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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ТУТУНСКАТА ТУТУНСКАТА 
МАФИЈА МАФИЈА 

МУ ОБЈАВИ МУ ОБЈАВИ 
ВОЈНА НА ВОЈНА НА 

БА ЛК АНОТ!БА ЛК АНОТ!

Д А Л И  Е  В И С Т И Н И Т А  Т Е З А Т А  Д Е     К А  С Е К О Ј А  Д Р Ж А В А  И М А  С В О Ј А  М А Ф И Ј А ! ?Д А Л И  Е  В И С Т И Н И Т А  Т Е З А Т А  Д Е  

По оперативната акција со кодно 
име "Балкан експрес", направена 
по повод убиството на новина-

рот и сопственик на неделникот "На-
ционал", Иво Пуканиќ, како и не го виот 
маркетинг директор, Нико Фра њиќ, 
Хр ватска поднесе пет кривични прија-
ви, од кои три за тројца хрватски држав-
јани, една за српски државјанин, и по-
следната за личност која има двој но 
државјанство, односно хрватско и бо-
санско. Токму оваа последната е за пр-
виот оперативец и мозокот на целата 
акција, Жељко Милановиќ, кој на јав-
носта й е познат по неговото учество во 
"Црвените беретки" на Милорад Лу-
ковиќ-Легија, а кој се сомничи дека во 
кругот на весникот "Национал" ја донел 
бомбата која ги усмрти Пуканиќ и Фра-
њиќ. Милановиќ, познат по прекарот 
Црвен ветер, според оперативните со з-
нанија на хрватската полиција е во бегс-
тво, и се претпоставува дека се наоѓа 
некаде во Република Српска иа ко, како 
што се шпекулира, успеал за са мо десет 
минути да й побегне на по лицијата. Тој 
е личноста за која Ин тер пол веќе по-
долго време има распишано потерница, 
односно покрај хрватската, за него тра-
га и полицијата на Унгарија, Србија и 
Црна Гора, поради вооружени грабежи, 
киднапирања и убиства.

Сторителите на убиствата на Пуканиќ 
и Фрањиќ еден месец однапред из нај-
миле стан, кој се наоѓа наспроти Ре-
дакцијата на "Национал", од каде мо-
жело целосно да се забележи дви же-
њето на Пуканиќ, но и прегледно да се 
набљудува целиот паркинг простор, 
каде убиениот го паркирал својот ав-
томобил. Според хрватската полиција, 
бомбата која на паркинг просторот ја 
донел Милановиќ е активирана од ст ра-
на на Бојан Гудуриќ, кој се наоѓал во 
станот, и каде потоа двајцата го оче-
кувале расплетот на ситуацијата. Бом-

Токму Пуканиќевите 
текстови говорат дека 
неговиот убиец би можел да 
биде припадник на 
мафијата, што 
недвосмислено го отвора 
прашањето дали можеби 
овој случај нема да 
предизвика серија 
мафијашки убиства низ 
целиот регион или, пак, тој 
период заврши со 
транзицијата? Доколку го 
следиме примерот со 
Република Бугарија би 
можеле да кажеме дека таа 
"ера" во оваа земја заврши, 
со нејзиното влегување во 
Европската унија. Сепак, од 
годините на транзицијата, 
кога царуваше ерата на 
мафијата во Бугарија, ќе 
останат запишани 200 
ликвидации, кои се ставаа на 
списокот на нејзини дела. 
Ваква слична пресметка 
веќе доживеа и Република 
Србија, кога Владата на оваа 
земја, веднаш по убиството 
на премиерот Зоран Ѓинѓиќ, 
й  објави војна на мафијата, 
односно на подземјето, 
активирајќи ја акцијата 
"Сабја". Сепак, мора да се 
потенцира дека во оваа 
држава, во која промените 
де факто одат тешко, 
справувањето со мафијата  
сè уште е тема број еден за 
сите српски политичари. 
Ништо поразлична, ако не и 
полоша, не е состојбата со 
мафијата и во Босна и 
Херцеговина. Земја која го 
доживеа најгрозоморниот 
филм на војната, земја во 
која реформите се прават 
многу бавно. Со еден збор, 
земја во која мафијата го 
има главниот збор!? Каде е 

Македонија?

бата била активирана во 18.27 часот, 
односно во моментот кога Пуканиќ ја 
допрел бравата на автомобилот. Поли-
цијата претпоставува дека за ваквиот 
успешен атентат ликвидаторите два 
месеца по дваесет и четири часа го 
следеле Пуканиќ, при што се запознале 
со неговите секојдневни навики и дви-
жења. Покрај Гудуриќ и Милановиќ, за 
убиството на Пуканиќ се сомничат и 
Роберт и Лука Матаниќ, како и Амир 
Мафалани, на кои им е одреден трие-
сетдневен притвор.

