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КЕШОТ Е НА ЕДНО КУПЧЕ 
- НО НЕГОВАТА ЛОКАЦИЈА 

СÈ УШТЕ Е НЕПОЗНАТА 

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Македонската јавност, и по не кол-
ку месеци од обелоденувањето 
на случајот "ФИ-КОМ", сè уште се 

занимава со овој мега скандал, за кој 
освен сторителот на делото, не се знае 
речиси ништо повеќе. Особено не она 
најважното, каде се парите кои се зе ма-
ни како уплата за становите?

Случајот добива посебна тежина ако 
се знае дека сè уште е непозната вис тин-
ската сума, која измамените граѓани ја 
уп латиле на сметката на "ФИ-КОМ", за-
тоа што на "продажба" биле и станови ду ри 
и во непостоечки објекти.

Засега, констатирани се вкупно 156 
при јавени, од кои има 76 дупли дого во-
ри. Колку за илустрација, становите се 
продавале од два, па и до шест пати.

"Можам да ви покажам некои станови 
кои се до шест пати продавани", изјави 
неодамна Марјан Давчев, измамен ку пу-
вач. Тоа во превод значи дека лицето Ни-
кола Николиќ, управител на "ФИ-КОМ", 
продавал станови кои воопшто ги нема 
во проектот. Значи, некоја си нумерација, 
квадратура која апсолутно не постои. 
Дури има и случаи продажба на стан во 
фиктивна зграда "Антигона" 3, што не по-
стои, додаде Давчев.

Оштетените граѓани формирале здру-
жение преку кое ќе бараат да им се вра-
тат парите. Велат дека не е доволно тоа 

Интересно е што сè уште 
не е позната вистинската 
сума која измамените 
граѓани ја уплатиле на 
сметката  на "ФИ-КОМ", 
затоа што на "продажба" 
биле и станови дури и во 
непостоечки објекти. 
Нејасно каде се губи трагата 
на парите, особено ако се 
знае дека сè до јули 
годинава на сметката на 
"ФИ-КОМ" има одлични 
приливи, за по објавување 
на аферата парите да ги 
снема.

што полицијата го уапси Николиќ. Ќе ба-
раат да се одмота целото клопче и да се 
види кој сè е вклучен во овој мега ска н-
дал.

НИТУ ЗБОР ЗА 
ПАРИТЕ

Првоосомничениот Никола Николиќ 
засега упорно се брани со молчење, 
неговата соучесничка - сопругата Весна 
Николиќ му прави друштво во при тво-
рот, а поради заверувањето на доку мен-
тите за повеќекратната продажба на ста-
новите на "ФИ-КОМ", нотарот Боривој 
Стој коски заработи кривична пријава. 
Меѓутоа, како што неофицијално дозна-
ваме од повеќе страни, најверојатно па-
рите се на едно место, но таа локација 
или не се знае или никој, барем засега, 
не ја кажува. Сопствениците на стано-
вите со кои сопственикот на фирмата Ни-
кола Николиќ измамил повеќе луѓе по-
сочуваат и дека постапката за хипотеката 
била незаконска. 

"Не може под хипотека да се стави 
зграда во која становите веќе однапред 
се продадени. Тоа не е нивен имот и тоа 
мора да се поништи. Тука е направен го-
лем грев и криминал", вели Лорија Ванев-

НОТАРСКА 
НЕОДГОВОРНОСТ

"Јас сум постапил по словото на 
законот за нотарски работи, сум 
заверувал само потписи. Не е об врс-
ка на нотарот да ја проверува со-
држината", изјави Боривоје Стој ков-
ски, нотар. МВР поднесе кривична 
пријава, но тој останува на слобода. 
Скопското обвинителство и натаму 
не му одредува мерка притвор. Сп о-
ред експертите, за секоја кривична 
пријава не следува и мерка при т-
вор, но случајот со Стојковски е 
специфичен. Нотарот мора да биде 
притворен, затоа што сè уште му се 
достапни документите за про не ве-
рата со станови, која ја направи Ни-
колиќ. Неофицијално дознаваме де-
ка е исполнет условот тој да може 
да го повтори делото, му се создава 
идеална шанса за тоа а, исто така, 
може и да ги прикрие трагите на ве-
ќе извршеното дело, доколку го има, 
и да ги скрие евентуално дру гите 
докази во постапката.
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ЕДНА ЧЕТВРТИНА ОД СТАНОВИТЕ ВО ЕДНА ЧЕТВРТИНА ОД СТАНОВИТЕ ВО 
""АНТИГОНА 1АНТИГОНА 1"" СЕ ПРОДАДЕНИ НА 2 СОПСТВЕНИКА,  СЕ ПРОДАДЕНИ НА 2 СОПСТВЕНИКА, 
ВЕЛИ АДВОКАТКАТА ЛОРИЈА ВАНЕВСКАВЕЛИ АДВОКАТКАТА ЛОРИЈА ВАНЕВСКА
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ска, правна застапничка на оштетените 
граѓани од "Антигона 1".

Според неа, објектот "Антигона 1" е 
околу 65 отсто завршен, а од вкупно 48 
стана, 12 се продадени два пати, а една 
гарсониера од 30 метри квадратни дури 3 
пати. И за неа е нејасно каде се губи тра-
гата на парите, особено ако се знае дека 
сè до јули годинава на сметката на "ФИ-
КОМ" има одлични приливи, за  по об ја-
вување на аферата парите да ги снема.  

