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                                                            Љубљана, 10 април 2022 година 

  



ПРАВНА НАПОМЕНА 

 

Овој извештај се заснова на информациите, документите и помошта обезбедени исклучиво 

од страна на клиентот. Според тоа, истиот е даден исклучиво за информативни цели и не 

претставува совет ниту треба да се смета за совет на кој било начин, ниту е наменет за 

вршење влијание врз кое било лице при донесувањето каква било одлука. И покрај тоа што 

ние вложивме максимални напори за да обезбедиме точни и навремени информации, не 

може да се гарантира дека тие информации се точни на датумот на кој тие се примени 

или дека ќе продолжат да бидат точни во иднина. Никој не треба да постапува по таквите 

информации без соодветен стручен совет по темелно разгледување на конкретната 

ситуација. 

До степенот до кој е законски дозволено, компанијата Р.У.Р. ДОО нема да се смета за 

одговорна за какви било грешки, пропусти, недостатоци или погрешни толкувања на 

информациите или каква било загуба или штета претрпена од страна на лицата коишто 

ги користат или се потпираат на тие информации (вклучително и поради небрежност, 

давање погрешна изјава од небрежност или на друг начин). 
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ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД 

Еуростандард банка (во понатамошниот текст насловена како: ЕСБ) е основана на 28 јануари 

2001 година, а има добиено дозволи за работење од гувернерот на Народната банка на 

Република Северна Македонија (во понатамошниот текст насловена како: НБСМ) на 14 август 

2001 година, 16 декември 2002 година и 23 јануари 2004 година.  

На иницијатива на претставник од Комерцијална банка АД Скопје, во 2011 година, ЕСБ стана 

дел од незаконска шема на позајмување, во која неколку банки и компании од Северна 

Македонија учествувале уште од 2004 година. Суштината на оваа шема, којшто најверојатно сѐ 

уште функционира до ден денес, е финансирање компании коишто не се подобни за добивање 

кредити од банки, преку систем на подобни компании коишто вршат функција на посредници, 

коишто ги добиваат кредитите од банките и веднаш, директно или индиректно, ги префрлаат 

паричните средства на неподобните компании во форма на позајмици. Оваа шема ја 

предводат и реализираат банките, коишто честопати ги фалсификуваат релевантните 

документи и се обидуваат да осигурат тие да не претрпат никакви загуби во самата шема. 

Степенот којшто го достигнала шемата и сѐ поголемиот број на банки и компании инволвирани 

во неа довеле до губење на контролата, особено за помалите банки, коишто само учествуваат 

во шемата и не управуваат со неа, каков што е случајот со ЕСБ. Губењето контрола директно 

предизвикало несоодветно управување со кредитното портфолио и поврзаните ризици, 

бидејќи за банките учеснички овие два елемента биле помалку важни отколку одржувањето на 

шемата во функција и избегнувањето финансиски загуби до кои би дошло во случај прекин на 

функционирањето на шемата. Банките не биле единствените коишто се соочувале со тешкотии; 

многу од вклучените компании исто така претрпеле сериозни загуби, па дури и отишле под 

стечај, поради нивната вклученост во шемата. 

Народната банка на Република Северна Македонија (НБСМ) одбива да го препознае и спречи 

постоењето на шемата во текот на периодот од 2004 година до денес, и покрај тоа што има 

сознанија за сите нејзини компоненти, во најмала рака од надзорот на ЕСБ. Кога ЕСБ се соочила 

со сериозни проблеми, НБСМ формално го навела несоодветното управување со кредитното 

портфолио и поврзаните ризици како причина за лошата состојба на банката. Меѓутоа, НБСМ 

не ги преземала следните чекори: не пристапила кон справување со незаконската шема на 

позајмување којашто го предизвикала несоодветното управување со кредитното портфолио и 

поврзаните ризици на ЕСБ, ниту го препознала фактот дека несоодветното управување со 

кредитното портфолио и поврзаните ризици во ЕСБ е последица од слабиот квалитет на 
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активностите извршувани од страна на менаџментот1, супервизорите2 и акционерите3 на ЕСБ. 

НБСМ постапила само по една последица од несоодветното управување со кредитното 

портфолио и поврзаните ризици: опаѓањето на стапката на адекватност на капиталот. При тоа, 

исто така таа, сосема несфатливо, не вовела своја сопствена администрација за ЕСБ кога 

законските услови за тој задолжителен чекор биле исполнети.  

НБСМ вложила силни напори за да ја спаси ЕСБ од стечај, барем од формална гледна точка; 

сепак, со оглед на тоа дека таа намерно не ги признала корените на проблемот и намерно не ја 

применила мерката за присилна администрација, како што е утврдено во Законот за банките, 

нејзините напори биле залудни.  

НБСМ требало да поведе стечајна постапка за ЕСБ уште во август 2019 година, но не го сторила 

тоа. Очигледно, НБСМ била свесна за многу јасните и задолжителни одредби од Законот за 

банките за воведување администрација и поведување стечајна постапка како нејзино 

дискреционо право, а чекала до 12 август 2020 година за да ја поведе стечајната постапка. 

Строго законски и според податоците со кои располагала НБСМ за стапката на адекватност на 

капиталот на ЕСБ на 30 јуни 2020 година4, таа требало да поведе стечајна постапка. Сепак, не е 

јасно која била реалната стапка на адекватност на капиталот на 30 јуни 2020 година, бидејќи во 

својата одлука од 12 август 2020 година, НБСМ не го образложила методот на пресметување 

којшто ја довел до заклучокот дека стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ на тој ден била 

-4.145. 

Со оглед на фактот дека во август 2019 година не била поведена стечајна постапка, постојат 

сериозни сомневања во однос на тоа дали моментот на поведување стечајна постапка на 12 

август 2020 година бил соодветно избран. И покрај исклучително тешките проблеми со својата 

стапка на адекватност на капиталот, присилната наплата на долгови во ЕСБ функционирала 

многу подобро пред отколку по стечајот и имало многу добри изгледи за продолжување на 

ефикасноста во таа област исто така и во текот на втората половина од 2020 година. Покрај тоа, 

постоела голема веројатност ЕСБ конечно да биде преземена од страна на стабилен 

инвеститор. Сепак, со оглед на тоа дека НБСМ имала многу лошо искуство со претходните 

сопственици на ЕСБ, лесно може да се сфати високото ниво на недоверба и речиси 

непријателскиот третман на потенцијалниот инвеститор од страна на гувернерот на НБСМ при 

 
1 Бидејќи тие намерно учествувале во незаконската шема на позајмување. 
2 Бидејќи по пат на нивните надзорни задолженија тие не го идентификувале учеството на ЕСБ во незаконската шема 
на позајмување. 
3 Бидејќи тие не знаеле – барем не сите од нив – за учеството на ЕСБ во незаконската шема на позајмување. 
4 Којашто била причината за стечајот. 
5 Маржата за поведување стечај е стапка на адекватност на капиталот од +2. 
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постапувањето со такви важни информации. Сепак, дозволувањето ЕСБ да продолжи да работи 

уште неколку месеци за да се види дали состојбата на банката навистина би се подобрила или 

не немало да им наштети на депонентите ниту пак да го загрози интегритетот на банкарскиот 

сектор на Северна Македонија.  

Обидувањето да се разбере зошто стечајот на ЕСБ морало да се поведе во август 2020 година, а 

не во август 2019 година кога состојбата била многу полоша, води до одредени шпекулации. 

Според тоа, подобро е само да се напоменат последиците од одлуката на НБСМ да поведе 

стечај на 12 август 2020 година: 

- депонентите имале помали шанси да ги повратат своите депозити по поведувањето 

стечајна постапка; 

- делот од незаконската шема на позајмување којашто функционирала во рамките на 

банкарскиот систем на Северна Македонија преку ЕСБ најверојатно воопшто не би бил 

предмет на истрага;  

- незаконската шема на позајмување којашто функционирала преку ЕСБ била прекината, но 

сепак, нема никакви пречки за таа да продолжи да функционира преку други македонски 

банки; 

- должниците на ЕСБ имаат поголеми шанси да избегнат присилна наплата на нивните 

долгови; 

- идентитетот на најголемите должници во незаконската шема на позајмување, но исто така 

и во законските шеми на кредитирање, ќе остане непознат, исто така и поради купувањето 

компании6 коишто претходно служеле како важни посредници во незаконската шема на 

позајмување; 

- постои сериозен ризик стечајната постапка да трае долги години пред да биде завршена; 

- пропустите на НБСМ при постапувањето со ЕСБ и повластениот третман од страна на НБСМ 

на една од другите банки7 ќе бидат заборавени. 

 

 

 

 

  
 

6 На пр. Галафарм. 
7 Комерцијална банка. 
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1 ВОВЕД 

1. Целта на овој Извештај е да се изврши анализа на околностите и условите коишто довеле 

до одлуката на гувернерот на НБСМ да поведе стечајна постапка за Еуростандард банка на 

12 август 2020 година. За таа намена, даден е опис на најважните активности, настани и 

документи, нивната правна важност и последиците од нив пред и – до максимален можен 

степен – по стечајот. 

 

2. Извештајот ги содржи следните делови:  

- Во Поглавје 2 е даден детален опис на инволвираноста на ЕСБ во неформалната шема 

на позајмување којашто функционирала преку компанијата Кубус Инженеринг ДООЕЛ; 

- Во Поглавје 3 е даден хронолошкиот редослед на познатите и релевантни факти;   

- Во Поглавје 4 се прикажани најважните законски одредби од Законот за банките на 

Северна Македонија коишто се однесуваат на мерките за банките коишто се соочуваат 

со проблеми; 

- Во Поглавје 5 е содржана длабинска анализа на најважните информации коишто се 

однесуваат на пет суштински теми: постоењето на неформалната шема на позајмување 

во банкарскиот сектор на Северна Македонија, мерките на НБСМ во ЕСБ во врска со 

стапката на адекватност на капиталот, односите помеѓу НБСМ и Комерцијална банка, 

потенцијалното инсајдерско тргување во ЕСБ и две важни јавни изјави на гувернерот на 

НБСМ по поведувањето на стечајната постапка за ЕСБ, при што целта на оваа анализа е 

да се идентификуваат вистинските причини и причинители за стечајот на ЕСБ поведен 

на 12 август 2020 година;  

- Во Поглавје 6 се дадени одредени општи заклучоци засновани на наодите од 

претходните поглавја. 

 

3. Со исклучок на содржината на Поглавје 2, наодите од овој Извештај треба да бидат 

надополнети со дополнителната документација со која располагаат стечајниот управник на 

ЕСБ и НБСМ пред истите да се искористат во каква било правна постапка. Сепак, тоа не 

влијае врз веродостојноста на заклучоците од Извештајот. 
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2 ИНВОЛВИРАНОСТ НА ЕСБ ВО НЕФОРМАЛНАТА ШЕМА НА 

ПОЗАЈМУВАЊЕ КОЈАШТО ФУНКЦИОНИРАЛА ПРЕКУ КОМПАНИЈАТА 

КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

 

4. Друштвото за градежништво, промет и посредување со увоз-извоз Кубус Инженеринг 

д.о.о., Бул. Партизански Одреди бр. 151, Порта / Влае-Б-3 / M3, Скопје, Карпош, ЕМБС  

42739588, и Друштвото за градежништво, промет и услуги Кубус Инженеринг д.о.о. увоз-

извоз, ул. Козле бр. 97, Скопје – Карпош, ЕМБС 60802359, доставија одредени документи на 

увид, каков печатен така и во дигитален формат, коишто укажаа на сомневања во однос на 

деловна измама на штета на двете компании.  

 

5. Некои од документите исто така се однесуваат на парични текови од финансиски 

активности помеѓу Комерцијална банка, Кубус Инженеринг и Еуростандард банка АД 

Скопје. 

 

6. При прегледувањето на документацијата, добивме и изјави од одредени физички лица 

поврзани со конкретни деловни настани. Тие изјави во документот се наведени во рамки, а 

текстот е напишан со зелена боја со цел да се разликуваат од нашите наоди засновани на 

прегледот на документацијата. 

 

7. Со цел подобро да ги разбереме случувањата, во продолжение се наведени одредени 

наоди од друг преглед на документација, коишто не се однесуваат директно на деловното 

работење на Еуростандард банка АД Скопје со Кубус Инженеринг, туку прикажуваат 

поширок аспект на деловното работење на Комерцијална банка и други комерцијални 

банки. 

 

8. Врз основа на доставената документација и собраните податоци, може да се заклучи дека, 

уште во октомври 2004 година, Комерцијална банка управувала со незаконската шема на 

позајмување финансиски средства со одредени правни лица, во кои тој конкретен месец 

била вклучена и компанијата Кубус. На неутврден датум, во периодот помеѓу 15.09.2004 и 

20.10.2004 година, Златко Тодоров, директорот на компанијата Кубус, на иницијатива и 

инсистирање на Саша Твртковиќ, директорот на Дирекцијата за кредитирање на 

 
8 Во понатамошниот текст насловена како: компанијата Кубус. 
9 Во понатамошниот текст насловена како: компанијата Кубус Инженеринг. 
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градежништво, сообраќај и останати дејности во Комерцијална банка, се согласил да ѝ 

овозможи на Комерцијална банка да ја користи деловната сметка на компанијата Кубус, бр. 

300000000066287, на таков начин што Комерцијална банка ќе може на таа сметка да му 

исплаќа на Кубус фиктивни наменски кредити за обртни средства, а потоа дел од тие 

средства ќе употреби за позајмици на други клиенти на Комерцијална банка, утврдени од 

страна на самата банка. Тие клиенти не ги исполнувале барањата на банката за доделување 

директни кредити.  

 

9. За позајмиците помеѓу компанијата Кубус10 и различни заемопримачи, биле изготвени 

договори за заем со цел да се покаже дека тие договори биле склучени од страна на 

компанијата Кубус со заемпримачите, додека на трансакциската сметка на Кубус не биле 

платени никакви договорни камати. Доколку во одредени банкарски изводи во периодот 

на отплатата на главницата на заемот била наведена и отплатата на камата, не станувало 

збор за камати засновани на договорот за заем, туку банкарски камати коишто ѝ следувале 

на Комерцијална банка врз основа на исплатата на средства коишто потекнуваат од 

одобрени кредити. При тоа, Златко Тодоров, директорот на компанијата Кубус, само 

потпишувал налози за пренос, а дополнително и договори за заем, а во многу случаи 

непознат вршител дури и ги фалсификувал неговите потписи на тие документи, поради што 

Златко Тодоров немал ни можност навремено да биде во тек со настаните.  

 

10. Несомнено е дека Саша Твртковиќ како директор на Дирекцијата за кредитирање на 

градежништво, сообраќај и останати дејности во Комерцијална банка, односно како 

менаџер од среден ранг, не бил во можност целосно сам да го организира погоре 

наведеното функционирање на незаконската шема на позајмување, со оглед на фактот 

дека банката, од една страна, со примена на своите контролни механизми требало веднаш 

да ја увиди очигледната злоупотреба на кредитните средства, а од друга страна, таа 

требало да ги спречи или барем дополнително да ги санкционира трансакциите за 

ненаменско користење на средствата, во согласност со договорите за кредит, но не го 

сторила тоа во текот на сите години коишто се предмет на прегледот. 

 

11. За целите на функционирање на опишаниот систем на незаконско позајмување средства на 

Комерцијална банка била потребна соработка на различни организациски единици на 

банката, поради што може да се заклучи дека зад незаконскиот систем на позајмување 

 
10 Всушност со Комерцијална банка. 
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стои целата банка, а Саша Твртковиќ оперативно работел со надворешни учесници. 

