеон? Не, затоа што 
овој цар имал своја политичка 
големина, која ја градел преку 
воената умешност, така што 
она што преку ноќ го стекнал, 
а тоа е круната -набрзо ја из-
губил.


