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ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

АКЦИОНЕРИТЕ НЕ СЕ СВЕ    

ЕКОНОМИЈА

УСОВРШЕНИО  
Во проценката на Свет-

ска банка се наве ду ва:
"Во Македонија, до-

маш ниот и меѓународниот пе -
чат ги игнорираат значи тел-
ните злоупотреби на корпо-
ра тивното управување, дури 
и во однос на елементарните 
прашања, како што е бло ки-
рањето од страна на обез-
бедувањето на пристапот на 
легитимните акционери на 
состанок на акцио нери те... Ко-
мисијата за хартии од вр ед-
ност е сериозно дефи ци тар-
на во поглед на спро ве ду-
вањето на надлежностите... 
Проблем со долгите судски 
по стапки... Државното јавно 
обвинителство не може да се 
смета за заштитник на пра-
вата на акционерите... Здру-
жението на акционери 'Ак-
ционер' во изминативе три 
години направи значајни че-
кори во насока на подигну-
вањето на своите услуги за да 
ги задоволи потребите на 
свое то членство...".

Изминатиов период ак-
тивностите на "Акционер" го 
одбележаа повеќе судски ро-
чишта на кои тие, во улога на 
полномошници, се обидоа да 
ги заштитат правата на ак-
ционерите. Освен тоа, тие 
про должуваат со едукативни 
семинари. На пример, во 
Стру га присуствуваа 250 ак-
цио нери од "Стружанка", "Ју-
го транс" и "Суровина", друш-
тва каде акционерите се оби-
ду ваат да го спасат имотот од 
случајните или намерно от-
ворените стечајни постапки.  

"Од досегашната работа 
на Здружението (ре гис три ра-
но на 24 декември 2001 го-
дина), се добива впечаток 
дека акционерите не се св ес-

Здружението на граѓани за заштита на акционерите 
спасило многу фирми од пропаѓање, спречило 
лошо работење на менаџерите и раскинало 
многу штетни договори, меѓу кои е и примерот 
во "Тиквешанка", каде ќерката на локалната 
судијка од Кавадарци држела дуќан од фир-
мата со површина од 150 метри квадратни, за  
што месечно за закуп плаќала само шест де на-
ри. Смешниот договор за закуп на дуќан бил 
направен за период од петнаесет години.

ни за моќта која ја поседуваат, 
односно не се гледале се-
беси во акција, загрижени за 
своите работни места, без да 
сфатат дека ако пропадне 
фир мата, пропаѓаат и тие. 
Тие не сфаќаат дека мо жат да 
имаат профит од ком па ни ја-
та доколку таа про фи табилно 
работи. Треба да би дат свес-
ни дека сите се ви новни до-
колку компанијата отиде во 
стечај. Во раз вие ните земји 
не може а да не работи ус-
пешно прехран бе ната индус-
трија, односно ту туно произ-
во дството и слич но, а сè е во 
рацете на доб рите мена џер-
ски тимови кои управуваат 
со компанијата, а не како кај 
нас каде што ме наџерите се 
борат един стве но за личен 
интерес", вели Васко Тодо-
ровски, претсе да тел на Здру-
жението на гра ѓани за заш-
тита на акцио не рите "Ак цио-
нер".

ЖЕЛБАТА ЗА ПРАВДА 
ГО СОЗДАДЕ 

ЗДРУЖЕНИЕТО

Според актуелната со стој-
ба во државава, ние сме да-
леку од она што претста ву-
ваат акционерството и мена-
џер ството во светот.

"Денес во светот постои 
менаџи ра ње со кое нашите 
тешко се снаоѓаат. Ние како 
'Акционер' сме заинтереси-
рани компанијата да застане 
на здрави нозе. Јас долги го-
дини, пред да заживее ак цио-
нерството кај нас, имав мож-
ност да живеам во странство, 
во земји каде функционираше 
оваа дејност. Се прашував ка-
ко некои луѓе не работат ни-
ш то, а добро живеат. По тоа 

Акционерското друштво е трговско друштво во 
кое акционерите учествуваат со влогови на основна 
глав нина, која е поделена на акции (член 270).

Законот за трговски друштва го напушти кон-
цептот на акционерското друштво (утврден во За-
конот за трговски друштва од 1996 година како 
друштво кое со статусот има определена, на ед нак-
ви делови (акции) поделена, главнина (основна 
глав нина), во која акцио нерите учествуваат со ед-
на или со повеќе акции и чиишто обврски се обез-
бе дени со имотот на друш тво то. Имено, Законот ут-
врдува два нови базични еле мен та: учество со вло-
гови на акционерите во основната главнина на ак-
ционерското друштво и поделеност на основната 
главнина во акции. Друштвото може да има еден 
или повеќе акционери (член 272). Акционерското 
друштво може да биде основано од еден или од 
повеќе акционери. Најмалиот номинален износ на 
основната главнина изнесува 25.000 евра, кога се 
ос  нова акцио нер ско друштво без јавен повик за 
запишување на акции (симултано). Најмалиот но-
минален износ на ос нов ната главнина изнесува 
50.000 евра, кога акцио нерско друштво се основа со 
јавен повик за запи шу вање на акции (сукцесивно). 
Номиналниот износ на ак цијата не може да биде 
помал од едно евро. 