Инволвираноста на целокупната банка во ваков начин на вршење деловно работење е 

потврдена со бројните исклучително брзи одобрувања на кредити, што исто така укажува 

на одобрување кредити во случаи во кои не било поднесено барање за кредит до 

Комерцијална банка, ниту пак потребната документација за донесување одлука во врска со 

истото. Заклучокот дека целата банка стои зад незаконските дејствија за позајмување пари 

е поткрепен и од фактот дека во текот на сите овие години банката  не одбила ниту еден од 

бројните налози за пренос со фалсификуван потпис на Златко Тодоров и дека многу 

исплати засновани на налог за пренос биле извршени вон работното време за 

корпоративни клиенти.  

 

12. При прегледот на документацијата беше утврдено дека Саша Твртковиќ целосно управувал 

со средствата од банкарските кредити и трансакциите со тие средства од и на 

трансакциската сметка на компанијата Кубус. Во тој контекст, тој исто така бил целосно 

одговорен за приливот на средства од други учесници во шемата на позајмување на 

трансакциската сметка на компанијата Кубус, како и за сервисирање на обврските на Кубус 

кон Комерцијална банка во согласност со договорите за кредити. Документите и 

податоците собрани во текот на прегледот на документацијата не укажуваат на фактот дека 

Кубус можел самостојно да управува со ваков начин на деловно работење. 

 

13. За целите на функционирање на незаконскиот систем на позајмување, Комерцијална банка 

со компанијата Кубус склучила дванаесет договори за кредит наменети за одобрување 

наменски средства за финансирање на нејзините обртни средства, коишто делумно или 

целосно биле користени за незаконски позајмици и, според тоа, биле делумно или целосно 

фалсификувани. Исто така постојат и 37 „виртуелни“ договори за заем помеѓу компанијата 

Кубус и други учесници, склучени за целите на формално покривање на трансакциите меѓу 

нив. 

 

14. Со оглед на фактот дека понатамошниот ангажман на компанијата Кубус, а особено 

бројните договори за кредити помеѓу неа и Комерцијална банка, би можеле да привлечат 

внимание, особено вниманието на Народната банка на Република Северна Македонија, во 

2006 година, Твртковиќ го принудил Златко Тодоров да му ја обезбеди деловната сметка на 

неговата друга компанија, Кубус Инженеринг, и да се повлече од сите функции во истата за 

да не биде очигледна каква било поврзаност помеѓу компанијата Кубус и Кубус 

Инженеринг. До мај 2007 година, таквите незаконски кредити се реализирале преку 
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деловните сметки на двете компании – Кубус и Кубус Инженеринг, а од мај 2007 година па 

натаму само преку деловните сметки на Кубус Инженеринг. Со цел дополнително да се 

покрие ширењето на незаконското финансирање, Саша Твртковиќ почнал да вклучува и 

други банки во системот, а меѓу нив била и Еуростандард банка АД, како и други банки и 

компании, што резултирало со негово постепено губење на контролата врз целокупниот 

систем. 

 

15. Во периодот од 2006 до 31.12.2011 година биле фалсификувани 17 потписи на Ленче 

Крстевска, директор и нов сопственик на компанијата Кубус Инженеринг, на налозите за 

пренос, 3 нејзини потписи на договори за кредит и 1 потпис на договор за заем. Во тој 

период исто така биле склучени 18 фиктивни договори за кредит помеѓу компанијата Кубус 

Инженеринг и Комерцијална банка, 10 фиктивни договори за кредит помеѓу компанијата 

Кубус Инженеринг и други банки, како и 44 фиктивни договори за заем помеѓу трговски 

друштва. Исто така, за дури 54 трансакции помеѓу трговски друштва коишто ги реализирала 

Комерцијална банка не биле потпишани договори за заем. Во периодот од 03.05.2006 до 

19.03.2010 година ваков начин на работење бил применет во 13 случаи, додека од 

19.03.2010 до 31.12.2011 година ниту една од 41 трансакција не била покриена со договор 

за кредит, што укажува на фактот дека Комерцијална банка конечно изгубила контрола врз 

опишаниот систем.  

 

 

 

2.1. Прием, користење и отплата на финансиските средства кои Кубус 

Инженеринг ги добила од кредити од Еуростандард банка и други 

кредити во текот на 2011 година 

 

16. Покрај кредитите одобрени од страна на Комерцијална банка,  Стопанска банка и 

Шпаркасе банка, компанијата Кубус Инженеринг во текот на 2011 година добила и кредити 

од Еуростандард банка и тоа врз основа на: 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит во износ од 24.200.000,00 денари, со 

ознака „esb1“; 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1681, со непознат датум на 

склучување, во износ од 2.500.000,00 денари, кредитна партија бр. 01681/30-0005, со 
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ознака „esb2“; 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1731, со непознат датум на 

склучување, во износ од 2.400.000,00 денари, кредитна партија бр. 01731/77-0005, со 

ознака „esb3“; 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1737, со непознат датум на 

склучување, во износ од 28.000.000,00 денари, кредитна партија бр. 01737/54-0005, со 

ознака „esb4“; 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1766, со непознат датум на 

склучување, во износ од 1.000.000,00 денари, кредитна партија бр. 01766/30-0005, со 

ознака „esb5“; 

- Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1830, со непознат датум на 

склучување, во износ од 29.000.000,00 денари, кредитна партија бр. 01830/32-0005, со 

ознака „esb6“; 

 

17. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои никаква документација за отворањето на 

нивната трансакциска сметка, бр. 370011100201333, во Еуростандард банка, ниту за 

барањата за одобрување на кредит, ниту какви било договори за кредит и, според тоа, не 

се знае ништо за текот на кредитниот процес од доставувањето на барањето до 

користењето на средствата или за содржината на документите. Од доставената 

документација и образложенијата собрани во текот на прегледот не беше утврдено со 

сигурност кој всушност ја отворил11 трансакциската сметка на компанијата Кубус 

Инженеринг во Еуростандард банка, дали воопшто биле поднесени барања за одобрување 

на кредитите или кој ги потпишал договорите за кредит. Оттука, очигледно е дека за 

отворањето на сметките и сите поврзани активности со Еуростандард банка12 се договарал 

некој друг, спротивно на член 14 од Законот за спречување перење пари и финансирање 

тероризам. 

 

 

 
11 Кубус Инженеринг не успеа да го направи тоа. 
12 Најверојатно Саша Твртковиќ, во име на Комерцијална банка.  
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2.1.1. Договор за одобрување на краткорочен кредит склучен помеѓу Еуростандард 

банка и Кубус Инженеринг во износ од  24.200.000,0013 („esb1“) 

 

18. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување кредит ниту 

договор за кредит14, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот процес од 

доставувањето на барањето до користењето на средствата.  

 

19. Користењето на кредитните средства согласно со Договорот„esb1“ претставува почеток на 

рефинансирањето, кое се одвивало во три дела. Првиот дел од рефинансирањето започнал 

со користењето на средствата на Кубус Инженеринг од кредитот на Еуростандард банка 

според Договорот „esb1“, кои биле користени за сервисирање на договорните обврски на 

компанијата Кубус Инженеринг кон Комерцијална банка. Во вториот дел од 

рефинансирањето, Комерцијална банка најпрво ја пуштила првата транша од кредитот 

согласно со Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр.  02-1630-341 од 28.01.2011 

година, во износ од  48.500.000,00 денари, кредитна партија број 02-462-3204492.515, а 

средствата биле употребени за плаќање на надомест за градежно земјиште во корист на 

Државниот буџет, во согласност со одобрената намена за трошење. Во третиот дел од 

рефинансирањето, Комерцијална банка ја пуштила втората транша од кредитот согласно со 

Договорот „29”16, а средствата биле искористени за отплата на кредит согласно со 

Договорот „esb1“ на Еуростандард банка, што значи дека биле ненаменски искористени. 

Целата шема на таквото финансирање е подетално објаснета во продолжение. 

 

 

20. Кредитот според Договорот „esb1“ на Еуростандард банка е искористен во удел од 100% за 

потребите на други корисници и 0% за потребите на компанијата Кубус Инженеринг. 

Кредитот е целосно отплатен со средствата од кредитот по Договор „29“ добиен од 

Комерцијална банка на 31.01.2011 година. 

 
13 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb1“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
14 Во понатамошниот текст: Договор „esb1“. 
15 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „29“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
16 Деталите за договорот се дадени во продолжение. 

Според изјавата на Златко Тодоров, целата шема ја замислил и 

извел Саша Твртковиќ. 
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Табела 1: Преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг 

КРЕДИТ:  

Договор за одобрување на краткорочен кредит, останатите податоци не се 
познати 

Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb1 

Главница по кредитот 24,000,000.00   

Главница по кредитот со камати 24,142,879.00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг 0.00   

%   

Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници  24,000,000.00   

% 100.00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + 
камата)   

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во 
користење на кредитот 0.00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на 
кредитот 24,142,879.00   

Вкупно: 24,142,879.00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД 
ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА НА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ    

Кредитни средства КБ 24,142,879.00   

Вкупно: 24,142,879.00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ    

Штета по преостанат долг  0,00   

Штета по платени камати 142,879.00   

Вкупно: 142,879.00   

 

21. На увид за анализа ни беше доставен непотпишан и без печат нацрт од барањето за 

одобрување на долгорочен кредит во износ од 48.500.000,00 денари, со рок на отплата од 

пет години и едногодишен мораториум, кое компанијата Кубус Инженеринг наводно го 

доставила до Комерцијална банка на 29.12.2010 година. Од барањето се гледа дека на 

Кубус Инженеринг ѝ биле потребни финансиски средства за да го плати надоместот за 

градежно земјиште, за вториот дел од деловниот објект на улица Наум Наумовски Борче 

бр. 40, како и за првиот дел од деловниот објект на ул.  Наум Наумовски Борче бр. 40 во 

Скопје. 
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22. Не е јасно дали кон барањето биле приложени други документи. Доколку во Комерцијална 

банка било поднесено барање со таква содржина, без каква било документација во прилог, 

би се сметало дека барањето не содржи доволно информации и како такво би се сметало 

за неподобно за донесување одлука за одобрување кредит, а од друга страна неговата 

содржина е делумно невистинита, како што е прикажано во продолжение. 

 

23. На 28.01.2011 година, заемодавачите, Комерцијална банка, претставувани од Саша 

Твртковиќ, директор на Дирекцијата за кредитирање на градежништво, транспорт и други 

дејности, и Гордана Ќорлука, независна службеничка за односи со клиенти, од една страна, 

и заемопримачот Кубус Инженеринг, претставуван од директорката Ленче Крстевска, од 

друга страна, склучиле Договор за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-3419 врз 

основа на кој банката ѝ одобрила на компанијата Кубус Инженеринг кредит во износ од 

48.500.000,00 денари.  

 

24. Врз основа на фотокопијата на Договорот „29“ може да се заклучи следново:  

- Договорот бил склучен врз основа на Договорот за утврдување на рамковен револвинг 

кредит - лимит, од 01.04.2008 година, под бр. 02-1630-437, во износ од 2.100.000,00 

евра, како и Анекс бр. 1 склучен на 22.12.2009 под бр. 02-1630-2458 во износ од 

3.600.000,00 евра, како и Одлуката за одобрување на долгорочен кредит од 28.01.2011 

година донесена од Кредитниот одбор на банката. Договорот „29“ е составен дел на 

Договорот за утврдување на рамковен револвинг кредит – лимит бр. 02-1630-437 и на 

Анексот  бр. 1 од 22.12.2009 година, бр. 02-1630-2458 (член 1); 

- дека кредитот е наменет за финансирање основни средства во износ од 24.000.000,00 

денари и за финансирање на обртни средства во износ од 24.500.000,00 денари (член 4, 

став 1); дека користењето на средствата за финансирање основни средства ќе се врши 

врз основа на доставената документација (член 4, став 2); и дека рокот за користење на 

кредитните средства е шест месеци од првото користење (член 4, став 3); 

- дека е договорен рок на отплата од шеесет месеци од датумот на исцрпување на 

Во текот на прегледот на документацијата, Златко Тодоров објасни дека содржината на 

барањето на компанијата Кубус Инженеринг за одобрување кредит секогаш усно ја 

нарачувал Саша Твртковиќ, обично по телефон, и тоа или на Ленче Крстевска или нему. Дури 

и во случај кога на компанијата Кубус Инженеринг ѝ биле потребни кредитни средства за 

нејзиното работење, за содржината на барањето за одобрување кредит секогаш одлучувал 

Твртковиќ. 
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кредитните средства, кој исто така вклучува дванаесетмесечен мораториум (член 5); 

- дека кредитот доспева за плаќање по истекот на мораториумот (член 6, став 1); дека 

отплатата ќе се изврши на 48 еднакви месечни рати (член 6, став 2); дека првата рата 

доспева за плаќање еден месец по датумот на доспевање на кредитот за плаќање (член 

6, став 3);  

- дека е договорена долгорочна каматна стапка од 13% годишно, декурзивно (член 7, 

став 1); дека каматите ќе се преместуваат по пропорционален метод (член 7, став 2); 

дека пресметката и исплатата на камата на банката ќе се врши на месечна основа, во 

пресметковните периоди и на датумот на доспевање на ратата или на кредитот за 

плаќање (член 7, став 3);  

- дека за целите на заштита на своите обврски од договорот, заемопримачот мора на 

банката да ѝ достави: два налога за пренос (образец ПП 30) и хипотека на недвижност 

(член 13, став 1); дека заемопримачот е должен да го замени платниот инструмент што 

го користела банката со нов платен инструмент (член 13 став 3); и 

- дека заемопримачот е согласен дека кредитот доспева за плаќање доколку средствата 

не се користат за намената за која е одобрен кредитот (член 21, став 1, алинеја 1)  и 

доколку тој не ѝ дозволи на банката да го контролира наменското користење на 

средствата (член 21, став 1, алинеја 3). 

 

25. Договорот го потпишале Саша Твртковиќ и Гордана Ќорлука во име на заемодавачот и 

Ленче Крстевска во име на заемопримачот. Во горниот десен агол на првата страна на 

Договорот „29“ е ставен приемниот печат на Комерцијална банка, под кој не е ставен број и 

датум на договорот. 

 

26. Договорот „29“ е делумно фиктивен договор, бидејќи вистинската цел на договорните 

страни не била исклучиво финансирање на обртни средства на компанијата Кубус 

Инженеринг, туку дел од овој договор бил наменет за рефинансирање на договорните 

обврски кон Комерцијална банка, коишто не се поврзани со обртните средства на Кубус 

Инженеринг.  

 

27. По склучување на Договорот „29“, за трансакциската сметка бр. 300000002248011, 

Комерцијална банка ѝ издала на компанијата Кубус Инженеринг два извода со приложени 

фотокопии од налозите за пренос, повеќето рачно пополнети и потпишани, чијашто 

содржина е подетално опишана во продолжение, и тоа: 
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а) фотокопија од Извод за промените и состојбата на сметката во Комерцијална банка на 

ден 28.01.2011, бр. 12, во кој под реден број 2 е наведен одлив во износ од 16.500,00 

денари со цел (шифра 262) „провизија“ на трансакциската сметка на примачот, 

Комерцијална банка, бр. 300000000000133;. под реден број 6 наведен е одлив во износ 

од 392.500,00 денари со цел (шифра 262) „провизија за користење по долгорочен 

кредит“ на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка бр. 

