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РЕАКЦИИ

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЉУПЧО СТОЈКОВСКИ - БУЈОТО ТВРДИ:

РЕАКЦИИ

На нашето новинарско прашање: 
Колку е ви с тинита шпекула ција та 
во јавноста дека Љупчо Стој ковски - 

Бујото е сменет од функцијата претседател 
на Индустриската комора по ра ди неговите 
аспирации за спо  јување со "старата" Комо-
ра, претседателот на Сојузот на стопански 
комори, Венко Глигоров, одговори: 
"Не ма потреба да се шпекулира за слу-
чајот Стојковски, бидејќи причината за 
неговата смена ја објавивме во медиуми-
те, а ја има и на нашиот веб-сајт www. 
sojuzkomori.org.mk".

ЗАПИСНИК ОД СЕДНИЦАТА НА КОЈА СЕ ПОСТАВИЛО ПРАШАЊЕТО 
ДА СЕ ПРЕИСПИТА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССКМ,  
ВЕНКО ГЛИГОРОВ

ГОСПОДИНОТ ВЕНКО ГЛИГОРОВ ДАВА ОСТАВКА 

ЧЛЕН 21 ОД СТАТУТОТ НА ССКМ

Во интерес на профе сио-
налноста и објективноста пре-
зентираме доку мен ти кои ни 
ги достави Љупчо Стој ковски - 
Бујото и кои даваат друга свет-
лина на Сојузот на стопански 
комори и на прет седателот Вен-
ко Глигоров, чие мега ин тервју 
беше објавено во мина тиот 
број на нашиот неделник. "Ма-
ке донско сон це" ќе остане от-
ворено до колку гос по динот 
Глигоров или, пак, ССКМ има-
ат поинакви тврдења за об-
јавената зва нична папи ро ло-
гија. 

ВЕНКО ГЛИГОРОВВЕНКО ГЛИГОРОВ

Но, на истото прашање го спо-
динот Стојковски има по инаков 
одговор:

"Одлуката за моето сме нување е 
нелегитимна, не е во согласност со 
Статутот на Сојузот на стопански 
комори. Не се запазени одредбите 
од член 21 точка 10 од Статутот ка-
ко и одредбите предви де ни со член 
17".

Во член 21 точка 10 стои де ка 
Собранието го разре шу ва Управниот 
одбор, Над зор ниот одбор и прет-
седателот на Комората ако кон ста-
тира дека истите го кршат Уставот, 
законите и другите прописи, Ста ту-
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СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИ 
КОМОРИ Е ЧИСТА ФАРСА 

тот и другите акти на Ко-
мората. Од документите кои 
ни ги достави господинот 
Стојковски и од кои дел об-
јавуваме во овој напис, исто 
така, е и Записникот од одр-
жаната седница на Управниот 
одбор на Сојузот на стопан-
ски комори на Македонија, 
одржана на 9.3.2005 година, 
а од дискусијата произлегле 
и неколку барања од страна 
на ССКМ, од претседателот 
Венко Глигоров и од прет се-

мори на Македонија", во која 
господинот Венко Глигоров 
најавил дека се повлекува од 
местото претседател на Со-
јузот на стопански комори на 
Македонија (ССКМ), за што 
наведува дека има пове ќе 
причини, а повод била прет-
ходната дискусија на некои 
членови на УО на ССКМ и на 
гранските комори. Во писмо-
то тој уште нагласил:

"Сметам дека со моето по-
влекување ќе придонесам ра-

да телот на Индустриската ко-
мора на Македонија, го спо-
динот Љупчо Стојковски: 

1. Да се пре испита ле-
гитимитетот на претседа-
телот на ССКМ господинот 
Венко Гли го ров;

2. Предлог за пре ис-
питување - поништување 
на одлуката на Управниот 
одбор на ССКМ за почесен 
претседател, според До го-
ворот за основање на Со-
јузот на стопански комори 
на Македонија;

3. Барање за измена 
на претседател на ССКМ.
По ова, на 10.3.2005 го ди-

на, по електронска пошта, до 
УО и до Надзорниот одбор 
на ССКМ пристигнала инфор-
мација насловена како "По-
влекување од претседател 
на Сојузот на стопански ко-

ботите да си земат прави лен 
тек, а воедно ќе ги ис те раме 
негативните сили од ко мо ри-
те".

Освен тоа, на тврдењето на 
Глигоров дека Сојузот на сто-
пански комори брои 1.000 ре-
гистрирани членки, Стој ков-
ски ни достави документ - лис-
та на членови кои имаат по-
полнето пристапница, а од та-
белата може да се види де ка 
нивниот вкупен број е 79. 

Инаку, ССКМ е формирана 
согласно одредбите од Зако-
нот за трговски друштва ("Сл. 
весник на РМ", бр.28/04), а неј-
зини основачи се Вла ди мир 
Тодоровиќ, Венко Глиг о ров и 
Љупчо Стојковски. 

Редакцијата "Македонско 
сонце" нема коментар за пр ет-
ходно изнесеното, тоа й го 
пре пуштаме на читателската 
публика.

НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ЧЛЕН 17 ОД СТАТУТОТ 

ЉУПЧО СТОЈКОВСКИ-БУЈОТОЉУПЧО СТОЈКОВСКИ-БУЈОТО


