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АФЕРАТА "ФИ-КОМ" НЕ ГИ ОТКРИ Г  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Аферата "ФИ-КОМ" ја разбуди ма-
кедонската јавност од длабокиот 
сон, бидејќи таа веќе беше на вик-

ната на многубројните скандали, кои 
беа пренасочени кај божицата Јусти ци-
ја, но долго време се без судска раз реш-
ница. Повеќе од 200 граѓани се изма ни-
пулирани, украдени и измамени, а како 
се продлабочува истрагата така сè по-
веќе се откриваат тајните канали на ур-
баната мафија, чии прсти се насочени 
кон одредени адвокати, нотари, судии 
итн.

Клопчето околу најголемиот гра де-
жен и урбан скандал сè повеќе се за-
плет кува, а дури и постои реална мож-
ност никогаш да не ги дознаеме авто-
рите на организираниот урбан кри ми-
нален синџир кој, според тежината, со 
близу 26 милиони евра, може да се но-
си со аферата "ТАТ".

Првоосомничениот 
Никола Николиќ се брани 
со молчење, неговата 
соучесничка - сопругата 
Весна Николиќ му прави 
друштво во притворот, а 
поради заверувањето на 
документите за 
повеќекратната продажба 
на становите на "ФИ-КОМ", 
нотарот Боривој Стојкоски 
заработи кривична 
пријава. Но, времето 
забрзано одминува така 
што вистинските босови 
нема да имаме можност да 
ги забележиме.

Правдата никогаш не ја 
стигна Соња Николовска а, 
пак, ВИП-гостите на 
штедилницата "ТАТ" 
никогаш не беа откриени, 
така што и волкот стана 
сит и овците останаа на 
број.

Николовска го преживеа 
театарот, но и линчот 
затоа што "муцката й беше 
и сè уште й е затворена". 
Инаку, досега многу пати 
ќе й правевме парастос. 
Затоа, пак, таа многу свои 
сограѓани зави во црно, а 
Битола не може да се 
мрдне од калта.

Додека првоосомничениот Никола 
Николиќ се брани со молчење, неговата 
соучесничка - сопругата Весна Николиќ 
му прави друштво во притворот, а по-
ради заверувањето на документите за 
повеќекратната продажба на становите 
на "ФИ-КОМ", нотарот Боривој Стојкоски 
заработи кривична пријава. Но, вре ме-
то забрзано одминува така што вис тин-
ските босови нема да имаме можност 
да ги откриеме. 

Значи, лицето на правдата губи уште 
една битка. 

СЦЕНАРИОТО НА 
БИТОЛСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА
Граѓаните на Република Македонија 

уште еднаш се најдоа на дното, затоа 
што системите на државата за заштита 
на законитоста и на владеењето на 
правото не функционираат и дозволија 
урбаната мафија да создаде бедем око-
лу себе и мрежа која фино ќе царува по 
градовите. Нивниот апетит и ба шибозук 
ги надмина сите граници на толе ран-
ција, така што тешко кој ќе се зафати да 
им застане на опашката. Според првич-
ните истражни дејствија, вака се одви-
ваше и сценариото околу "ТАТ". "Мракот" 
лапна околу тогашни 120 милиони гер-
мански марки, а сопственичката на про-
паднатата штедилница од Битола, Соња 
Николовска, се бранеше со тајни црни 
тефтери, потоа велеше дека ќе ги открие 
имињата на ВИП-штедачите, кои си ги 
повлекле парите, за на крај да се брани 
со молчење и со бегство, по што заврши 
в затвор. Одлежувајќи ја минорната три-
годишна затворска казна Николовска ги 
надживеа сите мали штедачи, кои по-

доцна умреа барајќи ја правдата и сво-
јата крваво заштедена печалбарска бан-
ка. Но, правдата никогаш не ја стигна Со-
ња Николовска, а ВИП-гостите на ште-
дилницата "ТАТ", пак, никогаш не беа 
откриени, така што и волкот стана сит и 
овците останаа на број.

12.000 НАСАМАРЕНИ 
ДЕВИЗНИ ШТЕДАЧИ
Имено, од "ТАТ" не извлековме поука 

дека судскиот процес против Соња Ни-
коловска, всушност беше петгодишна 
помпезна парада на кичот и одраз на 
немоќта на обичниот граѓанин да си ја 
врати својата девизна заштеда.

Николовска го преживеа театарот, 

БАШИБОЗУКОТ НА У  
НА АФЕРАТА "ТАТ" 

Кривична пријава за зло упо-
треба на службена должност за-
работи и Боривој Стојкоски, но-
тарот кај кого се заверувале до-
кументите за становите на "ФИ-
КОМ".

Измамените граѓани го обви-
нуваа дека со негова помош Ни-
колиќ успеал еден ист стан да 
им го продаде на повеќе луѓе.

Непритворањето на нотарот 
ја отвора дилемата дали во ме-
ѓувреме тој ќе продолжи да ра-
боти на случајот "ФИ-КОМ", од-
носно дали многуте документи 
поврзани со аферата ќе ис чез-
нат?