300000000000133; под реден број 9 наведен е одлив во износ од 4.800.000,00 денари 

со цел (шифра 262) „плаќање на камата по краткорочен кредит“ на трансакциската 

сметка на примателот, Комерцијална банка бр. 300000000000133; под реден број 10 

наведен е одлив во износ од 9.623.381,00 денари со цел (шифра 0) „надомест за 

уредување на градежно земјиште на ул. Наум Наумовски Борче бр. 40“ на 

трансакциската сметка на примателот, Државен буџет, бр. 100000000063095; под реден 

број 11 наведен е одлив во износ од 14.435.072,00 денари со цел (шифра 0) „надомест 

за уредување на градежно земјиште ул. Наум Наумовски Борче бр. 40“ на 

трансакциската сметка на примателот, Државен буџет, бр. 100000000063095; под реден 

број 12 наведен е одлив во износ од 17.800.000,00 денари со цел (шифра 262) „плаќање 

на камата по долгорочен кредит“ на трансакциската сметка на примателот, 

Комерцијална банка бр. 300000000000133; под реден број 13 наведен е прилив во 

износ од 350.000,00 денари со цел (шифра 469) „Плаќање на средства по основ на 

дадена позајмица на физичко лице“ од трансакциската сметка на налогодавачот, 

компанија Прототип, бр. 300000001338151, во Комерцијална банка;. под реден број 14 

наведен е прилив во износ од 24.058.453,00 денари со цел (шифра 461) „користење на 

кредит по партија  02-462-3204492.5“ од трансакциската сметка на налогодавачот, 

Комерцијална банка, бр. 300000000000133; и под реден број 15 наведен е прилив во 

износ од 24.200.000,00 денари со цел (шифра 460) „кредит“ од трансакциската сметка 

на налогодавачот, Еуростандард банка, бр.100000000037002. Кон изводот се 

приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 28.01.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 16,500.00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка, бр. 

300000000000133, за цел плаќање на банкарска провизија. Налогот е потпишан 

од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка во 16:58, од 

службеничката Јасна Андоновска; 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 28.01.2011 
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година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 392.500,00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка, бр. 

300000000000133, за цел плаќање на банкарска провизија. Налогот е потпишан 

од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со 

печат за платен промет бр. 004; 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 28.01.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 

4.800.000,00 денари на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална 

банка, бр. 300000000000133, за цел плаќање на камати. Налогот е потпишан од 

Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со 

печат за платен промет бр. 004; и 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 28.01.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 

17.800.000,00 денари на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална 

банка, бр. 300000000000133, за цел плаќање на камати. Налогот е потпишан од 

Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со 

печат за платен промет бр. 004. 

 

Приливот во износ од 24.200.000,00 денари од Еуростандард банка претставува 

повлекување на главницата на кредитот, за кој не ни е доставена документација и 

претставува почеток на рефинансирањето. 

Од уплатените одливи во вкупен износ од 23.009.000,00 денари, Комерцијална банка, 

од непозната причина, на 28.11.2013 година прераспределила вкупно 22.868.921,50 

денари, како што е прикажано во продолжение, но не јасно како ги прераспределила 

преостанатите 140.078,50 денари. Вкупен износ од 22.868.921,50 денари бил 

прераспределен како што следува:  

- 631.849,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-281 од 23.02.2009 година, во износ 

од 25.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2224439.0, со ознака „14“; 

- 250.000,00 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 
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одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-1319 од 15.07.2009 година, во 

износ од 10.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2225418.2, со ознака 

„16“; 

- 530.753,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-1809 од 24.09.2009 година, во 

износ од 21.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2225823.4, со ознака 

„17“; 

- 751.894,50 денари за исплата на редовни и затезни камати за  кредитот по 

Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-2528 од 30.12.2009 

година, во износ од 30.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2226741.1, 

со ознака „19“; 

- 233.987,00 денари за исплата на редовни и затезни камати за кредитот по 

Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 02-163-2527 од 30.12.2009 

година, во износ од 14.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2226742.0, 

со ознака „18“; 

- 254.384,00 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-344 од 26.02.2010 година, во износ 

од 10.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-1630-344, со ознака „21“; 

- 100.191,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-374 од 02.03.2010 година, во износ 

од 6.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2227280.6, со ознака „22“; 

- 1.148.109,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-544 од 19.03.2010 година, во износ 

од 46.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2227438.8, со ознака „23“; 

- 76.879,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-657 од 29.03.2010 година, во износ 

од 4.600.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2227503.1, со ознака „24“; 

- 244.436,00 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 20.05.2010 година, во 

износ од 9.800.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2227978.9, со ознака 

„25“; 

- 117.722,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 25.06.2010 година, во 

износ од 4.600.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2228281.0, со ознака 

„26“; 
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- 176.342,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 22.09.2010 година, во 

износ од 7.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2228948.2, со ознака 

„28“; 

- 1.771.648,50 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-1216 од 

14.09.2007 година, во износ од 500,000.00 евра, кредитна партија број 02-462-

3201253.5, со ознака „05“; 

- 4.474.425,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1640-5498 од 

13.04.2007 година, во износ од 1.144.370,00 евра, кредитна партија број 02-462-

3201413.9, со ознака „01“; 

- 2.192.253,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-447 од 

20.04.2007 година, во износ од 1.000.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-

3201435.0, со ознака „02“; 

- 4.903.842,50 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-507 од 

10.04.2008 година, во износ од 1.000.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-

3202066.0, со ознака „08“; 

- 2.521.525,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-1660 од 

15.10.2008 година, во износ од 500.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-

3202562.9, со ознака „11“; 

- 1.936.306,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по 

кредитот по Договорот за одобрување на долгорочен кредит бр. 02-1630-170 од 

03.02.2009 година, во износ од 23.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-462-

3202922.5, со ознака „13“, и  

- 392.500,00 денари за плаќање на еднократен надомест - провизии пред 

повлекување, управување и проценка на кредитот по Договорот за одобрување на 

долгорочен кредит бр. 02-1630-341 од 28.01.2011 година, во износ од 48.500.000,00 

денари, кредитна партија број 02-462-3204492.5, со ознака „29“. 

Приливот во износ од 24.058.453,00 денари од Комерцијална банка претставува 

користење на првата транша од кредитот по Договор „29“ и истовремено почеток на 

вториот дел од рефинансирањето. 
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Одливите во износ од 9.623.381,00 денари и 14.435.072,00 денари во вкупна вредност 

од 24.058.453,00 денари, двата во корист на Државниот буџет, претставуваат плаќање 

на надомест за градежно земјиште и истовремено користење на кредитните средства 

во согласност со намената утврдена во соодветниот договор. 

Договорот за заем за приливот во износ од 350.000,00 денари од компанијата Прототип 

не ни беше доставен на увид.  

 

б) фотокопија од  Изводот за промените и состојбата на ден 31.01.2011 година, број на 

извод 14, во кој под реден број 8 е наведен одлив во износ од 24.342.879,00 денари со 

цел (шифра 262) „затворање на кредит“ на трансакциската сметка на примачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002; и под реден број 9 наведен е прилив во 

износ од 24.441.547,00 денари со цел (шифра 461) „користење на кредит по партија  02-

462-3204492.5“ (од трансакциската сметка на налогодавачот, Комерцијална банка, бр. 

300000000000133).  

 

Приливот во износ од 24.441.547,00 денари од Комерцијална банка претставува користење на 

втората транша на кредитот по Договор „29“ и истовремено почеток на третиот дел од 

рефинансирањето. 

28. Налогот за пренос во износ од 24.342.879,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува отплата на главница и плаќање на камата по 

кредитот според Договорот „esb1“.Од банкарскиот извод издаден од Комерцијална банка, 

бр. 14 од 31.01.2011 година, произлегува дека средствата од приливот во износ од 

24.441.547,00 денари, наменски средства од кредитот според Договор „29“, од 

Комерцијална банка, биле целосно ангажирани за финансирање на одливот, што 

претставува кршење на член 4 од Договор „29“, а за тој прекршок утврдена е санкција во 

став 1, алинеја 1 од член 21.17 Трансакцијата за ненаменска употреба (злоупотреба) на 

средствата е реализирана од трансакциската сметка во Комерцијална банка на истиот ден 

кога биле повлечени средствата, што значи дека банката имала целосна контрола над 

намената на трошење и можела да ја спречи или последователно да ја санкционира 

таквата трансакција за злоупотреба, но тоа не го сторила. Ова исто така укажува дека 

рефинансирањето го договориле двете банки, a интерес од тоа имала Комерцијална банка. 

 

 
17 Кредитот доспева за плаќање доколку заемопримачот не ги користи средствата во согласност со намената за која 
што бил одобрен кредитот (член 21, став 1, алинеја 1). 
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29. Рефинансирањето завршило со подмирување на обврските кон Еуростандард банка, а  

соодветните трансакции се сумирани во табелата дадена во продолжение: 

Табела 2: Извод од трансакциска сметка бр. 300000002248011 

Табела 2: Извод од трансакциска сметка бр. 300000002248011 во Комерцијална банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската 
сметка 

Цел 
Одлив 

(задолжувањ
е) 

Прилив 
(одобрување

) 

28.01.2011 12 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Користење на 
кредит „esb1” 

  24.200.000,00 

28.01.2011 12 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање 
банкарска 
провизија 

16.500,00   

28.01.2011 12 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање 
банкарска 
провизија 

392.500,00   

28.01.2011 12 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање камата 4.800.000,00   

28.01.2011 12 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање камата 17.800,000,00   

28.01.2011 12 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Користење 
кредитна партија 
02-462-3204492.5  

  24.058.453,00 

28.01.2011 12 
Државен буџет 
100000000063095 

Плаќање 
надомест 

14.435.072,00   

28.01.2011 12 
Државен буџет 
100000000063095 

Плаќање 
надомест 

9.623.381,00   

31.01.2011 14 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Користење 
кредитна партија 
02-462-3204492.5 

  24.441.547,00 

31.01.2011 14 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Отплата на 
кредит 

24.342.879,00   
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2.1.2. Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1681, со непознат датум на 

склучување, во износ од 2.500.000,00 денари, кредитна партија бр. 01681/30-

000518 (esb2) 

 

30. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување кредит ниту 

договор за кредит19, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот процес од 

доставувањето на барањето до користењето на средствата или за содржината на 

документите.  

 

31. Од изводот на Еуростандард банка издаден на клиентот, може да се заклучи дека 

трансакциската сметка бр. 370011100201333 била отворена за компанијата Кубус 

Инженеринг. За отворањето на трансакциската сметка не ни беше доставена документација 

затоа што во компанијата Кубус Инженеринг воопшто не постои таква документација. 

 

32. По склучувањето на Договорот „esb2“, Еуростандард банка на компанијата Кубус 

Инженеринг ѝ ги издала следниве изводи за  трансакциската сметка бр.  370011100201333: 

а) фотокопија од  банкарски извод бр. 1 за промените и состојбата на средствата на 

сметката на ден 06.04.2011 година од Еуростандард банка, во кој под реден број 1 е 

наведен прилив во износ од 2.500.000,00 денари со цел (шифра 000) „исплата на кредит 

по партија 01681/30-0005“ од трансакциската сметка на налогодавачот, Еуростандард 

банка, бр. 100000000037002; под реден број 2 наведен е одлив во износ од 

25.000.000,00 денари со цел (шифра 262) „провизија за кредит 1681“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка бр. 100000000037002; под реден број 3 

наведен е одлив во износ од 400.000,00 денари со цел (шифра 262) „позајмица“ на 

трансакциската сметка на примачот, компанијата Кубус Инженеринг, бр. 

300000000066287 во Комерцијална банка; под реден број 4 наведен е одлив во износ 

од 500.000,00 денари со цел (шифра 262) „по договор на дело“ на трансакциската 

сметка на примачот, компанијата Работнички, бр. 300000003175234, во Комерцијална 

банка. 

 
18 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb2“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
19 Во понатамошниот текст: Договор „esb2“. 

Според изјавата на Златко Тодоров, тој не знае кој го договарал отворањето сметка и 

кредитирањето во Еуростандард банка. 
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Приливот во износ од 2.500.000,00 денари од Еуростандард банка претставува користење 

на главницата по кредитот според Договорот за краткорочен кредит бр. 1681 со непознат 

датум на склучување и со ознака „esb2“.  

Налогот за пренос во износ од 25.000,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. 

Налогот за пренос во износ од 400.000,00 денари во корист на компанијата Кубус и 

Договорот за заем не ни беа доставени на увид. 

Налогот за пренос во износ од 500.000,00 денари во корист на компанијата Работнички и 

Договорот за дело не ни беа доставени на увид.  

 

Од банкарскиот извод на Еуростандард банка бр. 1 од 06.04.2011 година произлегува дека 

за финансирање на одливот биле ангажирани средствата од приливот во износ од 

2.500.000,00 денари од Еуростандард банка. 

   

б) фотокопија од банкарски извод бр. 2 за промените и состојбата на средствата на 

сметката на ден 07.04.2011 година, Еуростандард банка, во кој под реден број 30 е 

наведен одлив во износ од 420.000,00 денари со цел (шифра 262) „позајмица“ на 

трансакциската сметка на примачот, компанијата Кубус, бр. 300000000066287 во 

Комерцијална банка. 

 
Налогот за пренос во износ од 420.000,00 денари во корист на компанијата Кубус и 

Договорот за заем не ни беа доставени на увид. Од банкарскиот извод на Еуростандард 

банка бр. 1 од 06.04.2011 и бр. 2 од 07.04.2011 година произлегува дека за финансирање на 

одливот биле ангажирани средствата од приливот во износ од 2.500.000,00 денари од 

Еуростандард банка. 

   
в) фотокопија од банкарски извод бр. 3 за промените и состојбата на средствата на 

сметката на ден 11.04.2011 година, Еуростандард банка, во кој под реден број 11 е 

наведен одлив во износ од 22.000,00 денари со цел (шифра 262) „позајмица“ на 

трансакциската сметка на примачот, компанијата Б-Кингс Солушнс, бр. 

300000002701583 во Комерцијална банка.  

 
Налогот за пренос во износ од 22.000,00 денари во корист на компанијата Б-Кингс Солушнс 

и Договорот за заем не ни беа доставени на увид. Од банкарскиот извод на Еуростандард 

банка бр. 1 од 06.04.2011 и бр. 2 од 07.04.2011 година произлегува дека за финансирање на 
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одливот биле ангажирани средствата од приливот во износ од 2.500.000,00 денари од 

Еуростандард банка. 

 

33. Кредитот според Договорот „esb2“ е искористен во удел од 100% за потребите на 

компанијата Кубус Инженеринг. До 31.12.2011 година по кредитот според Договорот „esb2“ 

не е извршена отплата ниту на главница ниту на камата.   Во документацијата нема 

податоци дали и како е отплатен кредитот според Договор „esb2“.Кубус Инженеринг не 

претрпел штета врз основа на овој кредит. 

