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БИЗАРНА ПРИКАЗНА ЗА СТЕЧАЈНАТА БИЗАРНА ПРИКАЗНА ЗА СТЕЧАЈНАТА 
ПОСТАПКА НА ЗАДРУГАТА "СЛОБОДА" ПОСТАПКА НА ЗАДРУГАТА "СЛОБОДА" 
ОД ЗЕЛЕНИКОВООД ЗЕЛЕНИКОВО

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Новиот мега скандал со купо про-
даж бата на земјиштето на пора-
неш ната земјоделска задруга "Сло-

бода" од село Зелениково, Скопско, от-
крива ново болно прашање, а тоа е функ-
ционирањето на стечајните постапки и 
инволвираноста на стечајните управ ни-
ци во сомнителните купопродажни до-
говори.

Примерот бил откриен пред две го-
дини кога во 2004 година, на тендерот 
кој го објавило Министерството за зем-
јоделство, земјата й била доделена на ко-
ристење на фирмата "Анико Андреја". Ме-
ѓутоа, фирмата не успеала да ја земе зем-
јата во свое владение, бидејќи во ме ѓу-
време, со придобивките од Законот за 
сте чајна постапка, некои други станале 
сопственици на имотот, иако земјата би-
ла во државна сопственост.

"Излези на терен, кривична пријава, 
полициска станица 'Драчево', сите доку-
менти се покажани, меѓутоа за нив пе-
чатот од стечаен судија е многу поважен 
од државниот печат од Министерството 
за земјоделие", изјави сопственикот на 
"Анико Андреја", Андреја Најдов.

"Како дошло до општа сопственост на 

Парадоксот почнал да се 
одвива пред десет години. 
Имотот, сопственост на 
Република Македонија, го 
користела земјоделската 
задруга "Слобода", која како и 
сите транзициони фирми 12 
години се наоѓа под стечај. 

Но, кога во 2004 година на 
тендерот кој го објавило 
Министерството за 
земјоделство, земјата била 
доделена на користење на 
фирмата "Анико Андреја", 
сепак таа не успеала да ја земе 
во свое владение, бидејќи во 
меѓувреме, со придобивките 
од Законот за стечајна 
постапка, некои други станале 
сопственици на имотот.

Според Томислав 
Кежаровски од НХО 
"Творештво и моќ", во 
Македонија, освен нарко, авто 
и во последно време 
спомнуваната градежна 
мафија, мошне добро 
функционира уште еден вид 
криминална структура, а тоа е 
стечајната мафија.   

државно земјиште, кога има правосилна 
судска пресуда дека тоа е државно зем-
јиште и дека за него стечајниот должник 
нема никакво право, потоа треба да се 
види како тоа е заверено кај нотар, за тој 
да може да го издава под закуп на друг", 
додаде Најдов.

Од Министерството за земјоделство 
потврдуваат дека случајот го предале на 
истражните органи. Таму велат дека ис-
питуваат какво е учеството и на судијата 
и на нотарот.

ГОЛЕМА ГРУПА
Бизарната приказна од македонското 

риалити шоу почнала да се одвива пред 
десет години. Имотот, сопственост на Ре-
публика Македонија, го користела зем јо-
делската задруга "Слобода", која како и 
сите транзициони фирми 12 години се 
наоѓа под стечај. 

Во врска со овој случај се јави и не вла-
дината хуманитарна организација "Тво -
реш тво и моќ", која уште пред не колку го-
дини се осврнала на постојната стечајна 
шема. 

"Овој мега скандал личи на веќе раз-
работената шема од аферата со дена цио-
нализација, со таа разлика што во опе-
рацијата се вмешани лица од стечајната 
постапка. Веднаш ги алармиравме над-
леж ните органи, но од нив не добивме 
повратен одговор", истакна претсе дате-
лот на НХО, Томислав Кежаровски. 

"Дека биле во право говори и ин фор-
мацијата од Државниот инспекторат за 
земјо дел ство, која ја доставиле до Вла-
дата, а во неа се вели: 'Во предметот има 
сериозни индиции за постоење на орга-
низиран кри  минал со учество на прет-
седателот на стечајниот совет, членовите 
на со ве тот, стечајниот управник, нотарот 
кој учес  твува во заверката на договорот 
за купопродажба, судските проценители, 

ка ко и сите инволвирани страни. Уште по-
веќе случајот со земјоделската задруга 
'Слобода' станува поинтересен, затоа 
што во него, според наши сознанија се 
ин волвирани лица кои се осудени за 
вакви сторени кривични дела, па некои 
се во затвор или чекаат да ја одлежат за-
творската казна. Таа група луѓе била осо м-
ничена дека ги злоупотребувала нив ните 
службени овластувања, а и давале и при-
мале поткуп, со што бројни колективи ги 
довеле во стечај, а подоцна ги купиле 
или ги продале за мали пари", вели Кежа-
ровски.

ЗАКОНСКИ 
СОПСТВЕНИЦИ

Според него, во моментов во Маке-
донија освен нарко, авто и во последно 
време спомнуваната градежна мафија, 
мно гу добро функционира уште еден вид  
криминална структура, а тоа е сте чајната 
мафија.   

За случајот говореа и сопствениците 
на фирмата "Национал". Газдите на спор-
ното земјиште во Зелениково велат дека 
законски станале сопственици и поседу-
ваат куп документи за сопственоста.

Според документите на "Национал", 
земјата не е сопственост на државата, 
туку на земјоделската задруга "Слобода".

"Направена е проценка на капиталот 
на земјоделската задруга, потврдено е 
дека во неа нема државен или општес т-
вен капитал и таа не подлежи на при-
ватизација, односно трансформација", из-
јави еден од сопствениците на фир мата 
"Национал",  Жан Китанов.

"Во случајот нема никаков криминал, 
за тоа постојат валидни документи и под-
готвен сум да ги покажам секаде ка де 
што ќе бидам повикан", изјави вториот 
ко сопственик на фирмата "Национал", Го-
ранчо Новаковски.
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