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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

П О Т К Л Е К Н А  Л И  " Т У Т У Н А Р О Т "  О     Д  К У М А Н О В О ! ?  П О Т К Л Е К Н А  Л И  " Т У Т У Н А Р О Т "  О  К Р И М И Н А ЛК Р И М И Н А Л

И М П Е Р И ЈА  И М П Е Р И ЈА  
Н Е  С Е  Г РА Д И  Н Е  С Е  Г РА Д И  
Н А  С Л Е П О ,  Н А  С Л Е П О ,  
Т У К У  СО  Т У К У  СО  
П ОД Д Р Ш К А  П ОД Д Р Ш К А  
Н А  М О Ќ Н И  Н А  М О Ќ Н И  
Л У Ѓ ЕЛ У Ѓ Е   

За царштината на тутунскиот бос од 
Куманово, Барјуш Сејдиу, дури до-
прва ќе слушаме нови и нови фак-

ти, кои ќе се откриваат во текот на оп-
сежната истрага против нелегалното 
про изводство на цигари, бидејќи она 
што беше запленето или фатено на де-
ло е последица на многу пропусти во 
државата. 

Но, сепак главното прашање оста ну-
ва како државата, односно политичките 
структури дозволиле Сејдиу в скут да 
стави судии, полицајци, обвинители и 
други значајни личности и притоа да 
изгради своја империја.

Имено, империја, макар и да била со з-
дадена врз основа на нелегално про-
изводство на цигари, не се прави преку 
ноќ, а уште помалку со волшебно стап-
че, кое со помош на зборовите "чирибу-
чириба" ќе ги создаде контурите на 
царштината. Овој нелегален бизнис не 
може да проработи без полициска, пр а-
восудна и, пред сè, политичка поддрш-
ка, која најверојатно доаѓала од врвот 
на структурата, бидејќи конците секо-
гаш се во рацете на политичарите, а ак-
терот, главната ѕвезда во филмот е из-
вршител. Профитот кој со години се де-
лел (фивти-фивти), очигледно бил иско-
ристен и за легализација на парите, кои 
биле врзани за перспективни фирми, 
иа ко тие претходно биле донесени на 
ра бот на бездната. 

Тоа значи дека империјата била уни ш -
тена само затоа што се "намерачил" на 
посилен од себе или не платил мито 
and корупција. Гледано од страна, или 
поточно под око, многу работи се не-

Постојат сериозни 
индиции дека тој бил 
поврзан со сите структури, 
со извршната, 
законодавната и судската 
власт, при што од колачот 
сите добро се "омрсувале". 
Затоа не треба да зачудува 
фактот дека богатството на 
Бајруш Сејдиу за неколку 
години да се 
мултиплицирало. 

Притоа, не може да нè 
изненади и аргументот дека 
тој всушност го поседува 
половина Куманово. 
Системот "пола мене, пола 
тебе" бил граден и 
надградуван, така што 
последниве години 
функционирал беспрекорно 
и се одвивал пред  јавноста, 
само што системот ги 
затворал очите.

логични, а сепак сè било на раб на ле-
галноста.

Затоа мораме да прашаме кој до з-
волил нелегалното богатење речиси да 
биде легализирано? Најверојатно оној 
кој го осмислил ставил воден жиг за да 
го легализира проектот, така што ниту 
лук јал, ниту на лук мирисал. 

 
УДРИ ПО САМАРОТ!

Народот вели ако не можеш да уд-
риш по магарето тогаш удри по самарот, 
па затоа полицијата прво удри по са-
марот, а потоа ќе се справува со кри-
миналците. Зошто многу порано не се 
реши на овој потег, иако дотичниот "им-

ператор" беше предмет на опсервација 
уште на почетокот на 2002 г., односно 
интензивно се собираа податоци во те-
кот на 2004 и на 2005 година.

Досието на Бајруш Сејдиу е големо, 
така што не може да се скријат неговите 
активности. За него знаеја не само ку-
мановската чаршија и полиција, туку и 
скопската калдрма, каде што се про-
даваа цигарите. 

