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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

АКЦИОНЕРСКИ    ИНАЕТ ИЛИ АКЦИОНЕРСКИ  
ПОЛИТИЧКИ П   РИТИСОК?ПОЛИТИЧКИ П 

Македонска банка бара отштета 
од државата од повеќе милиони 
евра. Случајот оди пред Судот 

во Стразбур. Правниот застапник на 
бан ката, Анита Бегова, вели дека ра ко-
водството веќе поднело тужба против 
државата не поради ликвидацијата, ту ку 
поради тоа што во земјава сè уште не 
постои управен суд, место каде што суб-
јектите можат да се жалат и да ја бараат 
правдата кога постои спор со управен 
орган, како што тоа сега е случај меѓу 
Македонска и Народна банка.

За ликвидатор кој ќе раководи со 
парите и со имотот на банката, судот го 
постави Ацо Дамчевски, човекот кој свое-
времено го туркаше стечајот на "Алу-
мина". Штедачите се револтирани би-
дејќи сè уште не можат да си ги вратат 
вложените пари. Се работи за сума од 
35 милиони евра од околу 180.000 прав-
ни и физички лица. Вработените во Ма-

Вработените во Македонска 
банка се заканија со протести 
и штрајк со глад пред 
Централната банка. Нејасно им 
е како може некој да затвори 
банка, а во моментот таа 
финансиски добро да стои. 
Сепак, Македонска банка е 
затворена зашто на 
гувернерот не му се допаднаа 
сопственичките промени во 
банката.

"Луѓето кои за банката бараа 
повеќе десетици милиони 
евра од потенцијалните 
купувачи кои, според Законот, 
можат да бидат акционери, 
наеднаш на т.н. нови 
сопственици им ја даваат 
банката само за 16 милиони 
денари, односно 260.000 евра", 
изјави Петар Гошев, гувернер 
на НБРМ.

Наспроти ова, од 
Македонска банка велат дека 
со сите контроли, кои биле 
извршени од НБРМ, не биле 
констатирани неправилности 
или слабости во работењето 
на банката.

"Денес банката располага со 
капитал од околу 15 милиони 
евра, билансната сума 
изнесува 65,7 милиони евра. 
Бројот на правните лица е 
зголемен од 6.110, до крајот на 
декември, на 6.800, а бројот на 
физичките лица се зголеми од 
160.000 на 180.630. Банката 
може да ги исплати сите 
кредити на правните лица во 
износ од 460 милиони денари, 
како и на физичките лица во 
износ од 210 милиони денари", 
соопшти генералниот 
директор на Македонска 
банка, Стефан Мисковски. 

Како и да е, банката се 
затвори, а вработените се на 
улица.

враќаат на рати, во процес кој ќе трае 
со месеци. Во исто време тимови на 
ликвидатори и на ревизори ги чешлаа 
документите во обид да ја скројат ко-
нечната листа на клиенти на банката. 
Спо ред Фондот за осигурување, 100 от-
сто од парите ќе добијат само оние кои 
имаат вложено до 10.000 евра.

Македонска банка и официјално е во 
ликвидација а одлуката е објавена во 
Службен весник на РМ. Се прават спи-
соците, но никој не знае кога ќе почне и 
колку ќе трае исплатата на штедачите.

И од решението на Народна банка за 
ликвидација на Македонска банка се 
гле да дека затворањето на банката не 
била единствената оп ција која му оста-
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кедонска банка најавија дека до крајот 
на седмицава ќе протестираат пред 
НБРМ, во обид да го натераат гувер не-
рот Гошев да ја поништи одлуката за 
ликвидација.

СИГУРНОСТ
На сите штедачи и клиенти на Ма-

кедонска банка ќе им се исплатат во 
целост влоговите во висина до 10.000 
ев ра. На оние, пак, кои имаат влогови 
до 20.000 евра парите ќе им бидат ис-
платени најмногу до 90 проценти, до-
дека лицата со штедни влогови од пове-
ќе од 20.000 евра ќе се обесштетуваат 
од стечајната маса на банката. Овие га-
ранции ги дава Законот за обесш тету-
вање на штедни влогови. 