"СТЕЧАЈ" ВО Ф  
 СТОПАНСКАТ  ЈА
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разбрав дека тие луѓе про-
дале сè за да купат акции во 
престижни компании. Ко га 
се вратив во Македонија се 
вработив во фирмата 'Ма ке-
донија турист', од каде бев 
заинтересиран да купам ак-
ции. За жал, кога почна да се 
одвива приватизацијата на-
идовме на отпор, од носно 
бевме спречени да ку пуваме 
акции повеќе отколку што ни 
следуваше, за раз ли ка од ди-
ректорите кои мо жеа да ку-
пуваат колку што сакаат и кои 
со притисоци и малтре тира-
ња ги купуваа и акциите од 
вработените. Тоа не можев 
да го поднесам. По барав од 

раа помош лично од мене. 
Тоа беше повод да форми-
раме здружение преку кое 
ќе ги заштитиме правата на 
сите акционери, а во Зд ру-
жението од правните екс-
перти се вклучи и Љу бица 
Рубен. Станавме членка на 
Европската асоцијација на 
акционерски друштва со се-
диште во Брисел, од која до-
биваме многу совети и раз-
менуваме искуства како да 
си ги штитиме правата. Во 
март оваа година месец на-
пра вивме една регионална 
кон ференција која се одржа 
во Битола и на која при сус-
тву ваше и генералниот сек-

чајна постапка. 
"Успехот беше забележан 

во фирмата 'Електрометал' 
ко ја челниците на Адвокат-
ската комора на Македонија, 
Ненад Јанаќиевиќ и Зоран 
Петковиќ се обидувале да ја 
одведат во стечај за сим бо ли-
чен износ на име кон сул тант-
ски услуги. При тоа, 260 вра-
ботени ќе оста неа без ра бо-
та. Ние го спре чивме стечајот 
и потоа во рок од неколку ме-
сеци нај дов ме инвеститор за 
фир ма та која немаше ни как-
ви дол гови. Инвеститорот вло-
жи 2,5 милиони евра, ги за-
држа сите вработени, им ги 
испла ти заостанатите четири-
нае сет плати, откупи акции и 
ста на доминантен сопстве ник. 
Во овој момент оваа фир ма 
работи мошне добро, а во 
скоро време се оче ку ваат и 
нови вработувања", ве ли То-
доровски.

"Фјорд-Кавадарци", исто 
така е позитивен пример, а 
благодарение на Здруже ние-
то, излезе од стечај. Раски на-

торот купува 60 проценти од 
акциите и девет месеци не 
му се дозволува влез во фир-
мата. Претседателот на Судот 
во Кавадарци, ко ман дирот 
на Полициската ста ни ца и 
другите локални оли гарси 
не му дозволуваат влез на 
инвеститорот во ангроком-
плексот 'Тиквешанка'. Но, ние 
побаравме помош од ОБСЕ и 
од Проксима и точно на осми 
март со помош на Проксима 
беше извршено судското ре-
шение, со кое инвеститорот 
влезе во 'Тиквешанка' и прав-
дата беше задоволена. Таму 
сретнавме чуден случај, име-
но ќерката на судијката, која 
го водеше случајот, имала зе-
мено под кирија дуќан од 150 
квадратни метри за шест де-
нари месечно и тоа на пе-
риод од петнаесет години. 
Блиски роднини на претсе-
дателот на Судот држат 150 
квадратни метри, шпедиција 
на таа фирма, за педесет евра 
месечно, со платени кому на-
лии и храна за персоналот. 
Ова беше уште полош до го-
вор. Да не ги спомнувам, уш-
те оние за четиринаесетте 
мобилни телефони кои ги 
користеле луѓе од полицијата 
и од поли ти ката, а ги плаќала 
компа ни јата. Што останува за 
вра ботените и за акционе ри-
те кога политиката и ма фи-
јата го јадат капиталот. Ние 
сè тоа го расчистивме и ги 
раскинавме штетните до го-
вори. Ком панијата беше го-
това за сте чај, инвеститорот 
мораше да продаде сопствен 
имот, ло кали и куќи и плус 
450.000 евра за да ги плати 
даноците и да ја спаси фир-
мата. Таа полека закреп нува, 
а беше доведена до про паст".