Според тоа, постојат сериозни ин-
диции за негова поврзаност со сите 
структури: извршната, законодавната и 
судската власт, при што од колачот сите 
добро се "омрсувале". Затоа не треба да 
нè чуди фактот дека богатството на 
Сејдиу за неколку години се мулти пли-
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цирало. Притоа не може да нè изненади 
и аргументот дека тој всушност го по-
седува половина Куманово. Системот 
"пола мене, пола тебе" бил граден и 
надградуван, така што последниве го-
дини функционирал беспрекорно и се 
одвивал пред јавноста, само што сис-
темот ги затворал очите. Затоа "импе-
раторот" уживал. Но, додека тој градел 
царски кули околу себе органите на 
државата седеле со скрстени нозе, би-
дејќи оние кои требало да реагираат 
имале врзани раце. 

Поради тоа, сега со "еден удар на 
метлата убиени се неколку муви". Но, 
колку "муви" ќе ја избегнат правдата? 
Сè ќе зависи од нас. Доколку се вратиме 

Лучијано, кој подоцна бил фатен од 
ст ра на на даночниците.

Сепак, во целиот случај остануваат 
две неодговорени прашања. Првото, 
доколку еден тутунски бос заминува, 
односно неговата кариера е на залезот, 
по правило, се активира прашањето за 
неговиот наследник. Оваа теза е ве ро-
достојна, бидејќи еден играч секогаш 
може да биде заменет со друг. И второто 
прашање, колку длабоко влегол Сејдиу, 
односно колку го развил бизнисот?!

Во Секторот за внатрешни работи во 
Куманово се врачени околу шеесеттина 
решенија за преместување на други 
работни места на лица за кои е утврдено 
дека комуницирале со кумановскиот 
тутунар. Меѓу прераспределените се и 
началникот и командирот на поли ци-
јата, кои директно се надлежни за ор-
ганизирањето на работата на кума нов-
ската полиција. За сите прераспоредени 
во тек е проверка на нивната имотна 
состојба. 

Во врска со аферава, директорот на 
Бирото за јавна безбедност на МВР, 
Љупчо Тодоровски, истакна дека опера-
тивната обработка за случајот почнала 
пред шест месеци, но прибирањето ин-
формации се одвивало во изминатата 
година ипол. 

"Во собирањето информации рако-
вод ството и вработените во СВР Ку ма-
ново не учествуваа ниту еден процент. 
Целата работа е водена од Секторот за 
борба против организираниот крими-
нал, заедно со УЈП, финансовата поли-
ција, Царината и Дирекцијата за спре-
чување на перење пари", потенцира 
Тодоровски.

Тој ја нагласи и добрата соработка со 
соседните земји, каде биле детектирани 
запленети цигари, чие вештачење е во 
тек, за да се утврди дали се произведени 
од фабриката на кумановецот Сејдиу. 

Новото раководство на СВР Кума-
ново има добиено јасни инструкции - 
во рок од шест месеци да се постигнат 
резултати, односно да се ревитализира 
и да се реорганизира кумановската по-
лиција. 

"Ваква промена досега немало во 
историјата на постоење на МВР. Ова е 
најголемата кадровска промена, но 
убедени сме дека ќе ги даде резултатите 
кои ги побаравме од новото рако вод-
ство", изјави министерката за внатреш-
ни работи, Гордана Јанкулоска.

Секторот за внатрешна контрола и 
професионални стандарди при МВР е 
вклучен во проверката на активностите 
на вработените во СВР Куманово, со 
цел да утврди дали полицајците сто-
риле кривични дела или прекршоци.

Истрагата на случајот со Бајруш Сеј-
диу, кој беше приведен како дел од по-
лициската операција "Пепел", според 
Јанкулоска, претставува комплексен 
слу чај и, како што нагласи, оддава сли-
ка на мафијашка структура, која поч-
нала со нелегално производство и пуш-
тање во промет на цигари, но допол-

нителната истрага остава простор за 
сомневање за сторени други кривични 
дела во други сфери. 