Табела 3: Преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг, 
процена на штета 

КРЕДИТ:  

Договор за краткорочен кредит бр. 1681, со непознат датум на склучување  

  Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb2 

Главница по кредитот   2.500.000,00   

Главница по кредитот со камати   2.500.000,00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг  

  
2.500.000,00   

%   100,00% 

Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници    0,00   

%   0,00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + 
камата) 

  
  

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во 
користење на кредитот 

  
2.500.000,00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на 
кредитот 

  
0,00   

Вкупно:   2.500.000,00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД 
ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА НА КУБУС ИНЖEНЕРИНГ 

  
  

Вкупно:   0,00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖEНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ      

Штета по преостанат долг    0,00   

Штета по платени камати   0,00   

Салдо    0,00   
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2.1.3. Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1731, со непознат датум на 

склучување, во износ од 2.400.000,00 денари, кредитна партија бр. 01731/77-

000520 (esb3) 

 

34. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување на кредит21 ниту 

договор за кредит, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот процес од 

доставувањето на барањето до користењето на средствата или за содржината на 

документите.  

 

35. По склучувањето на Договорот „esb3“, УНИБанка и Еуростандард банка му издале 

банкарски изводи на Кубус Инженеринг, УНИБанка за трансакциската сметка бр. 

240010001662948, а Еуростандард банка за трансакциската сметка бр. 370011100201333. 

Содржината на изводите е подетално опишана во продолжение, имено:  

а) фотокопија од  банкарски извод бр. 6 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во Еуростандард банка на ден 28.04.2011 година, во кој под реден број 1 е 

наведен прилив во износ од 2.400.000,00 денари со цел (шифра 000) „исплата на кредит 

по партија 01731/77-0005“ од трансакциската сметка на налогодавачот, Еуростандард 

банка, бр. 100000000037002; под реден број 2 наведен е одлив во износ од 24.000,00 

денари со цел (шифра 262) „провизија за кредит 1731“ на трансакциската сметка на 

примачот, Еуростандард банка бр. 100000000037002; а под реден број 3 наведен е 

одлив во износ од 2.300.000,00 денари со цел (шифра 262) „пренос на средства“ на 

трансакциската сметка на примачот, компанијата Кубус Инженеринг, бр. 

240010001662948 во УНИБанка. 

 
Приливот во износ од 2.400.000,00 денари од Еуростандард банка претставува користење 

на главница по кредитот согласно со Договорот „esb3“. 

Налогот за пренос во износ од 24.000,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. 

Налогот за пренос во износ од 2.300.000,00 денари на трансакциската сметка во УНИБанка 

претставува пренос на кредитни средства на трансакциска сметка во друга банка. 

 
20 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb2“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
21 Во понатамошниот текст: Договор „esb3“. 
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Од изводот на Еуростандард банка бр. 6 од 28.04.2011 година произлегува дека за 

финансирање на одливот биле ангажирани средствата од приливот во износ од 

2.400.000,00 денари од Еуростандард банка. 

    

б) фотокопија од банкарски извод бр. 6 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во УНИБанка, бр. 240010001662948 на ден 28.04.2011 година, во кој под реден 

број 1 е наведен прилив во износ од 2.300.000,00 денари со цел (шифра 262) „пренос на 

средства“ од трансакциската сметка на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, 

бр. 370011100201333 во Еуростандард банка; под реден број 2 наведен е одлив во 

износ од 2.272.491,50 денари со цел (шифра 510) „обврски по кредит бр. 450-0-540“ на 

трансакциската сметка на примачот, УНИБанка бр. 240000000000126.  

 
Приливот во износ од 2.300.000,00 денари претставува пренос на кредитни средства од 

трансакциската сметка на компанијата во Еуростандард банка. 

 

36. Налогот за пренос во износ од 2.272.491,50 денари во корист на УНИБанка не ни беше 

доставен на увид. Одливот претставува плаќање на камата за кредит согласно со Договорот 

за одобрување кредит на правно лице, бр. 09-10522 од 19.02.2009 година, во износ од 

90.000.000,00 денари, кредитна партија број 450-0-518 со ознака „ub3“.Од изводот на 

УНИБанка бр. 6 од 28.04.2011 година произлегува дека за финансирање на одливот биле 

ангажирани средствата од приливот во износ од 2.300.000,00 денари. 

 

37. Сите трансакции се прикажани во следната табела 4: 

Табела 4 – Трансакции на трансакциска сметка бр. 370011100201333 

Извод од трансакциска сметка бр. 370011100201333 во Еуростандард банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската 
сметка 

Цел 

Одлив/ 

задолжувањ
е 

Прилив/ 

одобрување 

23.04.2011 6 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Користење на 
кредит 1731 

  2.400.000,00 

23.04.2011 6 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Плаќање 
кредитна 
провизија  

24.000,00   
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23.04.2011 6 
Кубус Инженеринг 
240010001662948 

Пренос на 
средства 

2.300.000,00   

Извод од трансакциска сметка бр. 240010001662948 во УНИБанка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската 
сметка 

Цел 

Одлив/ 

задолжувањ
е 

Прилив/ 

одобрување 

28.04.2011 6 
Кубус Инженеринг 
370011100201333 

Пренос на 
средства 

  2.300.000,00 

28.04.2011 6 
УНИБанка 
240000000000126 

Плаќање камати 
450-0-540 

2.272.491,50   

 

 

38. Кредитот според Договорот „esb3“ е искористен во удел од 100% за потребите на други 

корисници и 0% за потребите на компанијата Кубус Инженеринг. До 31.12.2011 година, по 

кредитот „esb3“ не е извршена отплата ниту на главница ниту на камата. Проценетата штета 

по овој Договор за кредит за Кубус Инженеринг изнесува најмалку 2.400.000,00 денари, 

односно 39.024,00  евра.  

Табела 5  – преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг, 
процена на штета 

КРЕДИТ:  

Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1731  

Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb3 

Главница по кредитот 2.400.000,00   

Главница по кредитот со камати 2.400,000,00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг 0,00   

%                            0% 

Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници  2.400.000,00   

% 100,00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + камата)   

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во користење 
на кредитот 0,00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на кредитот 2.400.000,00   

Вкупно: 2.400.000,00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД ТРАНСАКЦИСКАТА 
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СМЕТКА НА КУБУС ИНЖEНЕРИНГ 

Вкупно: 0,00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖEНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ    

Штета по преостанат долг  2.400.000,00   

Штета по платени камати 0,00   

Вкупно: 2.400.000,00   

2.1.4. Договор за одобрување на краткорочен кредит бр. 1737, со непознат датум на 

склучување, во износ од 28.000.000,00 денари,  кредитна партија бр. 01737/54-

000522 (esb4) 

 

39. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување кредит 

ниту договор за кредит23, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот 

процес од доставувањето на барањето до користењето на средствата или за 

содржината на документите.  

 

40. Со одобрувањето на кредитот по Договорот „esb4“ започнува рефинансирањето коешто е 

реализирано во два дела. Во првиот дел, Еуростандард банка го одобрила кредитот по 

Договор „esb4“ и го префрлила кредитниот износ на трансакциската сметка на Кубус 

Инженеринг во Еуростандард банка. Средствата истиот ден биле префрлени на 

трансакциската сметка на компанијата во Комерцијална банка за целите на сервисирање на 

доспеаните обврски по основ на склучените договори за кредит. Во вториот дел, 

Комерцијална банка одобрила кредит по Договор „30“ и префрлила средства на 

трансакциската сметка на Кубус Инженеринг, со кои од трансакциската сметка во 

Комерцијална банка тие ги подмириле своите обврски по Договорот 

„esb4“.Рефинансирањето е подетално опишано во продолжение. 

 

41. По склучувањето на Договорот „esb3“, Еуростандард банка и Комерцијална банка му 

издале изводи на Кубус Инженеринг, Еуростандард банка за трансакциската сметка бр.  

370011100201333, а Комерцијална банка  за трансакциската сметка бр. 300000002248011. 

Содржината на изводите е подетално опишана во продолжение, имено:  

 
22 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb4“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
23 Во понатамошниот текст: Договор „esb4“. 
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а) фотокопија од  банкарски извод бр. 7 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во Еуростандард банка на ден 29.04.2011 година, во кој под реден број 1 е 

наведен прилив во износ од 28.000.000,00 денари со цел (шифра 000) „исплата на 

кредит по партија 01737/54-0005“ од трансакциската сметка на налогодавачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002;. под број 2 наведен е одлив во износ од 

79.000,00 денари со цел (шифра 000) „за упис на хипотека“ на трансакциската сметка на 

примачот, Министерство за финансии на РМ, бр. 100000000063095, и НБРМ; под реден 

број 3 наведен е одлив во износ од 140.000,00 денари со цел (шифра 262) „провизија за 

кредит 1737“ на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002; и под реден број 4 наведен е одлив во износ од 27.850.000,00 

денари со цел (шифра 262) „пренос на средства“ на трансакциската сметка на примачот, 

компанијата Кубус Инженеринг, бр. 300000002248011 во Комерцијална банка. 

 

Приливот во износ од 28.000.000,00 денари од Еуростандард банка се однесува на 

користење на главницата по кредитот согласно со Договорот „esb4“ и претставува прв дел 

од рефинансирањето. 

Налогот за пренос во износ од 79.000,00 денари во корист на Министерството за финансии 

на РМ за уплата на хипотека не ни беше доставен на увид. 

Налогот за пренос во износ од 140.000,00 денари во корист на Еуростандард банка за 

уплата на провизија не ни беше доставен на увид. 

Налогот за пренос во износ од 27.850.000,00 денари на трансакциската сметка во 

Комерцијална банка не ни беше доставен на увид. Одливот се однесува на пренос на 

кредитни средства на трансакциска сметка во друга банка.  

Од изводот на Еуростандард банка бр. 7 од 29.04.2011 произлегува дека за финансирање 

на одливот биле ангажирани средствата од приливот во износ од 2.400.000,00 денари 

добиени по Договор „esb3“, како и средствата од приливот во износ од 28.000.000,00 

денари добиени по Договор „esb4“ од Еуростандард банка. 

 

б) фотокопија од извод бр. 51 за промените и состојбата на средствата на сметката во 

Комерцијална банка на ден 29.04.2011 година, во кој под реден број 31  е наведен 

одлив во износ од 6.400.000,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата по 

краткорочен кредит“ на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка, бр. 

300000000000133; под реден број 32 наведен е одлив во износ од 19.200.000,00 денари 

со цел (шифра 262) „уплата на рата и камата по долгорочен кредит“ на трансакциската 

сметка на примачот, Комерцијална банка бр. 300000000000133; и под реден број 33 
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наведен е прилив во износ од 27.850.000,00 денари со цел (шифра 262) „пренос на 

средства“ од трансакциската сметка на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, 

бр. 370011100201333 во Еуростандард банка. Фотокопијата од налогот за пренос, од кој 

произлегува дека на ден 29.04.2011 година, по налог на налогодавачот, компанијата 

Кубус Инженеринг, од нејзината трансакциска сметка бр. 370011100201333 бил 

префрлен износ од 6.400.000,00 денари на трансакциската сметка на примачот, 

Комерцијална банка, бр. 300000000000133, со цел пренос на средства, е приложена кон 

банкарскиот извод. Налогот е потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во 

Комерцијална банка и заверен со печат за платен промет бр. 065. 

 

42. Приливот во износ од 27.850.000,00 денари претставува пренос на кредитни средства по 

Договор „esb4“ од трансакциската сметка во Еуростандард банка. Интересен е фактот дека 

Саша Твртковиќ со трансакциите управувал на таков начин што прво направил пренос на 

средствата од кредитот од Еуростандард банка на трансакциската сметка на компанијата 

Кубус Инженеринг во Комерцијална банка, а дури потоа биле затворени побарувањата од 

оваа сметка, наместо тоа да биде направено директно од трансакциската сметка во 

Еуростандард банка. На тој начин, тој успеал, од една страна, да прикрие од Комерцијална 

банка дека Кубус Инженеринг ја финансирал исплатата на побарувањата со средства од 

нови кредити, а од друга страна, навидум ги зголемил паричните текови на трансакциската 

сметка на компанијата. 

 

43. Одливите во износ од 6.400.000,00 денари и 19.200.000,00 денари, во вкупен износ од 

25.600.000,00 денари, двата во корист на Комерцијална банка, на 28.11.2013 година, од 

непозната причина, банката ги прераспределила за поинаква намена од онаа за која била 

извршена уплатата на 29.04.2011 година, и тоа: 

- 802.572,50 денари за исплата на редовни и затезни камати и банкарски провизии за  

кредитот добиен по Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 02-1630-281 

од 23.02.2009 година, во износ од 25.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-

2224439.0, со ознака „14“; 

- 316.712,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-1319 од 15.07.2009 година, во износ од 

10.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2225418.2, со ознака „16“; 

- 668.547,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-1809 од 24.09.2009 година, во износ од 
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21.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2225823.4, со ознака „17“; 

- 915.616,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-2528 од 30.12.2009 година, во износ од 

30.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2226741.1, со ознака „19“; 

- 294.191,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-163-2527 од 30.12.2009 година, во износ од 

14.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2226742.0, со ознака „18“; 

- 342.672,50 денари за исплата на редовни камати и банкарски провизии за кредитот 

добиен по Договорот за одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-344 од 

26.02.2010 година, во износ од 10.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-1630-

344, со ознака „21“; 

- 229.275,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и банкарски провизии за 

кредитот добиен по Договорот за одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-374 

од 02.03.2010 година, во износ од 6.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-

2227280.6, со ознака „22“; 

- 1.586.962,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и банкарски провизии за 

кредитот добиен по Договорот за одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-544 

од 19.03.2010 година, во износ од 46.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-

2227438.8, со ознака „23“; 

- 136.155,50 денари за исплата на редовни и затезни камати и банкарски провизии за 

кредитот добиен по Договорот за одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-657 

од 29.03.2010 година, во износ од 4.600.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-

2227503.1, со ознака „24“; 

- 314.136,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 20.05.2010 година, во 

износ од 9.800.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2227978.9, со ознака „25“; 

- 145.435,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 25.06.2010 година, во 

износ од 4.600.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2228281.0, со ознака „26“; 

- 223.232,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит, бројот не е наведен, од 22.09.2010 година, во 

износ од 7.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-420-2228948.2, со ознака „28“; 

- 1.814.960,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по  кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-1216 од 14.09.2007 

година, во износ од 500.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-3201253.5, со ознака 
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„05“; 

- 4.544.169,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по  кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1640-5498 од 13.04.2007 

година, во износ од 1.144.370,00 евра, кредитна партија број 02-462-3201413.9, со 

ознака „01“; 

- 2.243.565,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-447 од 20.04.2007 година, 

во износ од 1.000.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-3201435.0, со ознака „02“; 

- 4.960.399,50 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-507 од 10.04.2008 година, 

во износ од 1.000.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-3202066.0, со ознака „08“; 

- 2.568.053,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-1660 од 15.10.2008 

година, во износ од 500.000,00 евра, кредитна партија број 02-462-3202562.9, со ознака 

„11“; 

- 1.977.078,00 денари за исплата на редовни и затезни камати и главница по кредитот по 

Договорот за одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-170 од 03.02.2009 година, 

во износ од 23.000.000,00 денари, кредитна партија број 02-462-3202922.5, со ознака 

„13“; 

- 1.498.265,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот добиен по Договорот за 

одобрување на долгорочен кредит, бр. 02-1630-341 од 28.01.2011 година, во износ од 

48.500.000,00 денари, кредитна партија број 02-462-3204492.5, со ознака „29“. 

 

44. Првиот дел од рефинансирањето завршил со подмирување на обврските кон Комерцијална 

банка. Од изводот на Комерцијална банка бр. 51 од 29.04.2011 година произлегува дека за 

финансирање на одливот биле ангажирани средствата од преносот на средства во износ од 

27.850.000,00 денари од трансакциската сметка во Еуростандард банка.  