Но, тука не завршува акцијата "Бал-
кан експрес". Според сознанијата, таа 
треба да се прошири многу повеќе, од-
носно и надвор од Република Хрватска, 
за што говори и интензивната сора-
ботка на полициите од Хрватска, Србија 
и Бугарија. Најверојатно цел е да се 
стегне обрачот околу балканската ма-
фија, која сè уште е моќна на овие про-
стори, пред сè, поради фактот што до-
бар дел од членовите на овие групации 
имаат одлични врски со политичките 
структури во земјите. Дали и Република 
Македонија ќе биде вклучена во оваа 
акција?

ХРВАТСКА ЈА ТРЕСАТ 
АТЕНТАТИ!

Пред седиштето на својот весник, во 
терористички чин беше убиен соп стве-
никот и главниот и одговорен уредник 
на еден од најтиражните неделници во 
Република Хрватска, Иво Пуканиќ. Под-
метнатата бомба до автомобилот на Пу-
каниќ, која беше активирана со дале-
чински управувач, одекна силно во 
хр ватската јавност, која овој чин недво-
смислено го окарактеризира како бру-
тална мафијашка ликвидација. Хрватска 
веќе подолго време е на нозе. Пре-
миерот Иво Санадер веднаш наложи и 

Х Р В АТС К АХ Р В АТС К А
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Д А Л И  Е  В И С Т И Н И Т А  Т Е З А Т А  Д Е     К А  С Е К О Ј А  Д Р Ж А В А  И М А  С В О Ј А  М А Ф И Ј А ! ? К А  С Е К О Ј А  Д Р Ж А В А  И М А  С В О Ј А  М А Ф И Ј А ! ?

спроведе вонредна состојба во сите 
институции, надлежни за расветлување 
на овој случај, дотолку повеќе што само 
пред неколку седмици се случи уште 
едно убиство во Загреб. Станува збор 
за убиството на Ивана Ходак, ќерката 
на најпознатиот хрватски адвокат Зво-
нимир Ходак, чие име многу пати се 
поврзуваше со мафијашките кругови, 
особено по неговиот ангажман како 
адвокат на поранешниот генерал Вла-
димир Загорец. 

Бомбата која го уби Пуканиќ сè уште 
одекнува во јавноста на Хрватска. По-

веќето политичари ова убиство го ока-
рактеризираа како порака до нив, но и 
како порака која недвосмислено вели: 
"Ние сè уште сме силни", со потпис - ма-
фијата. На ова упатуваат и штурите ин-
формации на дел од лицата вклучени 
во истрагата, кои неофицијално потен-
цираат дека начинот на кој е изведен 
овој атентат многу потсетува на мафи-
јашките пресметки, кои се случуваа 
неколку години порано во соседството 
на Хрватска. Дали истрагата ќе докаже 
дека убиството на еден од најкон тро-
верзните новинари во Хрватска е дело 
на мафијата, е премногу рано да се 
каже, иако хрватското МВР буквално ра-
боти во три смени, во кои се вклучени и 
експерти од Србија и од Бугарија.

За Иво Пуканиќ се говори секаде и 
сешто. Почнувајќи од тоа дека беше 
повеќе од новинар, алудирајќи на не-
говата поврзаност со некои лица од 
хрватското подземје, па сè до тоа дека е 
голем наивец, кој верувал во приказ-
ната дека лошите луѓе дефинитивно 

треба да се најдат зад решетки. Кој е 
всушност Пуканиќ веројатно ќе се до-
знае откако МВР на Хрватска ќе одлучи 
да ја информира јавноста за тоа што сè 
било најдено во неговиот сеф, во кој, 
според сведоците, имало мноштво до-
верливи документи!? Засега како си-
гурна во воздух лебди констатацијата 
дека станува збор за брутална мафи јаш-
ка пресметка, чија порака нема само 
цел да посее страв меѓу новинарите, 
туку дефинитивно и меѓу полити ча-
рите!?

МАФИЈАТА 
ОСОМНИЧЕНА ЗА 

УБИСТВОТО НА 
ПУКАНИЌ!

Главниот и одговорен уредник, во-
едно и сопственик на неделникот "На-
ционал", Иво Пуканиќ, често се повр-
зуваше со подземјето во Хрватска. Поч-

МАКЕДОНИЈА "ПЕПЕЛ" 
ОД "БАЛКАН ЕКСПРЕС"!