Досега се документирани измами во 
сите станбени згради на "ФИ-КОМ". Сите 
досега документирани случаи на измама 
биле со договори за здружување сред-
ства за инвестирање во градба, со кои 
фирмата се обврзувала дека со парите 
на купувачот ќе изгради стан и ќе му го 
предаде по принципот "клуч на рака". 
Фирмата нудела пониски цени за метар 
квадратен. Правниците велат дека во 
однос на правната сигурност договорот 
за здружување средства е далеку од ку-
попродажен договор. Интересно е и што 
и Општина Кисела Вода има поднесено 
тужба против "ФИ-КОМ" за неплатени ко-
муналии од 26 милиони денари за згра-
дите "Антигона 2", "Викторија" и "Моно пол".

Засега никој не може да располага со 
имотот на "ФИ-КОМ" сè додека трае кри-
вичната постапка. Одлуката за замрзну-
вање на целиот имот ја донел судот, а се 
однесува на сè што поседуваат Весна и 
Никола Николиќ.

Во имотот влегуваат зградите кои ги 
граделе, фирмата "ФИ-КОМ", друга фир ма 
"ФИ-КОМ" текстил, автомобилите на со-

пружниците, сметките, па дури и нив ни те 
платежни картички. Сè додека трае суд-
скиот процес не смеат да се акти ви раат.

ПРАШАЊА
Но, проблеми во градежниот сектор 

во Македонија нема од "вчера", па го ле-
мо прашање е зошто финансиската ин-
спекција и Управата за јавни приходи на-
време не го стопираа градежниот скан-
дал, кој постои веќе подолг период, а 
кулминираше со "ФИ-КОМ".

Во централниот регистар, кој е за дол-
жен за ликвидноста, не сакаат да кажат 
дали градежните фирми кои се дел од 
урбаната мафија имаат пари да ги обес-
ште тат стотиците граѓани, кои дел од 
свои те пари ги вложија, купувајќи ста-
нови. И во УЈП молчат, дали и колку овие 
фирми редовно ги плаќале даноците.

Граѓаните не веруваат во толкава дрс-
кост, да се фалсификуваат ополномош-
тувања, преку ноќ да се даваат одо бре-
нија за градба, едноставно да се обез-
бедува финансиска логистика од една 
финансиска институција и да недо ста су-
ваат 30 милиони евра. Едноставно, го-
лемите пари бараат големи играчи.

Зачудува и тоа што во целиот скандал 
е вклучена и банката Евростандард, која 
финансирала дел од работењето на "ФИ-
КОМ". Особено, затоа што Управниот од-
бор на Еуростандард банката од Ско п је 
го поддржа директорот на банката, Бран-
ко Тозија, за кредитите одобрени на 

"ФИ-КОМ". Работењето на Еуростан дард 
дојде под лупа на јавноста откако се от-
кри дека со кредитни пласмани, обез-
бедени со хипотеки кои се оспо ру вани, 
банката била инволвирана во ра боте-
њето на компанијата "ФИ-КОМ".

Но, Еуростандард банката не смее да 
ја активира хипотеката врз зградата 
"Антигона 1" до крајот на спорот меѓу 
гра ѓаните кои купиле стан во објектот и 
банката. Вака деновиве одлучи Основ-
ниот суд Скопје 2 Скопје. 

"Без оглед на сè, ние ќе бараме и суд-
ска разрешница на целиот процес, без 
оглед на тоа што велат дека нашите до-
говори се необврзувачки пред судот, 
односно според правото, тоа значи дека 
јас сум склучил договор со некое лице 
кое може да ме измами и крај на при-
казната. Па, чекајте, нели тука постојат 
ор гани на прогон, истрага? Каде се тие 
пари, каде можат да исчезнат толкави су-
ми", велат измамените купувачи. 

Засега, освен Весна и Никола Нико-
лиќ, кои се во притвор, и нотарот Бо-
ривоје Стојковски, кој заработи кривич-
на пријава, никој не е прозван за одго во-
рен во аферата тешка околу 30 милиони 
евра.

Потегот кој го направи Владата со че ш-
лање на секторот градежништво, кој 
врие од малверзации, измами и оште-
тени купувачи, веројатно е последната 
шанса нешто да се поправи. За жал, тоа е 
мала утеха на оние кои досега се изгореа 
од алчните претприемачи и вештите из-
мамници. 

ПАДНА ЦЕНАТА НА 
СТАНОВИТЕ

Градежниот скандал е причината 
што се намалува интересот за ку-
пување и на други станови. Цените 
почнаа да се намалуваат и веќе за 
цели 25 отсто се поевтини ста но ви-
те, што како луксузни се продаваат 
во центарот на метрополата.

Од 1.200 евра, сега метар квад ра-
тен се продава за 900 евра. Вред-
носта на останатите станови кои се 
нудат во Скопје е намалена за 20 
отсто.

Сосема извесно е дека сè додека 
не се разбие урбаната мафија меѓу 
градежните фирма - човек и локал-
ната власт, граѓаните не може да 
бидат сигурни каде и што купуваат.
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ТИПОТ НА "ФИКОМ" КЕ ЈА "УРНЕ" ИЗГРАДБАТА ТИПОТ НА "ФИКОМ" КЕ ЈА "УРНЕ" ИЗГРАДБАТА 
НА НОВИ СТАНОВИ ВО СКОПЈЕНА НОВИ СТАНОВИ ВО СКОПЈЕ