ОБЈЕКТОТ "АНТИГОНА" ГО ОДМОТА КЛОПЧЕТО ЗА ОБЈЕКТОТ "АНТИГОНА" ГО ОДМОТА КЛОПЧЕТО ЗА 
НАСАМАРЕНИТЕ И ИЗМАМЕНИ 240 ГРАЃАНИ, КАДЕ ШТО НАСАМАРЕНИТЕ И ИЗМАМЕНИ 240 ГРАЃАНИ, КАДЕ ШТО 
НЕКОИ СТАНОВИ ИМ СЕ ПРОДАВАЛЕ НА ПОВЕЌЕ ЛИЦАНЕКОИ СТАНОВИ ИМ СЕ ПРОДАВАЛЕ НА ПОВЕЌЕ ЛИЦА
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но и линчот затоа што "муцката й беше 
и сè уште й е затворена". Инаку, досега 
многу пати ќе й правевме парастос. За-
тоа, пак, таа многу свои сограѓани ги за ви 
во црно, а Битола не може да се мрд не 
од калта.

Што власта направи за аферата? 
Бр ан ко Црвенковски го откри "октопо-
дот", или тој него го стави в скут. Љубчо 
Геор гиевски веруваше во Николовска дека 

таа ќе ги открие сите подземни еле мен-
ти на организираниот криминал. Но, Со-
ња... како што ја даде Господ "острумна", 
пардон како што й беше наредено - мол-
чеше и трпеше. Таа дури и се избори во 
април 2003 година да оди во зандана во 
КПЗ "Идризово", а трите веќе завршени 
години затвор се мала сатисфакција за 
12.000 насамарени девизни штедачи. 

Дали и "ФИ-КОМ" ќе оди по стапките 
на Соња Николовска? Според судската 
практика, тоа нема да нè одмине, но 
затоа, пак, циркусот со адвокатите, со 
но тарите, со откажувањата на пол но-
моштвата за застапување во судската 
постапка, водењето на процесот, ле кар-
ските уверенија итн., таканаречени "си-
јасет" дубари се лавиринт за владе ење-
то на правото во Република Македонија. 
Правдата која треба да се истера на суд 
ќе биде тешка и  макотрпна. Само што 
фактите ќе бидат различни, сумата која 
Соња Николовска ја проневери преку  
своите парични манипулации изне су-
ваше во денешна противвредност око-
лу 60 милиони евра, додека "ФИК-КОМ" е 
на половина. Но, кога станува збор за 
парите никогаш нема да се про најде 
вистинската цифра која е ук ра дена. Затоа 
мудроста се мери со умеш носта да се 
направи шема во која ќе би дат лапнати 
тешко заштедените пари на граѓаните, 
кои се надевале на свој по крив над 
главата. 

ОД АНАЛИТЕ НА КРИМИНАЛОТ

Соња Николовска од Битола, банкарски 
бизнисмен, прогласена за жена на годината, 
сопственичка на пропаднатата штедилница 
"ТАТ" од Битола, по подолго време криење и 
бегство, во април 2003 година беше уапсена 

во Скопје. Кривич-
ниот совет на Основ-
ниот суд Битола во 
Битола ја осуди Со-
ња Ни коловска на 
вре мен ска казна за 
две кри вични дела 
извр шени во текот 
на директорувањето 
со штедилница "ТАТ". 

Ап сењето на Ни ко ловска следеше отка ко таа, 
по пресудата против неа, подолго време ус-
певаше да ја одбегне казната затвор во трае-
ње од три години, која й ја изрече су дот во 
Битола. 

Според полициски извори, Николовска била 
лоцирана во зграда на булеварот "Пар ти зан-
ски одреди" во Скопје, спроти Со бор ниот 
храм, каде што пред неколку години таа имаше 
отворено осигурителна фирма ТАМ. 

РБАНАТА МАФИЈА ПОТСЕТУВА 
ГРАДЕЖНИОТГРАДЕЖНИОТ  
МЕГАСКАНДАЛ ТЕЖИ МЕГАСКАНДАЛ ТЕЖИ 
ОКОЛУ 26 МИЛИОНИ ОКОЛУ 26 МИЛИОНИ 
ЕВРА, ТОЈ ЕВРА, ТОЈ МОЖЕМОЖЕ  ДА   ДА 
СЕ СТАВИ ВО РАНГОТ СЕ СТАВИ ВО РАНГОТ 
НА ПРОПАДНАТАТА НА ПРОПАДНАТАТА 
БИТОЛСКА ШТЕДИЛНИЦА БИТОЛСКА ШТЕДИЛНИЦА 
"ТАТ", КОЈА ИЗЕДЕ "ТАТ", КОЈА ИЗЕДЕ 
ТОГАШНИ 120 МИЛИОНИ ТОГАШНИ 120 МИЛИОНИ 
ГЕРМАНСКИ МАРКИ ГЕРМАНСКИ МАРКИ 