Неспорен е фактот дека ту-
тунската мафија е најсилна на 
Балканот. Преку бизнисот со ци-
гарите се вртат огромни суми, 
чии корисници често се поли-
тички лица од балканските вла-
ди. Токму за ова и пишуваше Иво 
Пуканиќ, кој во својот весник 
"Национал", како еден од глав-
ните го посочи црногорскиот 
пре миер Мило Ѓукановиќ, про-
тив кој, да потсетиме, беше све-
док во Судот во Италија. Случајно 
или, пак, намерно во истовреме 
додека трае акцијата "Балкан 
експрес" во Хрватска, во Репуб-
лика Македонија е уапсен тутун-
скиот бос од Куманово, Бајруш 
Сејдиу. Смешно е да веруваме 
дека Република Македонија без 
ничија помош сама одлучи да ја 
направи акцијата "Пепел"!?

нувајќи од информациите за неговите 
наводни приватни дружења со некои 
лица од подземјето сè до она што јавно 
можеше да се види и прочита во "На-
ционал", каде жестоко, со име и пре-
зиме, ги критикуваше овие лица, при 
тоа коментирајќи ги нивните контакти 
со одредени политичари во Хрватска, 
но и надвор од неа. Пуканиќ беше по-
знат по тоа што во неделникот обја ву-
ваше бројни афери, како онаа за тутун-
ската мафија во Србија и во Црна Гора, 
каде без пардон во своите текстови го 
посочуваше црногорскиот претседател 
Мило Ѓукановиќ како еден од најго-
лемите дилери на цигари во целиот ре-
гион. Но, ништо помалку жесток не бе-
ше и кон убијците на српскиот премиер 
Зоран Ѓинѓиќ, односно кон припад-
ниците на земунскиот клан, каде засега 
неофицијално веќе е ставен прстот за 
можните убијци на Пуканиќ!? Се раз-
бира, тука се и текстовите за хрватските 
политичари, почнувајќи од оние кои ги 
одбележаа раните деведесетти години 

ПОЛИЦИСКИОТ ОБРАЧ ОТКРИ ПОЛИЦИСКИОТ ОБРАЧ ОТКРИ 
МНОГУ ДОКАЗИ ЗА УБИСТВОТОМНОГУ ДОКАЗИ ЗА УБИСТВОТО

ПУКАНИЌ БЕЗ ПАРДОН ГИ ПИШУВАШЕ СВОИТЕ ТЕКСТОВИПУКАНИЌ БЕЗ ПАРДОН ГИ ПИШУВАШЕ СВОИТЕ ТЕКСТОВИ
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на минатиот век сè до оние кои денес 
се актуелни на политичката сцена во 
Хр ватска, а кои до последниот ден беа 
мета на перото на Пуканиќ.

Токму овие текстови говорат дека 
убиецот на Пуканиќ би можел да биде 
припадник на мафијата, што недво-
смислено го отвора прашањето дали 
можеби овој случај нема да предизвика 
серија мафијашки убиства низ целиот 
регион или, пак, тој период заврши со 
транзицијата? Доколку го следиме при-
мерот со Република Бугарија, би мо-
желе да кажеме дека во оваа земја таа 
"ера" заврши со нејзиното влегување 

Војните кои се случија на Балканот 
најописно ни покажаа што значи до-
мино ефект, иако македонските поли-
тичари нè убедуваа дека во нашата 
земја нема и не може да има војна! Но, 
за жал, очигледно и таа епизода од 
независниот филм моравме да ја по-
минеме, всушност исто како и сите 
други земји од поранешна Југославија. 
Токму затоа мораме да бидеме многу 
внимателни со овој нов т.н. домино 
филм-мафија, кој се случува(ше) речиси 
во сите земји во соседството, што не-
сомнено ја отвора можноста мафијата 
да затропа на голема врата во Маке-
донија!? Но, како обичниот граѓанин 
може да знае за тоа? Секако дека не мо-
же да знае кој сè во оваа држава е ма-
фија, и дали таа воопшто постои, сè до 
оној момент додека истата не се по чув-
ствува повикана да истапи во јавноста!? 
А тоа може да се случи оној момент 
кога надлежните институции и нови-
нарите во државата ќе одлучат да й от-
ворат војна.

Отворањето војна на мафијата при-
родно значи и нивно бранење, кое гле-
даме дека во соседството значи убис-
тво, за оној кој ќе се обиде за неа јавно 
да зборува. Пуканиќ е "најсвеж" пример 
дека балканската мафија воопшто не е 
мала и наивна, туку напротив, одлично 
организирана, и што е најважно - ме ѓу-
себно поврзана во целиот регион. 
Всушност, за тоа говорат и уапсени ли-
ца во Хрватска, кои се сомничат за учес-
тво во убиството на Пуканиќ, кои се 
српски државјани, а за кои се шпеку-
лира дека се дел од српското подземје. 
Истовремено поголем дел од овие лица 
се и хрватски, но и босански државјани, 

што којзнае по кој пат ја отвораат при-
казната дека мафијата нема нацио нал-
ност, ниту држава, туку едноставно са-
мо интерес!

