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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Во првите месеци од 2008 година 
српските полициски и безбед нос-
ни сл ужби утврдиле забележи-

телно иселу вање на албанската мафија 
од јужна Србија на Косово. Поради за-
силеното присуство на жандармеријата 
во об ласта околу Прешево, органи зи-
раните криминални групи процениле 
дека за нив е побезбедно да се пре фр-
лат на Косово, бидејќи таму не постои 
ни ту ред, ниту закон. Па, дури и т.н. фа-
брики за производство на опојни дроги 
од селото Велики Трновац се префрлени 
во Гњилане, каде се наоѓа и центарот за 
трговија со луѓе. Парите добиени од 
валканиот бизнис, главно, се насочуваат 
кон купување на преостанатиот српски 
имот од Косово, за целосно иселување 
на и онака малубројното српско на се-
ление во гетоизираните енклави. 

Сè ова ја загрижува меѓународната 
заедница, која тешко се справува со 
ретроградните процеси кои незапир-
ливо течат. Европската унија процени 

Одамна Интерпол и Европол 
во јавноста ја изнесоа тезата 
дека албанските криминални 
групи и организации се 
најопасни во Европа. 
Завршниот извештај на овие 
безбедносни институции за 
2007 година содржи податоци, 
кои ја разоткриваат тежината 
на балканскиот проблем, кој сè 
повеќе станува и европски. 
Дрогите, оружјето и трговијата 
со луѓе се главниот 
профитабилен бизнис, со кој се 
занимава косовско-албанското 
подземје. Во текот на првото 
тромесечие од оваа година 
косовската полиција заплени 
поголеми количества 
наркотици и оружје, но тоа е 
само капка во морето. 

Слична е состојбата и во 
Прешевската област. Таму, пак, 
се криумчарат малолетници. Се 
носат на Косово и трагата им 
завршува. Но, дрогата и натаму 
го има главниот збор. 
Најголемите пари се вртат 
токму од шверцот на 
марихуана, кокаин и хероин. 
На прашањето зошто 
криминалот достигнал толку 
висок стадиум се добива многу 
брз и едноставен одговор - на 
Косово нема од што да се 

живее. Административната 
граница меѓу Косово и Србија 
како и да не постои. Иако веќе 
станува збор за хипотетичка 
меѓудржавна граница, сепак 
нема ниту еден атрибут, кој ќе 
ја отслика состојбата од таа 
призма. Српските служби 
забележале дека на годишно 
ниво фреквенцијата на 
административните премини 
достигнува околу 1,5 милион 
луѓе. Тоа е јасен знак дека 
Албанците од југот на Србија 
повеќе се свртени кон 
Приштина отколку кон 
Белград. Нема прецизен 
податок колку од нив 
остануваат на Косово, а колку 
се враќаат во своите домови во 
Прешево или во Бујановац. 
Едно е сигурно, а тоа е дека 
Албанците од овој дел на 
Србија парите почнаа да ги 
вложуваат на Косово наместо 
да го развиваат сопствениот 
бизнис во своите подрачја. Во 
последно време сè повеќе се 
чувствува влијанието на 
косовската мафија во јужна 
Србија, што предизвикува 
сериозни политичко-
општествени импликации. 

Нешто слично се случува и на 
релација Приштина-Нови 
Пазар. Односите меѓу Косово и 
Санџак се развиваат повеќе, 
додека опаѓаат врските меѓу 
Рашката област и Белград.

дека Косово продолжува да биде цр-
ната точка на регионалниот криминал. 
За да се сопре тој тренд неизбежно е 
европските полициски структури да 
бидат во тесни врски со нивните колеги 
од балканските метрополи, но врските 
и меѓусебната соработка се на исклу-
чително ниско ниво. Отсуствува разме-
ната на оперативни податоци, па оттука 
не е тешко да се процени зошто кри-
миналот толку длабоко ги пуштил свои-
те пипала во овие подрачја. 

Сепак, во последно време е активен 
еден проект на Европол, кој го опфаќа 
албанскиот организиран криминал, но 
тежината на проблемот станува по го-
лем кога ќе се согледа дека тој кри-
минал не постои само на Косово или во 
Албанија, туку е широко распространет 
низ европскиот континент. Од друга 
страна, пак, тој не е хомоген, бидејќи ал-
банските организирани групи се силно 
инкорпорирани во различни органи-
зации. Соработуваат со Турци и Не ги р-

ци, па заедно со нив ја формираат во-
дечката европска криминална струк-
тура. Нивните кланови стануваат страв 
и трепет за Западна Европа. Резултатите 
кои ги постигнуваат при криминалните 
потфати бележат невиден прогрес, пр-
ед сè, поради лојалноста на членовите 
на мафијата. Брзо се прилагодуваат на 
новите услови и на новите шефови, не 
теоретизираат премногу, туку практич-
но се внесуваат во спроведувањето на 
операцијата. Истовремено, знаат да 
бидат невидливи за европските органи 
на прогонот, тешко достапни за нив, 
што особено им оди во прилог на нарко 
босовите. Тие сакаат такви "момци".