Според последните изјави на првите 
луѓе на Македонска банка, како и спо-
ред вработените, банката има средства 
во ликвидационите фондови од околу 
30 милиони евра, така што нема да биде 
проблем враќањето на средствата на 
клиентите.

Додека се чека на почеток на по стап-
ката за ликвидација, 40.000 пензионери 
и 160.000 штедачи деновиве не ги до-
бија услугите од банката, а реакции има 
и од вработени во јавната админис тра-
ција на кои им се блокирани картичките 
за подигнување на септемвриската пла та.

Штедачите во Македонска банка не-
ма одеднаш да ги добијат назад своите 
вложени пари. На фирмите и на гра ѓа ни-
те клиенти на банката парите ќе им се 

НБРМ Е НЕЗАВИСНА ИНСТИТУЦИЈА

Премиерот Никола Груевски смета де-
ка Владата нема ингеренции да ја по-
ништи одлуката на НБРМ за Македонска 
банка, бидејќи Централната банка имала 
целосна независност.

"Тоа е работа на Централната банка, 
која ги има сите ингеренции и сите права, 
за разлика од Владата, која нема апсо-
лутно никакво право. Во ваква ситуација 
наша обврска е согласно Законот за обес-
штетување на штедачите, агенцијата за-
должена за тоа да си ја заврши својата 
работа и да ги обесштети штедачите. Во 
овој случај Централната банка има це-
лосна независност и може да донесе ка-
ков став сака по тоа прашање", изјави Гру-
евски.

КАДЕ Е НАЈТЕНКО ТАМУ СЕ КАДЕ Е НАЈТЕНКО ТАМУ СЕ 
КИНЕ, ПА СИТЕ ВРАБОТЕНИ КИНЕ, ПА СИТЕ ВРАБОТЕНИ 
ЗАВРШИЈА НА УЛИЦАЗАВРШИЈА НА УЛИЦА



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  696 / 2.11.2007

АКЦИОНЕРСКИ    ИНАЕТ ИЛИ  ИНАЕТ ИЛИ 
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Apel za pomo{ za liceto Goran Stankov, 
potrebni se donacii za izveduvawe operativen 
zafat-transplantacija na bubreg vo stranska 
klinika, za {to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 
denari se:
070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski 
donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177

Раководството на Македонска банка остро реагираше на 
одлуката. Генералниот директор Стефан Мисковски изјави 
дека банката е во одлична финансиска кондиција, има ка пи-
тал од 10,4 милиони евра и добивка од околу 780.000 евра. 
Спо ред податоците, во банката се депонирани повеќе од 35 
милиони евра. Вкупните обврски кон штедачите и кон прав-
ните лица изнесуваат 31,4 милиони евра, а гарантниот ка пи-
тал е 15 милиони евра.

Иако вработените во Македонска банка одржаа средба, 
тие сепак не го разубедија гувернерот на НБРМ, Петар Го шев, 
да го повлече решението со кое й ја одзеде дозволата за ра-
бота на Македонска банка и го отвори патот за нејзина лик-
видација. 

Претставници на синдикатот на банката, иако повеќе од 
два часа разговараа со Гошев, не постигнаа успех и разо ча-
рувањето го споделија со своите колеги кои мирно протес-
тираа пред Народна банка. Засега е нејасно каква ќе биде 
разврската и дали ќе следат нови штрајкови, но судејќи по сè 
сите вработени ќе останат на улица. 

Адвокатите на Македонска банка најавија дека ќе се жалат 
на суд, бидејќи Нини го продавал капиталот по налог на 
НБРМ. Тој целосно се ослободи од капиталот еден ден пр ед 
рокот, на 30 септември, продавајќи им го на 16 друштва, 
формирани од "Јака 80". Сомневајќи се во легалноста на тран -
сакциите, гувернерот Гошев донесе одлука за ликвидација.

Министерот за финансии Трајко Славески ја оценува 
одлуката на НБРМ за ликвидација како позитивен сигнал за 
странските инвеститори.