 

45. Кредитот според Договорот „esb4“ е искористен во удел од 100% за потребите на други 

корисници и 0% за потребите на компанијата Кубус Инженеринг. Кредитот е отплатен на 

03.05.2011 година со средствата од кредитот по Договор „30“ добиен од Комерцијална 

банка.  Штетата за Кубус Инженеринг врз основа на овој кредит изнесува 0,00 денари. 
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Табела 6 – преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг, 
процена на штета 

КРЕДИТ:  

Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1737, со непознат датум на 
склучување 

Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb4 

Главница по кредитот 28.000.000,00   

Главница по кредитот со камати 28.000.000,00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг 0,00   

%   

Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници  28.000.000,00   

% 100,00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + камата)   

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во користење 
на кредитот 0,00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на кредитот 28.000.000,00   

Вкупно: 
28.000.000,00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД ТРАНСАКЦИСКАТА 
СМЕТКА НА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ   

Кредитни средства КБ 28.000.000,00   

Вкупно: 28.000.000,00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ    

Штета по преостанат долг  0,00   

Штета по платени камати 0,00   

Салдо  0,00   

 

 

46. На 03.05.2011 година, компанијата Кубус Инженеринг доставила барање до Комерцијална 

банка за одобрување на краткорочен кредит во износ од 28.000.000,00 денари, со рок на 

отплата од една година, во целост до доспевањето на главницата. Од барањето се гледа 

дека на компанијата Кубус Инженеринг ѝ биле потребни финансиски средства за обртните 

средства, за порамнување на тековните обврски, почеток на основниот проект – деловен 

објект во улица Наум Наумовски Борче бр. 40 – ламела 2, односно за организација на 
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градилиште, ископ, копање на бунар и друго. Барањето го потпишала директорката Ленче 

Крстевска.  

 

47. На горниот десен агол на барањето ставен е приемен печат на компанијата Кубус 

Инженеринг во кој две рубрики се пополнети рачно: бр. 0301-93 и датум 03.05.2011 година. 

 

48. Од барањето не е јасно дали содржи какви било прилози. Содржината на барањето е 

непотполна и како таква несоодветна за разгледување, бидејќи не содржи никакви 

податоци и нема приложени документи, врз основа на кои одлучувачот, во овој случај 

Кредитниот одбор на Комерцијална банка, би го одобрил барањето во согласност со 

добрите банкарски практики и експертиза. Покрај тоа, содржината на барањето за 

одобрување на кредитот е невистинита бидејќи кредитните средства фактички биле 

наменети за вториот дел од рефинансирањето, како што може да се види во продолжение.  

 

49. Договорот за одобрување на краткорочен кредит, бр. 02-1630-1640 од 03.05.2011 година, 

во износ од 28.000.000,00 денари, број на кредитна партија 02-420-2230643.324 не постои во 

компанијата Кубус Инженеринг, затоа што не им бил доставен, па следствено на тоа не ни е 

позната неговата содржина. Со оглед на содржината на барањето, претпоставуваме дека на 

Кубус Инженеринг им бил одобрен наменски кредит за финансирање на обртни средства.  

 

50. По склучувањето на Договорот „30“, за трансакциската сметка бр. 300000002248011, 

Комерцијална банка ѝ издала на компанијата Кубус Инженеринг два извода со приложени 

копии од налозите за пренос, чијашто содржина е подетално опишана во продолжение, и 

тоа: 

а) фотокопија од извод бр. 59 за промените и состојбата на сметката во 

Комерцијална банка, на ден 03.05.2011 година, во кој под реден број 4 е наведен 

одлив во износ од 33.753,50 денари со цел (шифра 262) „камата за кредит“ на 

трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; 

 
24 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „30“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг.  

При прегледот на документацијата, Златко Тодоров објасни дека содржината на барањето 

на компанијата Кубус Инженеринг за одобрување кредит секогаш усно ја наложувал Саша 

Твртковиќ, обично по телефон, и тоа или на Ленче Крстевска или нему. Дури и во случај 

кога на компанијата Кубус Инженеринг и биле потребни кредитни средства за нејзиното 

работење, за содржината на барањето за одобрување кредит секогаш одлучувал 

Твртковиќ. 
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под реден број 7 наведен е одлив во износ од 140.000,00 денари со цел (шифра 

262) „банкарска провизија“ на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална 

банка, бр. 300000000000133; под реден број 8 наведен е одлив во износ од 

28.000.000,00 денари со цел (шифра 262) „отплата за кредит“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка бр. 100000000037002; и под реден број 

10 наведен е прилив во износ од 28.000.000,00 денари со цел (шифра 460) 

„користење на кредит по партија бр. 02-420-2230643.3“ од трансакциската сметка 

на налогодавачот, Комерцијална банка, бр. 300000000000133.  

б) фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 03.05.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од својата 

трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 140.000,00 денари на 

трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка, бр. 300000000000133, 

за цел плаќање на банкарска провизија, е приложена кон изводот. Налогот е 

потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и 

заверен со печат за платен промет чијшто број е нечитлив. 

Приливот во износ од 28.000.000,00 денари од Комерцијална банка претставува 

користење на целата главница по кредитот согласно со Договорот „30“. 

Налогот за пренос во износ од 33.753,50 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува плаќање на камати по кредитот согласно 

со Договорот „esb4“. 

 

Налогот за пренос во износ од 28.000.000,00 денари во корист на Еуростандард банка 

не ни беше доставен на увид. Одливот претставува отплата на главницата на кредитот 

по Договорот „esb4“, со што било комплетирано рефинансирањето. 

 

51. Рефинансирањето е сумирано и прикажано во следната Табела 7: 

Табела 7 – Рефинансирање 
 

Извод од трансакциска сметка бр. 

 370011100201333 во Еуростандард банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската сметка 
Цел 

Одлив/ 

задолжување 

Прилив/ 

одобрувањ
е 
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29.04.2011 7 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Користење на 
кредит бр. 1737  

  28.000.000,00 

29.04.2011 7 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Банкарска 
провизија 

140.000,00   

29.04.2011 7 
Кубус Инженеринг 
300000002248011 

Пренос на 
средства 

27.850.000,00   

Извод од трансакциска сметка бр. 300000002248011 во Комерцијална банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската сметка 
Цел 

Одлив/ 

задолжување 

Прилив/ 

одобрувањ
е 

29.04.2011 57 
Кубус Инженеринг 
370011100201333 

Пренос на 
средства 

  27.850.000,00 

29.04.2011 57 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање камата 6.400.000,00   

29.04.2011 57 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Плаќање камата 19.200.000,00   

03.05.2011 59 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Користење на 
кредитна 
партија бр. 02-
420-230643.3 

  28.000.000,00 

03.05.2011 59 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Плаќање камата 33.753,50   

03.05.2011 59 
Комерцијална банка  
300000000000133 

Банкарска 
провизија 

140.000,00   

03.05.2011 59 
Еуростандард банка 
100000000037002 

Отплата на 
кредит 

28.000,000.00   

 
 

 

2.1.5. Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1766, со непознат датум на 

склучување, во износ од 1.000.000,00 денари, кредитна партија бр. 01766/30-

000525 (esb5)  

52. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување кредит ниту 

Договор за кредит26, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот процес од 

доставувањето на барањето до користењето на средствата или за содржината на 

документите. За овој кредит нема никаква документација и единствено од описот во извод 

 
25 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb5“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг. 
26 Во понатамошниот текст: Договор „esb5“. 
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број 9 се гледа дека се работи за кредит. Кредитот е употребен за потребите на Кубус 

Инженеринг.  

 

53. По склучувањето на Договорот „esb5“, за трансакциската сметка бр. 370011100201333, 

Еуростандард банка ѝ издала на компанијата Кубус Инженеринг извод со приложени копии 

од два налога за пренос, чијашто содржина е подетално опишана во продолжение, и тоа: 

а) фотокопија од  банкарски извод бр. 9 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во Еуростандард банка на ден 13.05.2011 година, во кој под реден број 1 е 

наведен прилив во износ од 1.000.000,00 денари со цел (шифра 000) „исплата на 

кредит по партија 01766/30-0005“ од трансакциската сметка на налогодавачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под реден број 2 наведен е одлив во износ 

од 5.000,00 денари со цел (шифра 262) „провизија за кредит 1766“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002;  под реден број 3 

наведен е одлив во износ од 950.000,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на дел од 

втора времена ситуација бр. 7 – 103/10“ на трансакциската сметка на примачот, Мега-

зам Инженеринг д.o.o., Скопје27, бр. 210063703140165 во Тутунска банка; под реден 

број 5 наведен е одлив во износ од 1.446,50 денари со цел (шифра 262) „камата по 

партија 01731/77-2011“ на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, 

бр. 100000000037002;и под реден број 6 наведен е одлив во износ од 18.082,00 

денари со цел (шифра 262) „камата по кредит 01681/30-2011“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002.Кон изводот се 

приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 13.05.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 370011100201333 биле префрлени 1.446,5 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел плаќање камата по кредитна партија 01731/77-2011. 

Налогот е потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Еуростандард 

банка. 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 13.05.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 370011100201333, биле префрлени 18.082,00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

 
27 Во понатамошниот текст: компанија Мега-зам. 
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100000000037002, со цел плаќање камата по кредит 01681/30-2011. Налогот е 

потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Еуростандард банка. 

 

54. Приливот во износ од 1.000.000,00 денари од Еуростандард банка претставува користење 

на главницата по кредитот согласно со Договорот „esb5“.  

Налогот за пренос во износ од 5.000,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува плаќање на провизија за кредит согласно со 

Договорот „esb5“.  

Налогот за пренос во износ од 950.000,00 денари во корист на Мега-зам не ни беше 

доставен на увид. Одливот претставува финансирање на обртните средства на компанијата.  

Одливот во износ од 1.446,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на камата на кредитот согласно со Договорот  „esb5“.  

Одливот во износ од 18.082,00 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на камата на кредитот согласно со Договорот „esb5“.  

Од изводот на Еуростандард банка бр. 9, од 13.05.2011 година, произлегува дека од страна 

на Еуростандард банка за финансирање на одливот биле ангажирани средства од приливот 

во износ од 1.000.000,00 денари. 

 

55. Кредитот по Договорот „esb5“ е искористен во удел од 100% за потребите на компанијата 

Кубус Инженеринг. Кредитот е отплатен од мешани средства (сопствени, кредитни и 

позајмици). Според проценката,  Кубус Инженеринг не претрпел штета врз основа на овој 

кредит. 

Табела 8 – преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг, 
процена на штета 

КРЕДИТ:  

Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1766, со непознат датум на 
склучување 

Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb5 

Главница по кредитот 1,000,000.00   

Главница по кредитот со камати 1,054,819.00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг 1,000,000.00   
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% 100.00% 

Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници  0.00   

% 0.00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + камата)   

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во користење 
на кредитот 1,054,819.00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на кредитот  0.00   

Вкупно: 1,054,819.00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД ТРАНСАКЦИСКАТА 
СМЕТКА НА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ   

Мешани средства - друго 1,054,819.00   

Вкупно: 1,054,819.00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ    

Штета по преостанат долг  0.00   

Штета по платени камати 0.00   

Вкупно: 0.00   

 

 

2.1.6. Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1830, со непознат датум на 

склучување, во износ од 29.000.000,00 денари,  кредитна партија бр. 01830/32-

000528 (esb6) 

 

56. Во компанијата Кубус Инженеринг не постои ниту барање за одобрување на кредит ниту 

договор за кредит29, поради што не се знае ништо за текот на кредитниот процес од 

доставувањето на барањето до користењето на средствата или за содржината на 

документите.   

 

57. Со одобрувањето на кредитот по Договорот  „esb6“ започнува рефинансирањето коешто е 

реализирано во два дела. Во првиот дел, Еуростандард банка одобрила кредит по Договор  

„esb6“ и префрлила кредитни средства на трансакциската сметка на Кубус Инженеринг во 

Еуростандард банка. На истиот ден, во Шпаркасе банка, со средствата од кредитот по 

 
28 Во документацијата на компанијата Кубус Инженеринг, како и во табелите и во текстот на овој извештај, договорот 
е обележен со ознака „esb6“, што му била доделена на кредитот во компанијата Кубус Инженеринг.  
29 Во понатамошниот текст: Договор „sb6“. 
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Договорот „esb6“ подмирени се обврските по Договорот “ib9“. Во вториот дел, Шпаркасе 

банка ѝ одобрила нов кредит „ib10“ на Кубус Инженеринг  на нејзината трансакциска 

сметка во Шпаркасе банка.    На истиот ден, обврските за кредитот по Договорот „esb6“ 

биле подмирени во Еуростандард банка со средства од кредитот по Договорот „esb6“. 

Рефинансирањето е подетално опишано во продолжение. 

   

58. Ова е уште еден пример за рефинансирање, односно затворање на кредит во една банка со 

краткорочен кредит од друга банка, за целите на повторно одобрување на кредитот и 

пролонгирање на конечниот рок за плаќање.  

 

59. По склучувањето на Договорот „esb6“, Еуростандард банка и Комерцијална банка ѝ издале 

два изводи на компанијата Кубус Инженеринг, Еуростандард банка за трансакциската 

сметка бр. 370011100201333, а Комерцијална банка за трансакциската сметка бр. 

300000002248011; содржината на изводите е подетално опишана во продолжение, имено:  

а) фотокопија од банкарски извод бр. 14 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во Еуростандард банка на ден 30.06.2011 година, во кој под реден број 1 е 

наведен прилив во износ од  29.000.000,00 денари со цел  (шифра 000) „исплата на 

кредит за партија 01830/32-0005” од трансакциската сметка на налогодавачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под реден број 2 е наведен одлив во износ 

од 28.700.000,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на кредит“ на трансакциската 

сметка на примачот, Шпаркасе банка, бр. 250999999999964; и под реден број 3 наведен 

е одлив во износ од 290.000,00 денари со цел (шифра 262) „провизија за кредит 1830“ 

на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка бр. 100000000037002. 

 

Приливот во износ од 29.000.000,00 денари од Еуростандард банка претставува користење 

на кредитни средства по Договорот „esb6“, а истовремено и почеток на првиот дел од 

рефинансирањето.  

Налогот за пренос во износ од 28.700.000,00 денари во корист на Шпаркасе банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува конечна отплата на главницата на кредитот по 

Договорот „ib9“, а со тоа бил завршен првиот дел од рефинансирањето.  

Налогот за пренос во износ од 290.000,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува плаќање на банкарската провизија.  
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Од изводот на Еуростандард банка бр. 14, од 30.06.2011 година, произлегува дека од 

страна на Еуростандард банка за финансирање на двата одлива биле ангажирани средства 

од приливот во износ од 29.000.000,00 денари. 

   

б) фотокопија од банкарскиот извод за промените и состојбата на сметката во 

Комерцијална банка на ден 30.06.2011 година, бр. 87, во кој под реден број 6 е наведен 

одлив во износ од 22.680,00 денари со цел (шифра 262) „отплата на кредит“ на 

трансакциската сметка на примачот, Стопанска банка, бр. 200000000099029, под реден 

број 7 е наведен одлив во износ од 101.844,00 денари со цел (шифра 262) „отплата на 

кредит“ на трансакциската сметка на примачот, Стопанска банка, бр. 200000000099029; 

под реден број 8 е наведен одлив во износ од 1.054.819,00 денари со цел (шифра 262) 

„уплата на главница и камата“ на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард 

банка, бр. 100000000037002; и под реден број 9 е наведен прилив во износ од 

1.130.000,00 денари со цел (шифра 456) „плаќање (пренос) на средства на исто правно 

лице од сметка во една на сметка во друга банка“, од трансакциската сметка на 

налогодавачот, компанијата Кубус, бр. 300000000066287, во Комерцијална банка. Кон 

изводот се приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 30.06.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 101.844,00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Стопанска банка, бр. 