ДЕНЕС И МЕНАЏЕРИТЕ 
БАРААТ НАША ПОМОШ

Во последно време дури и 
менаџерите, односно инве-
ститорите се обраќаат за по-
мош во Здружението. Според 
нивното искуство, има случаи 
кога некои македонски фир-
ми свесно, намерно се уни-
штуваат за да се доведат до 
стечај и поевтино да се купат. 
Последниве две години "Ак-
ционер", преку американски 
донации, односно преку Цен-
тарот за интернацио нал ни 
приватни претпријатија, доби 
два гранта за реали за ција на 

акционерите да се здружиме 
и да го спречиме нефер од-
несувањето. На нашето пр во  
собрание на ак цио нери на ди-
ректорот му дадов до знае-
ње дека не говото работење 
не е дозволено и дека треба 
да ги почитува акцио нер ски-
те права. За ова многу луѓе 
беа избркани од работа, а јас 
лично цела го дина не земав 
плата и ме наговараа да за-
минам. Заминав од фир мата - 
вели Тодоровски - но останав 
како голем акционер, бев ме-
ѓу првите десет, според ак-
циите во тоа време, и почнав 
да се борам и да си ги барам 
св оите права низ инсти ту-
ции  те на системот. Не доз во-
ливме фирмата да се подели 
на по веќе делови при што ди-
ректо рите би ги зеле најпро-
фи та билните. Успеавме да ја 
за држиме целата компанија 
и дури успеваме да земаме 
дивиденда. Други компании 
кои гледаа што се случи со 
'Македонија турист', која ос-
тана во доминантна соп стве-
ност на акционерите, поба-

ретар од Брисел, Жан-Пјер 
Пелник, како и многу наши 
колеги од Данска, Бугарија и 
од други др жави. Конфе рен-
ци јата беше оценета како ед-
на од најус пешните".

РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРАТ, 
СПАСЕНИТЕ ФИРМИ СЕ 

ДОКАЗ

Благодарение на "Акцио-
нер" многу фирми излегле од 
стечај, или, пак, било сп ре че-
но нивното влегување во сте-

ти се штетните договори со 
кои менаџерите на компани-
јата сакале за смешни суми  да 
го присвојат капиталот. Спо-
ред Тодоровски, и за оваа 
фир ма наскоро се оче кува да 
се најде стра теш ки инвес ти-
тор кој ќе ја врати со стојбата 
на стабилна основа. 

"Кога постапката по суд-
ски пат целосно ќе се реши, а 
Апелациониот суд ќе ги по-
тврди нашите пресуди - по-
тенцира Тодоровски - тогаш 
ќе се бара и инвеститор. Има-
ме друг случај кога инве сти-

ВАСКО ТОДОРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ 
ЗА ЗАШТИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ "АКЦИОНЕР"

 УНКЦИЈА НА
А МАФИЈАЈА



38  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 595 / 25.11.2005

ЕКОНОМИЈА
АКЦИОНЕРИТЕ НЕ СЕ СВЕСНИ ЗА СВОИТЕ ПРАВА

ЕКОНОМИЈА

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. 
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА!

УЛ."ЛЕНИНОВА" БР.87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM

седумдесеттина семи нари низ 
цела Македонија. Семи на-
рите, покрај за ак ционерите, 
биле наменети за младите 
правници, менаџерите, како 
и за судиите. На семинарот 
за судии биле едуцирани 128 
судии од цела држава. Но, 
според Тодоровски, неоп ход-
ни се уште семинари во ос-
новните судови, бидејќи мно-
гу малку се знае за За конот 
за трговски друштва.

"Ние се залагавме да има 
специјализирани судови за 
трговски друштва. Нефунк-
ционалното судство е винов-
ник за многу нерешени суд-
ски процеси. Рејтингот кај 
судот и синдикатот. Чле но-
вите на 'Акционер' мошне 
добро ги знаат своите права, 
се борат за нив. Но, за жал, и 
покрај успесите кои ги имав-
 ме, ни се случи да нè из бри-
шат од судскиот регистар. 
Јас повеќе пати потенцирав 
дека Здружението не постои 
за некој да просперира, туку 
за да просперираат акцио-
нерите. Работиме за Здру же-

нието да прерасне во ин-
ституција и нешто да значи 
во државава. Веднаш се по-
јавија луѓе како Зоран Пе-
тровиќ-Бакли, кој уште во пр-
вата компанија каде што 
б еше испратен, се обиде да 
направи рекет, по што јас да-
дов овластувања истиот да 
биде отстранет. Јавно кажав-
ме дека тој веќе не е  наш 
член и акционерите повеќе 
да не го консултираат. Но, ед-
на група негови истоми сле-
ници си заминаа од Здру же-
нието. Откако 'Акционер' до-
веде пред обвинителна клу-
па многу директори и ме на-
џери, (како, на пример, Митко 
Николов од 'Нико Петрол - 
Штип' и Доне Таневски од 'Ма   -
кедонија турист', кои на пра-
виле стопански крими нал, за-
таиле данок, злоупо требиле 
службена должност), групата 
на Бакли се обиде да направи 
фалсификат и кле вета и за 
тоа дело веќе за ка жано суд-
ско рочиште. Един ствена цел 
на таа група бе ше да ги про-
неверат наши те пари". 