"Странските инвеститори одамна имаа резерва во однос 
на работењето на 'Македонска'", изјави тој, додавајќи дека за-
творањето е логична последица на активностите на НБРМ. 

Судбината на 230 вработени, според Славески, не треба да 
загрижува.

"Пазарот на работна сила во Македонија функционира, по-
стои Агенција за вработување. Станува збор за квали фику ва-
на работна сила, која лесно ќе најде работа, бидејќи финан-
сискиот пазар е во подем", изјави министерот.

на ла на гувернерот, зашто банката можела да се спаси од лик-
видација.

Народна банка засега не се произнесува за најновите мо-
менти кои покажуваат дека ликвидацијата на Македонска 
бан ка не била неизбежен потег.

На штедачите Законот им обезбедува враќање на сред-
ствата, но 230 вработени во Македонска банка остануваат на 
улица. Поради тоа, синдикатот на банката најави дека до кол ку 
не се најде друго алтернативно решение, вработените ќе 
штрајкуваат пред институциите и пред НБРМ.

И тие, како и раководството на банката, тврдат дека НБРМ 
не требало да донесе одлука за ликвидација, бидејќи Маке-
донска банка работи без загуба и според сите професионални 
стандарди. Според вработените, главен виновник за наста на-
тата состојба е доскорешниот главен акционер Јовица Сте-
фановиќ-Нини, но и гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, кој ја 
донесе одлуката за ликвидација. Тие предлагаат решението 
за надминување на проблемите да се бара кај главниот ак-
цио нер "Јака 80", а банката да се спаси од ликвидација. Како 
што неодамна изјави Блаже Серафимовски, синдикатот ќе се 
стави во улога на заштитник на интересите на вработените, 
кои за состојбите во Македонска банка биле информирани 
преку медиумите.

КЛУЧ НА ВРАТА
Вратите на сите експозитури на Македонска банка засега 

се затворени. Гувернерот Гошев донесе одлука за одземање 
на дозволата за работа и најави започнување на ликви да цио-
на постапка.

Деталите околу тоа како ќе тече целиот процес и кога точ-
но ќе почне, сè уште не се соопштуваат од Народна банка. 
Гошев й ја одзеде дозволата за работа на Македонска банка 
поради утврдени неправилности во последните трансакции. 
Главниот акционер "Јака 80", фирма на српскиот бизнисмен 
Ни ни, во септември се ослободи од мнозинскиот капитал во 
банката.
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Македонска банка е во состојба да ги исплати сите ко-
минтенти за еден ден, но се плашам дека тоа не е можно. 
Тоа е долг и мачен процес, кој ќе одземе многу време", из-
јави Стефан Мисовски, прв генерален директор на Ма ке-
донска банка.

Во Македонска банка свои сметки имаат 180.000 фи-
зички лица и 6.800 фирми. Тие сега се замрзнати. Штедачите 
кои имаат до 10.000 евра ќе бидат 100 отсто обесштетени 
од Фондот за осигурување депозити, оние кои имале за-
штеди меѓу 10.000 и 20.000 евра ќе добијат 90 отсто од нив, 
а тие со повеќе од 20.000 евра парите ќе ги добијат по спро-
ведувањето на ликвидационата постапка.

Централната банка информира дека сите кои примаат 
пла та или пензија преку Македонска банка треба вед наш 
да отворат сметки во други банки и да побараат па рите 
таму да им се префрлаат. 

"Во овој момент тие не можат да располагаат со своите 
пари. Не можат да ги подигнат платите, ниту пензиите ниту, 
пак, можат да ги користат картичките. Ова е страшно и до-
прва ќе се создаде проблем", вели Мисовски.

НБРМ ОСТАНА ДОСЛЕДНА ДЕКА ЌЕ НБРМ ОСТАНА ДОСЛЕДНА ДЕКА ЌЕ 
РАСЧИСТИ СО СОПСТВЕНИЧКИТЕ РАСЧИСТИ СО СОПСТВЕНИЧКИТЕ 

ИГРИ ВО МАКЕДОНСКА БАНКАИГРИ ВО МАКЕДОНСКА БАНКА