200000000099029, со цел отплата на кредит. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 059; и 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 30.06.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле дозначени 

1.054.819,00 денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард 

банка, бр. 100000000037002, со цел отплата на кредит и камата.  Налогот е 

потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и 

заверен со печат за платен промет бр. 065. 

 

60. Одливите во износ од 22.680,00 денари и 101.844,00 денари во корист на Стопанска банка  

претставуваат делумна отплата на главницата на кредитот по Договорот „sb4“.  
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61. Одливот во износ од 1.054.819,00 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

отплата на кредит по Договорот „esb6“.  

 

62. За приливот во износ од 1.130.000,00 денари од страна на компанијата Кубус е употребена 

погрешна шифра за целта на налогот за исплата, бидејќи компаниите Кубус и Кубус 

Инженеринг не се исто правно лице, така што вистинската цел на преносот не е јасна. 

 

63. Од банкарскиот извод на Комерцијална банка бр. 87 од 30.06.2011 година, произлегува 

дека претходната состојба на трансакциската сметка на компанијата Кубус Инженеринг 

изнесувала 133.621,00денари и тоа во целост составени од сопствени средства на 

компанијата.  По приливот во износ од 1.130.000,00 денари од компанијата Кубус, 

средствата се измешале, така што не е можно со сигурност да се утврди кои средства биле 

ангажирани за финансирање на одливот.   Претпоставуваме дека со средствата од 

приливот од страна на компанијата Кубус во целост бил финансиран одливот во износ од 

1.054.819,00 денари во корист на Еуростандард банка, како и делумно одливот во износ од 

101.844,00 денари во корист на Стопанска банка, додека другите одливи извршени тој ден 

биле финансирани од сопствени средства на компанијата.  

 

64. Кредитот по Договорот  „esb6“ е искористен во удел од 100% за потребите на други 

корисници и 0% за потребите на компанијата Кубус Инженеринг. Кредитот е отплатен од 

средства според Договорот „ib10“ добиени од Инвестбанка (Шпаркасе банка) и мешани 

средства на компанијата.  Штетата по кредитот според Договорот „esb6“ за Кубус 

Инженеринг изнесува најмалку 279.857,00 денари, односно 4.550,47 евра.  

Табела 9 – преглед на уделот на користење на главницата по кредитот, амортизационен план во 
согласност со уделите, извор на средствата за отплата на кредитот од сметката на Кубус Инженеринг, 
процена на штета 

КРЕДИТ:  

Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1830, со непознат датум на 
склучување 

Ознака во Кубус 
Инж.: 

esb6 

Главница по кредитот 29,000,000.00   

Главница по кредитот со камати 29,279,857.00   

Дел на користење на главницата по кредитот – компанија Кубус 
Инженеринг 0.00   

%   
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Дел на користење на главницата по кредитот – други корисници 29,000,000.00   

% 100.00% 

ПРЕГЛЕД НА ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ (главница + камата)   

Обврски на компанијата Кубус Инженеринг според уделот во 
користење на кредитот 0.00   

Обврски на другите корисници според уделот во користење на 
кредитот 29,279,857.00   

Вкупно: 29,279,857.00   

ИЗВОР НА СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТА НА КРЕДИТОТ ОД ТРАНСАКЦИСКАТА 
СМЕТКА НА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ   

Кредитни средства ИБ 29,279,857.00   

Вкупно: 29,279,857.00   

ПРОЦЕНА НА ШТЕТА ЗА КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ВО ДЕНАРИ    

Штета по преостанат долг  0.00   

Штета по платени камати 279,857.00   

Вкупно: 279,857.00   

 

65. На 05.04.2011 година, компанијата Кубус Инженеринг доставила барање до Шпаркасе 

банка за одобрување на краткорочен кредит, а од барањето произлегува дека компанијата 

Кубус Инженеринг побарала краткорочен кредит во износ од 29.500.000,00 денари за 

период од пет години.  Барањето го потпишала директорката Ленче Крстевска. 

 

66. Од барањето не е евидентно дека кон него била приложена некаква дополнителна 

документација. Сметаме дека барањето е некомплетно и како резултат на тоа, несоодветно 

за разгледување, бидејќи не содржи никакви информации или документи во прилог, врз 

основа на кои одлучувачот, во овој случај Кредитниот одбор на Шпаркасе банка, би го 

одобрил барањето со внимание на добар банкарски стручњак.  

 

67. На 17.05.2011 година, кредитодавателот, Шпаркасе банка, застапуван од Срѓан Крстиќ, 

претседател на Управниот одбор, и заемопримачот, компанијата Кубус Инженеринг, 

При прегледот на документацијата, Златко Тодоров објасни дека содржината на барањето 

за кредит на компанијата Кубус Инженеринг секогаш усно ја наложувал Саша Твртковиќ, 

најчесто преку телефон, или на Ленче Крстевска или нему. Дури и во случаите кога  на 

компанијата  Кубус Инженеринг и бил потребен кредит за деловно работење, одлуката за 

содржината на барањето за кредит секогаш ја носел Твртковиќ. 
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застапувана од директорката Ленче Крстевска, склучиле Договор за користење на 

долгорочен кредит, број 7522, врз основа на кој банката ѝ одобрила на Кубус Инженеринг 

долгорочен кредит во износ од 29.500.000,00 денари.  

 

68. Од фотокопијата на Договорот („ib10“), меѓу другото, произлегува и следното:  

- дека банката, врз основа на Одлуката на Кредитниот одбор на Шпаркасе банка, бр. 

7521 од 17.05.2011 година, на заемопримачот му одобрила долгорочен кредит во износ 

од  29.500.000,00 денари за обртни средства (Член 1); 

- дека кредитот бил одобрен под следните услови (Член 2, став 1):  

- рок на отплата: најдоцна до 03.11.2016 година, вклучувајќи го и мораториумот;  

- мораториум: 6 месеци; 

- отплата на кредитот: со месечни ануитети; 

- променлива каматна стапка, врз основа на Одлуката за каматни стапки на 

Банката којашто во моментот изнесува 11,00%, почнувајќи од денот на 

повлекувањето на средствата, декурзивно, со примена на комфорна метода, до 

целосната отплата на кредитот;  

- дека заемопримачот мора да ги користи средствата во согласност со намената за која е 

одобрен кредитот (Член 4);  

- дека банката, во случај на злоупотреба на паричните средства, има право да го откаже 

кредитот и да наплати затезна камата, во согласност со законските прописи и актите на 

банката, од датумот на злоупотребата до исплатата (Член 10, став 4);  

- засновање на заложно право на недвижности со цел да се обезбедат договорните обврски: 

стамбено-деловна зграда на ул. Козле бр. 93, Имотен лист бр. 44230 од 10-ти март 2011 

година, КО Карпош30, со вкупна површина од 787 m2 и проценета вредност во износ од 

50.753.314,00 денари или 824.958,00 евра (Член 13, став 1); дека, со цел да ги обезбеди 

своите обврски според договорот, заемопримачот мора до банката да го достави следното: 

меница на компанијата Кубус Инженеринг (Член 13, став 2), меница на компанијата Кубус 

Инженеринг (Член 13, став 3), дванаесет бланко налози за пренос ПП 30 потпишани од 

овластените потписници на Кубус Инженеринг (Член 13, став 4) и дванаесет бланко налози 

за пренос ПП 30 потпишани од овластените потписници на компанијата Кубус (Член 13, став 

5); 

- дека банката има право, без судска интервенција, да го прогласи кредитот за доспеан, 

доколку заемопримачот не ги користи средствата на кредитот за намената за која бил 

 
30 Во алинеја 29 од Имотниот лист се наведени деловите од објектот врз коишто е воспоставено заложно право. 
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одобрен (Член 20, став, алинеја 2) и доколку заемопримачот не ѝ дозволи на банката да 

спроведува контроли врз наменското трошење на средствата (Член 20, став 1, алинеја 3).  

 

69. Договорот е потпишан од непознато лице во име на заемодавачот и Ленче Крстевска во 

име на заемопримачот.  

 

70. Кон Договорот „ib10“ е приложен нотарски акт ОДУ бр. 753/2011 од 20.06.2011 година, со 

кој Договорот за повлекување на долгорочен кредит бр. 7522 е склучен во форма на 

нотарска исправа.  

 

71. Договорот „ib10“ е фиктивен договор наменет за вториот дел на рефинансирањето (што 

била вистинската цел на договорните страни), а не за финансирање на обртните средства 

на Кубус Инженеринг, како што произлегува од договорот.  

 

72. По склучувањето на Договорот „ib10“, Комерцијална банка, Шпаркасе банка и 

Еуростандард банка и издале изводи на компанијата Кубус Инженеринг, Комерцијална 

банка за трансакциската сметка бр. 300000002248011, Шпаркасе банка за трансакциската 

сметка бр. 250001000252568, и Еуростандард банка за трансакциската сметка бр. 

370011100201333; кон изводите биле приложени фотокопии од најчесто рачно пополнети и 

потпишани налози за пренос чијашто содржина е подетално опишана во продолжение, 

како што следува:   

а) фотокопија од банкарски извод бр. 22 за промените и состојбата на средствата на 

сметката во Шпаркасе банка на ден 01.07.2011 година, во кој под реден број 3 е 

наведен одлив во износ од 180.000,00 денари со цел (шифра 220) „провизија за кредит 

бр. 7522 од 17.05.2011 година“ на трансакциската сметка на примачот, Шпаркасе банка, 

бр. 250999999999964; под реден број 4 наведен е одлив во износ од 290.000.000,00 

денари со цел (шифра 220) „затворање на кредит“ на трансакциската сметка на 

примачот, Еуростандард банка бр. 100000000037002; и под реден број  5 наведен е 

прилив во износ од 29.500.000,00 денари со цел (шифра 461) „реализација на кредит по 

договор за кредит бр. 7522“ од  трансакциската сметка на налогодавачот, Шпаркасе 

банка, бр. 250000000000111.  
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Приливот во износ од 29.500.000,00 денари од Шпаркасе банка претставува користење на 

наменски кредитни средства од кредитот по Договор „ib10“, а истовремено и почеток на 

вториот дел од рефинансирањето.   

 

Налогот за пренос во износ од 180.000,00 денари во корист на Шпаркасе банка не ни беше 

доставен на увид. Одливот претставува плаќање на банкарската провизија за одобрување 

на кредитот.  

 

Налогот за пренос во износ од 29.000.000,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува отплата на главницата на кредитот според 

Договорот „esb6“.Од изводот на Шпаркасе банка бр. 22 од 01.07.2011 година произлегува 

дека наменските средства од кредитот од приливот во износ од 29.500.000,00 денари биле 

искористени од Шпаркасе банка за финансирање на одливот, што е во спротивност на 

членовите 1 и 4 од Договорот „ib10“ и во однос на што е предвидена  санкција  во Член 20, 

став 1, алинеја 2 од Договорот „ib10“ 31.  Шпаркасе банка можела да го спречи или 

последователно да го санкционира ненаменското користење на средствата, но не го 

направила тоа, што претставува потврда на фактот дека рефинансирањето било однапред 

договорено меѓу Еуростандард банка и Шпаркасе банка и дека тоа било во интерес на 

Шпаркасе банка.  

 

Со одливот на средства во корист на Еуростандард банка, рефинансирањето било 

завршено. Трансакциите поврзани со рефинансирањето се сумирани во Табела 10 подолу: 

 

Табела 10 – Извод од трансакциска сметка бр. 370011100501333 

Извод од трансакциска сметка бр. 370011100501333 во Еуростандард банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската сметка 
Цел 

Одлив 

/задолжување 

Прилив/ 

одобрувањ

е 

30.06.2011 14 
Еуростандард банка 

100000000037002 

Користење на 

кредит 

01830/32-0005 

  29,000,000.00 

 
31 Банката има право да го прогласи кредитот за целосно доспеан без посредство на судот доколку заемопримачот 
не ги користи кредитните средства за целите за коишто бил одобрен кредитот.  
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30.06.2011 14 
Шпаркасе банка 

250999999999964 

Отплата на 

кредит  
28,700,000.00   

30.06.2011 14 
Еуростандард банка 

100000000037002 

Провизија за 

кредит 1830 
290,000.00   

Извод од трансакциска сметка бр. 250001000252568 во Шпаркасе банка 

Датум Бр. 
Сопственик на 

трансакциската сметка 
Цел 

Одлив 

/задолжување 

Прилив/ 

одобрувањ

е 

01.07.2011 22 
Шпаркасе банка 

250000000000111 

Користење на 

кредит 7522 
  29,500,000.00 

01.07.2011 22 
Шпаркасе банка 

250999999999964 

Провизија за 

кредит 7522 
180.000,00   

01.07.2011 22 
Еуростандард банка 

100000000037002 

Отплата на 

кредит 
29,000,000.00   

 

б) фотокопија од банкарски извод бр. 16 за промените и состојбата на средствата на 

сметката на ден 04.07.2011 во Еуростандард банка, во кој под реден број 2 е наведен 

одлив во износ од 9.617,00 денари со цел (шифра 262) „затезна камата по партија 

1766/30“ на трансакциската сметка на налогодавачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002. кон изводот е приложена фотокопија од налогот за пренос, од кој 

произлегува дека на ден 04.07.2011 година, по налог на налогодавачот, компанијата 

Кубус Инженеринг, од нејзината трансакциска сметка бр.  370011100201333 биле 

дозначени 9.617,00 денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, 

бр. 100000000037002, со цел плаќање затезна камата по партија 1766/30. Налогот е 

потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Еуростандард банка. 

 

Одливот во износ од 9.617,00 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на затезна камата за кредит согласно со Договорот за одобрување на краткорочен 

кредит бр. 1766, со непознат датум на склучување, во износ од  1.000.000,00 денари, 

кредитна партија број 01766/30-0005, со ознака „esb5“.  

     

в) фотокопија од банкарски извод бр. 98 за промените и состојбата на средствата на 
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сметката во Комерцијална банка на ден 03.08.2011 година, во кој под реден број 4 е 

наведен одлив во износ од 9.616,50 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на 

трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под 

реден број 6 е наведен одлив во износ од 21.698,50 денари со цел (шифра 262) „уплата 

на камата“ на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002; под реден број 7 е наведен одлив во износ од 22.602,50 денари со 

цел (шифра 262) „уплата на камата“ на трансакциската сметка на примачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002; и под реден број 9 наведен е одлив во 

износ од 298.000,00 денари со цел (шифра 262) „камата по краткорочен кредит, партија 

02-420-2226741.1“ на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка бр. 

300000000000133. Кон изводот се приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 03.08.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.   300000002248011 биле дозначени 9.616,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата.  Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка во 13:46 часот од страна 

на службеничката Славица Нешова. 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 03.08.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 21.698,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка во 13:48 часот од страна 

на службеничката Славица Нешова. 

- фотокопија од налогот за пренос, од којшто произлегува дека на ден 03.08.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 22.602,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка во 13:47 часот од страна 

на службеничката Славица Нешова; и  

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 03.08.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле префрлени 298,000.00 
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денари на трансакциската сметка на примачот, Комерцијална банка, бр. 