ГРАМ ЗА СЕБЕ, 
КИЛОГРАМ ЗА ШВЕРЦ

Мафијата секогаш ја користи ин сти-
туционалната слабост на државните 
сис теми. Тоа е особено карактеристично 
за земјите од југоисточна Европа. Во 
такви услови најдобро и најуспешно се 
оперира. Корупцијата која достигнува 
фрапантни димензии особено им оди 
во прилог на организаторите на кри-
миналот. Со малку пари можат да ги 
поткупат државните установи или ца-
рината, уште полесно слабо платените 
полицајци. Со тоа шверцерската ак ци ја 
се одвива како подмачкана. Не се губи 
многу време, не постои ризик за да 
бидат откриени, бидејќи в рака се др-
жат оние кои треба да ги гонат. На таков 
начин изминативе години се ос твари 
спрегата меѓу државните системи и 
криминалното подземје. Не е случајна 

НАЈГОЛЕМИТЕ ПРАТКИ СЕКОГАШ НАЈГОЛЕМИТЕ ПРАТКИ СЕКОГАШ 
ЗАВРШУВААТ НА КОСОВОЗАВРШУВААТ НА КОСОВО
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сумата од седум милијарди долари 
приход од шверц на дроги и оружје на 
годишно ниво. Без вмешаност на др-
жавните службеници би било невоз-
можно тоа да се постигне. 

Денес секој ситен криминалец по-
сакува да оперира на Косово. Имено, 
денес таму е рајот за таа работа. Аван-
туристите веднаш ја прифаќаат првата 
прилика која им се нуди од некој ули-
чен рекетар, се самоорганизираат во 
локална банда, која потоа со текот на 
времето се шири во поголема и нештата 
тргнуваат. За кратко време маалските 
хулигани стануваат босови. За нив не 
постои националност и вера, за нив не 
постои граница. За нив лимитот е не бо-
то. Еднаш криминалец, цел живот кри-
миналец. Тоа е секојдневието на бан-
дитите. Живеат за грам дрога за себе и 

уште килограм за шверц. Постојано се 
на релација Истанбул-Скопје-Прешево 
или Скопје-Приштина-Прешево. Тоа е 
рутата по која можат да патуваат и со 
врзани очи. Дрогата преку Турција 
најчесто пристигнува во Македонија и 
на Косово, а поради слабите контроли 
на граничните премини, оттаму лесно 
завршува во Врање или во Бујановац. 
Ниту Бугарија не е поштедена како тран-
зитна територија преку која се из вр-
шува шверцот. Најчесто се користени 
премините Рибаци и Стрезимировци, 
кај Босилеград. Другите гранични пре-
мини се опремени со софистицирани 
средства за откривање дрога, па затоа 
ги избегнуваат. Во операциите успешно 
соработуваат Срби, Албанци, Роми... За 
нив војните и поделбите не оставиле ни-
какви лузни. Тие се "браќа" во матниот 
бизнис.

ПАТЕШЕСТВИЈАТА НА 
БЕЛОТО РОБЈЕ

Голем дел од одговорноста за ак ту-
елните состојби со организираниот кри-
минал на Косово и пошироко сносат 
меѓународните институции во Приш-
тина, КФОР, УНМИК, во одреден дел и во 
ЕУ. Правилата на Обединетите нации им 
одат во прилог на криминалните банди, 
бидејќи можат лесно да се злоупотребат 

а, исто така, не даваат можност за сп-
речување на илегалната емиграција. 
Како последица на тоа денес Косово е 
омилено место за криминално-екстре-
мистичките групи. Целиот западен Бал-
кан е претворен во база од која се кри-
умчарат луѓе низ европските земји. Сла-
бата економија, високиот степен на ко-
рупција во институциите и пропуст ли-
воста на границите се главните фактори 
за постоењето на таква ситуација. 

Европол има прецизно изработена 
студија која ги опфаќа патиштата по кои 
патува белото робје, илегалната ра бот-
на сила и сл. Сè тоа е под контрола на 
албанската мафија. Централната рута 
поаѓа од кавкаскиот регион, па преку 
Молдавија, Романија, Бугарија, Маке до-
нија и Албанија завршува во некоја од 
европските земји. Значајна линија во 
мрежата е онаа која ги поврзува Нови 
Пазар, Косовска Митровица и Белград. 
Тој пат се користи за шверц на луѓе од 
Кина, Турција, Пакистан, Индија и Бан-
гладеш. Јужната рута поаѓа од западна 
Африка, преку Алжир, Мароко и Ги-
бралтар, до Шпанија и Португалија. Во 
земјите во ЕУ се влегува преку Грција и 
Италија. Балкански точки за шверц на 
бело робје се Тирана, Призрен, Приш-
тина, Митровица, Нови Пазар, Скопје, 
Битола, Врање, Белград, Ниш, Мостар, 
Бања Лука, Загреб, Карловац и Риека.