"Нашите сознанија говорат дека оваа 
групација користела и легални методи 
за да се стекне со имот, кој понатаму ја 
засилува и нивната позиција и им ово з-
можува со притисок, со закани и уцени 
на нелегален начин дополнително да 
стекнуваат имот и да ја шират својата 
мрежа", оцени Јанкулоска. 

Според министерката, во целата ак-
ција било исклучително важно да се 
неутрализира структурата на крими-
налната група за да се оневозможи 
уништувањето на доказите, кои се зе-
маат за докажување кривични дела од 
поинаков тип. 

Таа потврди дека за сите луѓе за кои 
постојат основани сомневања за вме-
шаност сè уште не се собрани докази.

"Ваквата група не би можела да оп-
стои на сцена доколку немала директна 
или премолчна согласност од одредени 
структури. Работиме на обезбедувањето 
докази", нагласи Јанкулоска. 

Полициската акција "Пепел" е оце-
нета како најобемна акција за расчис-
тување кривични дела, кои се одне су-
ваат на нелегално производство, кри ум-
чарење и продажба на цигари, кри-
вични дела со елементи на насилство и 
корупција, извршени од организирана 
криминална група од подрачјето на 
Куманово и пошироко. Станува збор за 
добро организирана структура и хие-
рархиска поставеност, која подолго 
време дејствувала во Македонија и во 
соседните држави. 

Во акцијата, покрај водачот на кри-
миналната група Бајруш Сејдиу, при-
ведени се уште 27 лица, кои ги барале 
други полиции од ЕУ и од други држави. 
По лицијата пронашла и привремено од-
зела околу 1.500 пакети, односно околу 
15 тони разни видови нелегално про-
изведени цигари. 

Исто така, пронајдени се и околу 660 
килограми цигари во момент на не ле-
гално производство, како и друг от па-
ден материјал и поголемо количество 
режан тутун. Притоа, извршени се пре т-
реси и на 24 локации во Скопско и во 
Кумановско, а кај осомничените било 
пронајдено и поголемо количество 
оружје: 17 полуавтоматски пушки, 10 пи-
штоли, една автоматска и ловна пушка, 
муниција од различен калибар, па рич-
ни средства, девет возила од кои две 
товарни и еден влекач, кои се ко рис-
тени за транспорт на нелегално про-
изведените цигари до магацините за 
складирање и нивна дистрибуција.

Како последица на истражните деј-
ства во Струмица е притворен и нај-
големиот диструбитер на цигарите про-
изведени од Сејдиу. Се очекува ната-
мошните активности да пронајдат дру-
ги доказни материјали, вклучувајќи и 
банкарски трансакции, како и истрага 
за поседување фирми и приватизација 
на Тутунскиот комбинат во Куманово. 

на изворот на реката за "производство 
на цигари", тогаш ќе пронајдеме при-
чини за формирањето на кругот.   

КЛОПЧЕТО СЕ "ЗАМРСУВА"

Острите реакации во редовите на 
македонската полиција укажуваат на 
констатацијата дека криминалот не из-
бира методи, туку пробива системи.

Затоа мора длабоко да се истражи 
ранливоста на полицискиот апарат, чи-
ја остеопороза веќе претставува сери-
озна болест.

Во основа, болеста укажува колку 
била делотворна работата на контро-
верзниот кумановски бос, кој под своја 
капа ставил не само полицајци, туку су-
дии, обвинители и други играчи. Нешто 
слично, но во поголеми размери се 
случувало и во САД, кога владеел Лаки 

"СОЗНАНИЈАТА ГОВОРАТ "СОЗНАНИЈАТА ГОВОРАТ 
ДЕКА ГРУПАЦИЈАТА ДЕКА ГРУПАЦИЈАТА 
КОРИСТЕЛА ЛЕГАЛНИ КОРИСТЕЛА ЛЕГАЛНИ 
МЕТОДИ ЗА ДА СЕ ЗДОБИЕ МЕТОДИ ЗА ДА СЕ ЗДОБИЕ 
СО ИМОТ", ИЗЈАВИ СО ИМОТ", ИЗЈАВИ 
МИНИСТЕРКАТА ЗА МИНИСТЕРКАТА ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, 
ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА ГОРДАНА ЈАНКУЛОСКА 