300000000000133, со цел уплата на камата по партија 02-420-2226741.1. Налогот 

е потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка во 

13:50 часот од страна на службеничката Славица Нешова. 

 

Одливот во износ од 9.616,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува плаќање на 

камата на кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 1766, со 

непознат датум на склучување, во износ од 1.000.000,00 денари, кредитна партија број 

01766/30-0005, со ознака „esb5“.  

Одливот во износ од 21.698,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува плаќање 

на камата на кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 1731, 

со непознат датум на склучување, во износ од 2.400.000,00 денари, кредитна партија број 

01731/77-0005, со ознака „esb3“.  

Одливот во износ од 22.602,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува плаќање 

на камата на кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 1681, 

со непознат датум на склучување, во износ од 2.500.000,00 денари, кредитна партија број 

01681/30-0005, со ознака „esb2“.  

 

Одливот во износ од 298.000,00 денари во корист на Комерцијална банка, на 28.11.2013 

година, банката од непозната причина го прераспределила за намена поинаква од онаа за која 

била извршена уплатата на 03.08.2011 година, и тоа:  

- 465,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за одобрување на 

краткорочен кредит бр. 02-1630-281 од 23.02.2009 година, во износ од 25.000.000,00 

денари, кредитна партија број 02-420-2224439.0, со ознака „14“; и  

- 297.534,50 денари за исплата на редовни камати за кредитот по Договорот за одобрување 

на краткорочен кредит бр. 02-1630-2528 од 30.12.2009 година, во износ од 30.000.000,00 

денари,кредитна партија број 02-420-2226741.1, со ознака „19“.  

 

Од банкарските изводи на Комерцијална банка бр. 97 од 01.08.2011 година и бр. 98 од 

03.08.2011 година произлегува дека за финансирање на одливот биле ангажирани сопствени 

средства на компанијата. 
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г) фотокопија од банкарскиот извод бр. 111 за промените и состојбата на сметката во 

Комерцијална банка на ден 06.09.2011 година,во кој под реден број 15 е наведен одлив 

во износ од 22.422,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под реден број 16 е 

наведен одлив во износ од 23.356,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на 

трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; и под 

реден број 20 наведен е одлив во износ од 320.000,00 денари со цел (шифра 262) 

„плаќање по Договор за кредит“ на трансакциската сметка на примачот, компанијата 

Кубус, бр. 300000000066287 во Комерцијална банка. кон изводот е приложена 

фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 06.09.2011 година, по 

налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од нејзината трансакциска 

сметка бр. 300000002248011 биле дозначени 22.422,00 денари на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002, со цел уплата на 

камата. Налогот е потпишан од Ленче Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална 

банка и заверен со печат за платен промет бр. 194. 

 

Одливот во износ од 22.422,00 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на камата на кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен 

кредит бр. 1731, со непознат датум на склучување, во износ од 2.400.000,00 денари, 

кредитна партија број 01731/77-0005, со ознака „esb3“.  

 

Налогот за пренос во износ од 23.356,00 денари во корист на Еуростандард банка не ни 

беше доставен на увид. Одливот претставува плаќање на камата на кредитот согласно со 

Договорот за одобрување на краткорочен кредит бр. 1681, со непознат датум на 

склучување, во износ од 2.500.000,00 денари, кредитна партија број 01681/30-0005, со 

ознака „esb2“.  

 

Налогот за пренос во износ од 320.000,00 денари во корист на компанијата Кубус и 

Договорот за кредит не ни беа доставени на увид.  

 

Од банкарските изводи на Комерцијална банка бр. 105 од 26.08.2011 година и бр. 111 од 

06.09.2011 година произлегува дека за финансирање на одливот биле ангажирани 

сопствени средства на компанијата. 
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д) фотокопија од банкарскиот извод бр. 144 за промените и состојбата на сметката во 

Комерцијална банка на ден 07.11.2011 година,  во кој под реден број 3 е наведен одлив 

во износ од 44.120,50 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на трансакциската 

сметка на примачот, Еуростандард банка, бр.  100000000037002; а под реден број 4 е 

наведен одлив во износ од 45.958,50 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на 

трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002. Кон 

изводот се приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од којшто произлегува дека на ден 07.11.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 44.120,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 065; 

- фотокопија од налогот за пренос, од којшто произлегува дека на ден 07.11.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр. 300000002248011 биле дозначени 45.958,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 065. 

 

Одливот во износ од 44.120,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на камата на кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен 

кредит бр. 1731, со непознат датум на склучување, во износ од 2.400.000,00 денари, 

кредитна партија број 01731/77-0005, со ознака „esb3“.  

 

Одливот во износ од 45.958,50 денари во корист на Еуростандард банка претставува 

плаќање на камата по кредитот согласно со Договорот за одобрување на краткорочен 

кредит бр. 1681, со непознат датум на склучување, во износ од 2.500.000,00 денари, 

кредитна партија број 01681/30-0005, со ознака „esb2“.  

 

Од банкарскиот извод на Комерцијална банка бр. 144 од 07.11.2011 година произлегува 

дека за финансирање на одливот биле ангажирани сопствени средства на компанијата. 
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ѓ) фотокопија од банкарскиот извод бр. 171 за промените и состојбата на сметката во 

Комерцијална банка на ден 27.12.2011 година,во кој под реден број 8 е наведен одлив 

во износ од 21.698,50 денари со цел (шифра 262) „камата“ на трансакциската сметка на 

примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под реден број 9 е наведен 

одлив во износ од 22.422,00 денари со цел (шифра 262) „уплата на камата“ на 

трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 100000000037002; под 

реден број 10 е наведен одлив во износ од 22.602,50 денари со цел (шифра 262) 

„камата“ на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002; под реден број 11 е наведен одлив во износ од 23.356,00 денари со 

цел (шифра 262) „уплата на камата“ на трансакциската сметка на примачот, 

Еуростандард банка, бр. 100000000037002; и под реден број 14 наведен е одлив во 

износ од 35.000,00 денари со цел (шифра 468) „позајмица“ на трансакциската сметка на 

примачот, компанијата Кубус, бр. 300000000066287 во Комерцијална банка. Кон 

изводот се приложени следните документи: 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 27.12.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 21.698,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 065;  

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 27.12.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 22.422,00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 065; 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 27.12.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 22.602,50 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 
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платен промет бр. 065; 

- фотокопија од налогот за пренос, од кој произлегува дека на ден 27.12.2011 

година, по налог на налогодавачот, компанијата Кубус Инженеринг, од 

нејзината трансакциска сметка бр.  300000002248011 биле дозначени 23.356,00 

денари на трансакциската сметка на примачот, Еуростандард банка, бр. 

100000000037002, со цел уплата на камата. Налогот е потпишан од Ленче 

Крстевска. Налогот е обработен во Комерцијална банка и заверен со печат за 

платен промет бр. 065. 

 

Одливите во износ од 21.698,50 денари и 22.422,00 денари во корист на Еуростандард 

банка претставуваат плаќање на камата по кредитот согласно со Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 1731, со непознат датум на склучување, во износ 

од 2.400.000,00 денари, кредитна партија број 01731/77-0005, со ознака „esb3“.  

Одливите во износ од 22.602,50 денари и 23.356,00 денари во корист на Еуростандард 

банка претставуваат плаќање на камата по кредитот согласно со Договорот за 

одобрување на краткорочен кредит бр. 1681, со непознат датум на склучување, во износ 

од 2.500.000,00 денари, кредитна партија број 01681/30-0005, со ознака „esb2“.  

Налогот за пренос во износ од 35.000,00 денари во корист на компанијата Кубус и 

Договорот за кредит не ни беа доставени на увид. 

 

73. Од банкарскиот извод на Комерцијална банка бр. 171 од 27.12.2011 година произлегува 

дека за финансирање на одливот биле ангажирани сопствени средства на компанијата. 

 

74. Од документираниот материјал на компанијата Кубус Инженеринг, очигледно е дека на 

Еуростандард банка и биле вратени кредитите по договорите со ознака „esb1“, „esb4“, 

„esb5“ и „esb6“, а за кредитите по договорите со ознака „esb2“ и „esb3“ од 

расположливиот материјал не може да се утврди дали биле вратени или не.  Доколку 

овие два кредити навистина не биле отплатени, Еуростандард банка претрпела штети, и 

тоа: 

- за кредитот по Договорот „esb2“ во износ од 2.500.000,00 денари, колку што изнесува 

главницата на кредитот без вклучени камати, и 
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- за кредитот по Договорот „esb3“ во износ од 2.400.000,00 денари, колку што изнесува 

главницата на кредитот без вклучени камати, што вкупно изнесува најмалку  

4.900.000,00 денари. 

 

75. Имајќи го предвид прегледаниот документиран материјал и добиените образложенија, 

може да се заклучи дека во текот на работењето на Еуростандард банка, којашто била 

вовлечена во односи со компанијата Кубус Инженеринг од страна на Комерцијална 

банка, дошло до злоупотреба од страна на Саша Твртковиќ, претставник на Комерцијална 

банка и сѐ уште неидентификувани претставници на Еуростандард банка.   Во спротивно, 

без соработка на правните претставници на компанијата Кубус Инженеринг и без да се 

поднесат соодветни гаранции не би било можно да се отвори трансакциската сметка бр. 

370011100201333 во Еуростандард банка во име на компанијата Кубус Инженеринг, ниту 

пак да ѝ се одобруваат кредити на оваа несолвентна компанија.    
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3 ХРОНОЛОШКИ ОПИС НА РЕЛЕВАНТНИТЕ НАСТАНИ 

76. Еуростандард банка е основана на 28 јануари 2001 година и добила дозволи за работа од 

гувернерот на НБСМ на 14 август 2001 година, 16 декември 2002 година и 23 јануари 2004 

година.  

 

77. На 29 август 2018 година, НБСМ, со допис бр. 17-23985/1, доставила извештај за теренска 

супервизија извршена во периодот помеѓу 18 април 2018 и 7 јуни 2018 година, до ЕСБ и до 

нејзиниот Надзорен одбор.  

 

78. На 26 септември 2018 година, гувернерката на НБСМ донела Решение бр. 15-30458/1 за 

редовни и дополнителни корективни мерки за ЕСБ. Една од мерките била барањето ЕСБ да 

ги зголеми сопствените средства за да се постигне стапка на адекватност на капиталот од 

најмалку 15% до 31 март 2019 година. Со цел да се запре натамошното зголемување на 

активата пондерирана според ризик (АПР) 32, од ЕСБ било побарано и да престане да дава 

кредити на мнозинството правни и физички лица33, да ја намали изложеноста на 

групацијата „Крмзов“ и „ДМ-ОИЛ“ и ѝ било забрането да врши зголемување на 

изложеноста на клиенти и поврзани лица на повеќе од 5% од сопствените средства на ЕСБ. 

Освен тоа, од ЕСБ било побарано да воведе голем број мерки за добро управување.  

 

79. На 10.08.2018 година, компанијата Генекс Коп, во сопственост на Антонија Петрушевски, 

пријателка на Томислав Перовски, сопственик на компанијата Зои Пер, на сметката на 

компанијата Академски печат префрлила 3 милиони денари како заем, којшто бил веднаш 

(истиот ден) префрлен на сметката на компанијата Дианита. Кога парите не биле вратени 

по една година, Генекс Коп поднела тужба против Академски печат, го добила спорот и 

успеала да наплати 1,5 милиони денари од сметката на Академски печат. Како резултат на 

тоа, компанијата не можела да плаќа даноци, нејзината сметка била блокирана и поради 

тоа компанијата не ги исполнила условите за државната помош за Ковид-19. Во меѓувреме, 

компанијата Дианита вратила 1 милион денари, кои веднаш биле префрлени на Генекс 

Коп. 

 

80. На 31 декември 2018 година, ЕСБ префрлила 5,8 милиони денари на сметката на 

компанијата Градско Такси Сонце без таа да даде налог или воопшто да знае за оваа 

 
32 Актива пондерирана според ризик. 
33 Имало одредени исклучоци во однос на клиентите кои биле категоризирани со највисок ранг во ЕСБ и во целиот 
банкарски систем соодветно. 
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трансакција. Веднаш по тој пренос, истиот ден, од сметката на Градско Такси Сонце е 

извршен пренос на истата сума на сметката на компанијата Зои Пер, повторно без налог 

или без никакво знаење на „плаќачот“ ̶  сопственик на сметката. Компанијата Градско Такси 

Сонце немала документација34 која би можела да послужи како основа за наведените 

трансакции. На 3 јануари 2019 година, ЕСБ контактирала со сопственикот на компанијата по 

телефон и по е-пошта, при што му било кажано дека не треба да се грижи бидејќи 

трансакцијата е покриена со депозит, за кој сопственикот никогаш претходно не слушнал. 

Претставникот на ЕСБ наводно изјавил дека тоа биле инструкции на НБСМ. По тој разговор, 

EСБ ги фалсификувала сите потребни документи за да ја прикрие трансакцијата, 

вклучително и потписите на лицата од Градско Такси Сонце. 

 

81. Исто така, на 31 декември 2018 година, ЕСБ префрлила 5,8 милиони денари на сметката на 

компанијата Аутомотив Поправки без таа да даде налог или воопшто да знае за оваа 

трансакција. Веднаш по тој пренос, истиот ден, од сметката на Аутомотив Поправки е 

извршен пренос на износ од 5,5 милиони денари на сметката на компанијата Зои Пер, 

повторно без налог или знаење на „плаќачот“  ̶  сопственик на сметката, и 299.000 денари 

на сметката на компанијата Градско Такси Сонце.  Компанијата Градско Такси Сонце немала 

документација35 која би можела да послужи како основа за наведените трансакции. 

 

82. Според податоците на ЕСБ, Банката им ги издала следните кредити на следните компании36 

(кои служеле само како посредници за заемите од ЕСБ на многу други компании) во 2018 

година: 

- Мулти Офис: 29.775.086 денари, 

- ОМ ТАМ: 27.993.945 денари, 

- ТРОМАК: 3.876.000 денари. 

 

Компанијата Мулти Офис служела како посредник за следните компании да добијат 

заеми: Центро Тобако, Галафарм 2, Хелиос, Со-Ни Кавадарци, Тео Агро, Глобал Градба, 

Мобас Струмица, Горекс, Хелиос Сакс, Транс Шпед и Феро Центар.  

Компанијата ОМ ТАМ служела како посредник за следните компании да добијат заеми: 

Крмзов МР, Галафарм 2, ММР Компани, Конта План (цесија со Горекс), Горекс, Феро 

Центар и Еуро Дрво Гевгелија. 

 
34 На пример, барање за заем, фактура,.. 
35 На пример, барање за заем, фактура,.. 
36 Во сопственост на истото лице. 
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Компанијата ТРОМАК служела како посредник за следните компании да добијат заеми: 

Сара Инженеринг, Ено Мак, Теута Рам, Парагматика и Минка да Струмица. 

83. На 04.01.2019 година, компанијата Градежник Охрид префрлила 45.000.000 денари на 

сметката на компанијата Зои Пер. Истиот ден, парите се префрлени на компаниите Мулти 

Офис (15.526.629,00 денари), Горекс (4.892.219,00 денари), Паневропа Л.Т.Д. (17.540.194,00 

денари) и Галафарм (7.040.900,00 денари) како заеми и покрај фактот дека компанијата 

Мулти Офис немала потпишано никаков договор за заем со компанијата Зои Пер. Сумата 

од 15.526.629 денари веднаш била префрлена на сметката на компанијата Паневропа 

Л.Т.Д., од сметката на компанијата Мулти Офис – без нејзино знаење и без никаков 

потпишан договор.   