ЗА КРИМИНАЛЦИТЕ ЗА КРИМИНАЛЦИТЕ 
БАЛКАНОТ НЕМА БАЛКАНОТ НЕМА 

Г РА Н И Ц ИГ РА Н И Ц И

Главниот центар за дејствување на албанската мафија е Ал-
банија. Според анализите на меѓународните безбедносни сл-
ужби, во таа мафија се активни околу 100.000 криминалци од 
цел Балкан. Секој нејзин клан има цврста и лојална ст рук тура, 
со моќни територијални бази. Централата во Тирана во Црна 
Го ра гледа најголема можност за соработка, пред сè, по ради 
геостратешкото значење кое го има оваа држава, но и при ста-
пот до море. Исто така, таа има одлични врски со ко сов ските 
криминални групи, кои многу добро го имаат развиено биз-
нисот со проституцијата. 

Криумчарењето дроги и оружје најчесто оди преку се меј-
ства кои имаат традиција во таа сфера и кои во своите редови 
имаат истакнати членови. На пример, групата Брокај ја сочи-
нуваат поранешни политичари и припадници на некогашната 
тајна служба Сигурими.

ПОЛИТИЧАРИ И РАЗУЗНАВАЧИ - ГЛАВЕН СТОЛБ НА МАФИЈАТА
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Р Е ГИОНР Е ГИОН

ХРВАТСКА И 
СЛОВЕНИЈА 

ТРАНЗИТНА МЕТА НА 
КРИМИНАЛНИТЕ 

ГРУПИ
Територијата на Косово е главната 

трансверзала на албанско-италијанско-
руската мафија. Во неа се вкрстуваат 
криминалните интереси на речиси сите 
земји од југоисточна Европа. Герман-
ските стручњаци имаат сознанија дека 
во шверцот се вклучени и високи кру-
гови од владејачките гарнитури во Ти-
рана, Скопје, Подгорица и Белград. 

Во последно време балканските па-
тишта на дрога сè повеќе водат кон 
исток, пред сè, Русија, чиј пазар е сè 
позаинтересиран за стоки, кои доаѓаат 
преку Балканот. 

Операциите најчесто се вршат преку 
линијата Истанбул-Софија-Белград-За-
греб. Иако Хрватска не толку често е 
транзит мета за нарко босовите, сепак и 
таа не е заобиколена. Турските кри-
миналци најчесто доаѓаат со редовни 

Интересен е податокот дека де-
нес албанската мафија го кон тро-
лира и пазарот со дрога меѓу нар-
команите во српските затвори. Сп-
регата ја сочинуваат Албанци и жи-
тели на Санџак. На пример, во за-
творот во Ниш дрогата ја носат чле-
нови на семејството на осуденикот, 
потоа дилери, а илегално ја вне-
суваат и ја продаваат стражарите. 
Наркотиците се набавуваат од ст-
рана на косовски Албанци и од ју-
гот на Србија. За внесување на бе-
лите пакетчиња корумпираните ст-
ражари наплатуваат по околу 20 ев-
ра од парче, па некои од нив досега 
се збогатиле не само од препро-
дажба на дрога, туку и од алкохол, 
цигари, мобилни телефони и други 
продукти.

Црногорската мафија сè повеќе станува конкурентна на бал кан-
скиот подиум. Врските со Турција, Бугарија, Косово, Србија и Санџак 
се сè поизразени. По овие патишта патува хероинот, кој понатаму се 
дистрибуира во Босна и во земјите од Западна Европа. Една од нај-
влијателните групи е онаа со центар во Рожај која, пак, има директен 
линк со групи во Турција. Таа е поврзана со сараевското подземје, кое 
е задолжено за натамошен транспорт на наркотиците. Истовремено, 
Црна Гора го користи и морето како рута за достава на пратките низ 
Европа. Во пристаништата се пречекуваат пратките, кои најчесто 
доаѓаат од Јужна Америка, а потоа оттука заминуваат до крајната 
цел. Овој канал служи за шверц на кокаин, а корисници на дрогата се 
богатите европски земји и богатите бизнисмени кои живеат во нив. 
Во криминалниот круг, како и вообичаено, на директен или на 
индиректен начин, се вклучени и црногорските власти. Дали 
црногорскиот буџет се полни со пари од шверцот на дрога, исто како 
и од шверцот со цигари сè уште не може со сигурност да се каже.