Македонија засега мирно спие. При-
чината за тоа можеби лежи во фактот 
што Македонија нема толку развиена 
мрежа за постоење на класична мафија 
или, пак, истата можеби постои и функ-
ционира, без при тоа некој да й по пре-
чува во "работата"!? Сепак, не смее да 
се исклучува можноста дека некоја 
"група" од државата соработува со овие 
"интересни" групи од соседството, како 
што всушност се шпекулираше и за 
време на војната во 2001 година!? Или, 
пак, нашава земја служи само како тран-
зит за големите бизниси!?

Х Р В АТС К АХ Р В АТС К А

МАКЕДОНИЈА Е ОАЗА!?

Неспорно е дека мафијата е рецидив од војната и од транзицијата. 
Македонија ги имаше и двете. За среќа да се надеваме дека војната 
заврши, а транзицијата, за жал, сè уште трае. Дали токму поради тоа 
што буквално сме заглавени во тој транзиционен тунел, убиството на 
новинарот Пуканиќ би можело да го размрда и нашето домашно 
подземје или, пак, Македонија ќе остане надвор од овие случувања? 
Дали Република Македонија и натаму треба да продолжи да верува 
дека тоа што се случува во соседството кај нас не може да се случи, и ќе 
продолжи како некогаш да верува дека е оаза на мирот?

во ЕУ. Сепак, од годините на тран зи ци-
јата, кога царуваше времето на мафијата 
во Бугарија, ќе останат запишани 200 
ликвидации, кои се ставаа на списокот 
на нејзини дела. Ваква слична пре смет-
ка веќе доживеа и Република Србија, 
кога Владата на оваа земја, веднаш по 
убиството на премиерот Зоран Ѓинѓиќ, 
й објави војна на мафијата, односно на 
подземјето, активирајќи ја акцијата 
"Сабја". Сепак, мора да се потенцира 
дека во оваа држава, во која промените 
де факто одат тешко, справувањето со 
мафијата сè уште е тема број еден за 
сите српски политичари. Ништо пораз-
лична, ако не и полоша, не е состојбата 
со мафијата и во Босна и Херцеговина. 
Земја која го доживеа најгрозоморниот 
филм на војната, и земја во која ре фор-
мите се прават многу бавно. Со еден зб ор, 
земја во која мафијата го има глав ниот 
збор!? Каде е Македонија?

ДОМИНО ЕФЕКТ!
Неспорно е дека мафијата е рецидив 

од војната и од транзицијата. Маке-
донија ги имаше и двете. За среќа, да се 
надеваме дека војната заврши, а тран-
зицијата, за жал, сè уште трае. Дали ток-
му поради тоа што буквално сме за-
главени во тој транзиционен тунел, 
убиството на новинарот Пуканиќ би мо-
жело да го размрда и нашето домашно 
подземје или, пак, Македонија ќе ос-
тане надвор од овие случувања? Дали 
Република Македонија и натаму треба 
да продолжи да верува дека тоа што се 
случува во соседството кај нас не може 
да се случи, и ќе продолжи како не-
когаш - да верува дека е оаза на мирот?

ПОТПИС НА МАФИЈАТА
Сторителите на убиствата на Пу-

каниќ и на Фрањиќ еден месец од-
напред изнајмиле стан, кој се наоѓа 
спроти Редакцијата на "Национал" 
и од каде можело целосно да се 
забележи движењето на Пуканиќ, 
но и прегледно да се набљудува 
целиот паркинг простор, каде уби е-
ниот го паркирал својот авто мо бил. 
Според хрватската полиција, бом-
бата која на паркинг просторот ја 
донел Милановиќ е активирана од 
страна на Бојан Гудуриќ, кој се 
наоѓал во станот, и каде потоа дв ај-
цата го очекувале расплетот на си-
туацијата. Бомбата била активирана 
во 18.27 часот, односно во моментот 
кога Пуканиќ ја допрел бравата на 
својот автомобил. Полицијата прет-
поставува дека за ваквиот успешен 
атентат, ликвидаторите два месеца 
по дваесет и четири часа го следеле 
Пуканиќ, при што ги запознале не-
говите секојдневни навики и дви-
жења. Покрај Гудуриќ и Милановиќ, 
за убиството на Пуканиќ се со мни-
чат и Роберт и Лука Матаниќ, како и 
Амир Мафалани, на кои им е од ре-
ден триесетдневен притвор.

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЌ СЕ СОМНИЧИ ЖЕЉКО МИЛАНОВИЌ СЕ СОМНИЧИ 
ДЕКА ЈА ПОСТАВИЛ БОМБАТА ДЕКА ЈА ПОСТАВИЛ БОМБАТА 