Покрај нарко мафијата и трговците со оружје, на овие простори сè 
повеќе се присутни и шверцерите со автомобили. Нив ги има на 
подрачјето на поранешна Југославија од средината на осумдесеттите 
години на минатиот век, кога прв пат поч наа да крадат возила и да ги 
про даваат во арапските земји. Послед-
ниве години, покрај автомобили, се кра-
дат и теренски возила, кои во арапскиот 
свет се продаваат по висока цена, би-
дејќи на Арапите им се потребни за тр-
анспорт на овошје и на текстил. Се прет-
поставува дека годишниот профит од 
кражбата на автомобили изнесува по-
веќе од 100 ми лиони евра. Само Интер-
пол и Европол се во потрага по околу 
130.000 автомобили украдени на тери-
торијата на Балканот. Одреден број ук-
радени возила завршува во Албанија, па оттаму се пренесуваат на 
Блискиот Исток. Друг дел, преку Романија и Бугарија, завршува на 
украинскиот пазар. Покрај Белград, Нови Сад, Приштина, Подгорица 
и Софија, и Скопје е запишано на списокот на градови каде најмногу 
се криумчарат возила. Најчесто на мета се автомобилите од марките 
голф, пасат, југо, а следуваат ауди, мерцедес и БМВ.

АЛБАНСКАТА МАФИЈА АЛБАНСКАТА МАФИЈА 
НАЈТЕШКО СЕ АПСИНАЈТЕШКО СЕ АПСИ
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авионски линии во Загреб, а потоа се 
организираат со групи од Босна и од 
Косово. За нив се обезбедува при вре-
мено сместување на тајни локации, а 
потоа со помош на т.н. водичи се упа-
туваат во западноевропските држави. 
Понекогаш и словенечката територија 
се користи како транзит зона за пренос 
на илегални продукти. Неодамна е пре-
сечена добро организирана мрежа, пре-
ку која во Словенија илегално влегле 
околу 500 лица. Шверцот со луѓе траел 
подолго време, бидејќи во него уче-
ствувале лица кои добро ги познавале 
Словенија и нејзините патишта. Целата 
операција била раководена од Ал ба-
нија.

Според извори од германската 
тајна полиција, Рамуш Харадинај, 
Ха шим Тачи, Екрем Лука и Џавит 
Али ти се главните играчи во сло же-
ниот меѓународен синџир за шверц 
на дрога и оружје. Овие лица вршат 
дневен трансфер на околу 700 ки-
лограми дрога од Косово на европ-
скиот пазар. Групите ги контролира 
Тачи, кој го држи Косово, додека Ха-
радинај е задолжен за метохискиот 
регион. Одамна имаат развиено 
кланови кои извршуваат нарачани 
убиства, потоа перење пари, про-
ституција и шверц на оружје. На гру-
пата која ја предводи Хашим Тачи й 
се припишуваат десеттина убиства. 
Екрем Лука, пак, важи за еден од нај-
богатите Албанци, благодарение на 

големите пари заработени преку шверцот со цигари, автомобили, 
но и илегалниот трансфер на нафта и нафтени деривати. Тој има 
раз виено нарко мрежа во Турција, Бугарија, Грција, Македонија и 
во другите балкански држави. Важи за еден од најголемите ал-
бански макроа. Лука е поврзан и со исламски невладини орга-
низации кои, пак, се во спрега со фундаменталистите во Сирија. 
Овие податоци, кои во јавноста ги пласираше германската служба 
БНД, недоволно беа искористени од страна на меѓународните 
тела. На моменти дури беа и заборавени.

Мафијашките босови на Косово 
одамна размислуваат во наредните 
години да го протераат НАТО и не-
зависната држава која им ја по да-
рија западните земји да ја пре тво-
рат во нивно криминално дувло. 
Оттука произлегоа и стравувањата 
на меѓународните организации де-
ка не се знае часот кога екстре мис-
тите можат да ги нападнат миров-
ните сили на КФОР и на ЕУ и да 
обез бедат превласт во Приштина. 
Цел на организираните крими-
нално-терористички групи е да се 
оствари и доминација над Кори-
дорот 10, кој за Албанците претста-
вува главна порта кон светот. Кога 
тоа би се реализирало, следува 
идејата за Голема Албанија, која би 
ги опфатила деловите населени со 
Албанци во Македонија, Црна Гора 
и во Грција.

ИЛЕГАЛНИОТ ТРАНСФЕР НА ЛУЃЕ МЕЃУ ИЛЕГАЛНИОТ ТРАНСФЕР НА ЛУЃЕ МЕЃУ 
НАЈПРОФИТАБИЛНИТЕ БИЗНИСИНАЈПРОФИТАБИЛНИТЕ БИЗНИСИ