 

Во октомври 2019 година, Зои Пер ги пренела побарувањата без никаков надомест на 

компанијата Генекс Коп, основана во јуни 2019 година. Врз основа на таа зделка, на 18 

февруари 2020 година, Генекс Коп поднела тужба против Мулти Офис за отплата на 250.000 

евра. Само еден ден подоцна, на 19 февруари 2020 година, Николче Петковски, ГИД на ЕСБ, 

го посетил сопственикот на компанијата Мулти Офис и побарал од него да потпише 

договори од 31 декември 2019 година, според кои Мулти Офис би ги презела долговите на 

должникот – компанијата Зои Пер спрема доверителот – компанијата Градежник Охрид. 

Сопственикот на компанијата Мулти Офис е убеден дека компанијата Зои Пер била 

користена за вадење пари од банката без знаење на компаниите „учеснички“.  

 

Предметот сега е на суд, а Мулти Офис тврди дека не потпишале никаков договор и не дале 

налог за никакви плаќања кон Паневропа Л. Т. Д. 

 

На 31 декември 2019 година биле потпишани три договори за преземање долг. Според 

првиот, компанијата Галафарм 2 го презела долгот од 567.123,00 денари на должникот – 

компанијата Горекс кон доверителот – компанијата Мулти Офис.  Според вториот, 

компанијата Галафарм 2 го презела долгот од 221.311,00 денари на должникот – 

компанијата Горекс кон доверителот – компанијата ОМ ТАМ. Според третиот, компанијата 

Мулти Офис го презела долгот од 15.801.144,00 денари на должникот – компанијата Зои 

Пер кон доверителот – компанијата Градежник.  

 

84. Во февруари 2019 година, се одржал состанок помеѓу гувернерката на НБСМ и г-дин 

Трифун Костовски, мнозински акционер во ЕСБ, на кој г-динот Костовски бил лично 
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информиран за состојбата во ЕСБ и за фактот дека НБСМ се подготвува да им ги одземе 

дозволите на членовите на Управниот одбор на ЕСБ.  

 

85. На 3 мај 2019 година, ЕСБ - на ист начин како во декември 2018 година и јануари 2019 

година, односно без налог или знаење на компанијата – префрлила 3 милиони денари на 

сметката на Градско Такси Сонце и оттаму веднаш ги префрлила на сметката на 

компанијата Зои Пер. Повторно, од компанијата Градско Такси Сонце било побарано да 

потпише некои документи за „заем“, повторно наводно по совет на НБСМ, поточно на 

претставници на НБСМ, кои секојдневно биле присутни во ЕСБ. Директорот на ЕСБ 

(Петковски) и директорот на Зои Пер (Перовски) му ветиле на сопственикот на компанијата 

дека парите ќе бидат вратени за една и пол година. Петковски исто така подоцна му кажал 

дека парите ќе бидат вратени во септември, што не се случило. Потоа ветил дека ќе бидат 

вратени во ноември, но повторно тоа не се случило. Во мај 2020 година, новиот директор 

на ЕСБ, Горан Трајковски, го поканил сопственикот на компанијата Градско Такси Сонце да 

го „реструктурира“ заемот. Сопственикот на компанијата му рекол на Трајковски дека 

неговата компанија не го земала заемот и не го искористила и дека ќе поднесе тужба 

против ЕСБ. Трајковски ги знаел сите детали за измамата и рекол дека и тие ќе поднесат 

тужба. Дополнително, тој споменал дека и неколку други компании и физички лица биле 

искористени на ист начин.  

 

Бидејќи сопственикот на компанијата Градско Такси Сонце немал доволно пари да ја тужи 

ЕСБ, тој решил да излезе во јавноста. Тој напишал и писмо до НБСМ, во кое објаснил што 

прави ЕСБ. По два месеци добил одговор од НБСМ дека тие не се овластени да постапуваат 

по вакви случаи и дека ќе мора да оди на суд. Од страна на НБСМ не биле преземани 

дополнителни чекори. 

 

Кога неговиот адвокат се обидел да го раскине договорот за заем со ЕСБ37, тие му 

одговориле дека компанијата Градско Такси Сонце ги примила парите. Кога ги побарал 

документите врз основа на кои парите биле префрлени на Зои Пер, наводно добил одговор 

дека не е овластен да бара такво нешто. Набрзо потоа ЕСБ отишла во стечај. 

Кога сопственикот на компанијата Градско Такси Сонце сè уште се надевал дека ќе си ги 

врати парите, сопственикот на Зои Пер го прашал дали може Зои Пер да ѝ позајми пари на 

компанијата Галафарм 2 преку неговата компанија. Тој прифатил и на 28.02.2019 година од 

 
37 На 1 јули 2020 година, видете подолу, во став 57. 
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Зои Пер на сметката на Градско Такси Сонце бил префрлен износ од 4.114.500 денари и 

веднаш истиот ден, 28.02.2019 година, на Галафарм 2. Кога сопственикот на Градско Такси 

Сонце разбрал што се случува, поднел тужба против Галафарм 2. Во моментот кога го 

добил спорот, сметката на неговата компанија била блокирана со налог за извршување 

инициран од Зои Пер.  

 

86. Исто така, на 28 февруари 2019 година, и на истиот начин како што е опишано погоре, Зои 

Пер префрлила 4 милиони денари на сметката на компанијата Академски печат, од каде 

истиот ден е префрлен истиот износ на сметката на Галафарм 2.    Кога сопственикот на 

Академски печат разбрал што се случува, поднел тужба против Галафарм 2. Во моментот 

кога го добил спорот, сметката на неговата компанија била блокирана со налог за 

извршување инициран од Зои Пер. 

 

87. На 15 мај 2019 година, гувернерката на НБСМ донела Решение бр. 15-16805/1 за 

изменување на Решението бр. 15-30458/1 за редовни и дополнителни корективни мерки за 

ЕСБ. Со новото Решение, НБСМ побарала од Надзорниот одбор на ЕСБ да достави план за 

подобрување кој ќе содржи мерки за зголемување на сопствените средства на ЕСБ со цел 

да се подобри стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ на 15% до 15 септември 2019 

година. Покрај тоа, на ЕСБ ѝ било забрането да врши неколку функции без претходно 

одобрување од НБСМ: отпочнување со нови финансиски активности, зголемување на 

ризичното портфолио за повеќе од 5% годишно, исплата на какви било дивиденди и слично 

на акционерите, другите лица со посебни права и вработените во ЕСБ, зголемување на 

општата изложеност на Банката. 

 

88. На 6 јуни 2019 година, гувернерката на НБСМ донела Решение бр.15-16805/8 со кое бил 

одобрен Планот за подобрување и биле воведени некои дополнителни забрани за ЕСБ. Без 

претходно одобрување од НБСМ, на Банката ѝ било забрането: отпочнување со нови 

финансиски активности, зголемување на активата пондерирана според ризик над 

планираните нивоа наведени во Планот, исплата на дивиденда или каква било исплата во 

форма на бонуси, грантови и слично кон акционерите, лицата со посебни права и 

одговорности и кон вработените во Банката и зголемување на вкупната изложеност на 

Банката над планираните нивоа наведени во Планот.    

 



61 
 

89. На 31 јули 2019 година, г-динот Горан Трајковски добил одобрение од НБСМ да стане член 

на Управниот одбор на ЕСБ. Тој официјално ја презел функцијата на 14 август 2019 година. 

На 29 ноември 2019 година, тој станал претседавач на Управниот одбор.  

 

90. И покрај фактот што било договорено мнозинскиот акционер да обезбеди нов капитал за 

ЕСБ до крајот на јули 2019 година, тоа не се случило. Освен тоа, акционерот постојано го 

одложувал веќе договорениот состанок со гувернерката на НБСМ тврдејќи дека не бил во 

земјата, а бил забележан на Охридското Езеро. Во меѓувреме, г-динот Николче Петковски, 

претседавач на Управниот одбор, отпатувал за Венецуела за да преговара за заем од 17 

милиони евра за ГОФИ, коj би се користел за докапитализација на ЕСБ. Тој не успеал да ги  

добие парите.  

 

91. На 12 август 2019 година, се одржал состанок помеѓу гувернерката на НБСМ, нејзините 

вицегувернери, Директорот на Секторот за супервизија на НБСМ, акционерот, г-дин Трифун 

Костовски и г-дин Трајковски. За време на состанокот, г-динот Костовски побарал од 

гувернерката да не го одобри купувањето на акциите на ЕСБ од страна на компанијата 

Continental Holding for Development SA Via Franscini 10, 6850 Мендрисио, Швајцарија, 

застапувана од г-дин Николај Хинтоларски, поради недостаток на доверба во финансиските 

способности на г-дин Хинтоларски. Како резултат на тоа, г-динот Костовски ветил дека сам 

ќе ги најде потребните пари и ќе ги инвестира во Банката во согласност со Планот за 

подобрување на банката од 27 мај 2019 година. Било договорено првата транша од парите 

да се инвестира на крајот на август или почетокот на септември 2019 година. На истиот 

состанок, НБСМ го предала Решението бр.15-16805/14 и измените и дополнувањата на 

Решението бр. 15-30458/1, според кои на ЕСБ повеќе не ѝ било дозволено да дава кредити 

на физички и правни лица, освен кредити со гаранции од прв приоритет и да исплаќа какви 

било износи на акционерите и поврзаните лица, поради тоа што не се придржувала до 

Планот за подобрување на банката и поврзаниот Акциски план од 27 мај 2019 година и 

поради погрешната класификација на ризиците за некои клиенти38.  

 

92. Г-динот Хинтоларски, наводно, бил донесен во Северна Македонија од сопственикот на 

компанијата Зои Пер и бил во добри односи со г-динот Заев, тогашниот премиер на 

Северна Македонија, кого го посетил неколку пати. Тој исто така бил добар пријател со 

поранешниот ГИД на ЕСБ, г-дин Петковски. За време на последната посета на г-дин 

 
38 Што значи дека ЕСБ била должна да го зголеми нивото на резервирања 
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Хинтоларски во НБСМ, тој бил придружувана од г-динот Петковски, кој веќе не бил ГИД на 

ЕСБ. На прашањето во кое својство учествувале на состанокот на НБСМ, г-динот 

Хинтоларски наводно одговорил дека „го застапува г-динот Заев“, а г-динот Петковски 

наводно рекол дека бил присутен на барање на „владата“.  

 

93. На 15 август 2019 година, во ЕСБ се одржал состанок на кој учествувале претставници на 

ЕСБ и ревизорскиот тим на НБСМ, вклучително и Директорот на Секторот за супервизија. 

Повторно била нагласена потребата од дополнителен капитал во ЕСБ и г-динот Трифун 

Костовски повторно ветил дека тоа ќе го направи наскоро. За време на истиот состанок, г-

динот Петковски, претседател на Управниот одбор на ЕСБ, најавил жалба против двете 

решенија на НБСМ од 12 август 2019 година. 

 

94. Во периодот по 12 август 2019 година, ЕСБ продолжила да дава заеми со гаранции од прв 

приоритет во форма на готовински депозити. На 1 октомври 2019 година, г-динот 

Петковски, претседател на Управниот одбор на ЕСБ, заминал на одмор и покрај фактот што 

точно истиот ден Ревизорскиот извештај на НБСМ станал конечен и биле исполнети 

законските услови за НБСМ да ја преземе администрацијата на ЕСБ и да поведе стечајна 

постапка.  

 

95. Во август, а особено во септември 2019 година, дел од вработените во ЕСБ, главно на 

повисоки позиции, почнале да ги повлекуваат своите пари од банката. Покрај тоа, наводно 

по информациите на претседавачот на Управниот одбор на ЕСБ за состојбата во банката, 

најголемиот депонент39 на ЕСБ одлучил да повлече 10 милиони евра на 1 октомври 2019 

година. Како резултат на тоа, и други клиенти на ЕСБ дознале за состојбата во банката и 

повлекле дополнителни депозити од 15 милиони евра. Со цел да се спротивстави на 

гласините за можниот колапс на банката, ЕСБ одлучила авансно да исплати 15 милиони 

евра за пензии. Во тие денови ликвидноста на ЕСБ била – убедливо – најлоша, многу 

полоша отколку во времето на стечајот во 2020 година. ЕСБ дури платила и парична казна 

затоа што не го достигнала потребното ниво на ликвидност. 

 

96. На 19 август 2019 година, НБСМ со допис бр.17-26125/2 до членовите на Управниот одбор 

на ЕСБ доставила извештај за теренската супервизија40 бр.17-26125/2, издаден истиот ден, 

 
39 Македонијатурист. 
40 Спроведена помеѓу 8 април 2019 и 6 јуни 2019 година. 
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на 19 август 2019 година. Во документот на страна 8 јасно и експлицитно е наведено дека 

стапката на адекватност на капиталот на банката е негативна.  

 

И покрај тоа што извештајот од теренската супервизија бр. 17-26125/2 е опишан во 

Решението на НБСМ бр. 15-20139/1 од 12 август 2020 година со кое се укинува банкарската 

дозвола на ЕСБ, фактот за идентификуваната негативна стапка на адекватност на капиталот 

на банката на 19 август 2019 година е испуштен (видете подолу).  

 

97. НБСМ продолжила да врши притисок врз акционерите на ЕСБ за дополнителни инвестиции 

во банката. Компанијата Continental Holding for Development SA Via Franscini 10, 6850 

Мендрисио, Швајцарија, повторно се појавила како можен купувач на ЕСБ и побарала ново 

одобрување од НБСМ.  Дополнително, НБСМ започнала со активности за преземање на ЕСБ 

од страна на Комерцијална банка Скопје. За време на првите разговори, Комерцијална 

банка ја отфрлила можноста за купување на EСБ41 бидејќи повеќе сакала да ја преземе 

бесплатно, плус за одредена компензација. Со цел да се реши проблемот со нарушениот 

имиџ на ЕСБ, информациите за разговорите помеѓу EСБ и Комерцијална банка протекле и 

биле објавени на официјалната веб-страница на Берзата во Скопје на крајот на септември 

2019 година.  

 

98. Во септември 2019 година, актуелниот стечаен управник на EСБ наводно подигнал 500.000 

евра кои ги чувал на сметка во EСБ, во форма на орочен депозит со привилегирани камати, 

наводно откако добил инсајдерска информација дека Банката има сериозни проблеми.  

 

99. Во втората половина на септември, сопственичката на осигурителната компанија 

ЕУРОЛИНК учествувала на состанок со НБСМ, на кој од неа било побарано да искористи 1,5 

милиони евра од депозитот на ЕУРОЛИНК во ЕСБ за докапитализација на ЕСБ. Таа дознала 

дека НБСМ веќе направила длабинска анализа на нејзината компанија, но сфатила и дека 

важечкото законодавство за осигурување во Северна Македонија не дозволува 

трансформација на депозит на осигурителна компанија во акционерски капитал на банка. 

 

100. На 30 септември 2019 година, ЕСБ и Комерцијална банка потпишале договор за 

доверливост и договор за размена на информации. Била воспоставена шифрирана 

комуникациска врска помеѓу банките и биле формирани соодветни работни групи. 

 
41 Како последица на неуспешниот договор од пред неколку години кога Комерцијална банка ѝ понудила на EСБ 3% 
од своите акции, додека EСБ сакала да има 5%.  
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НБСМ, исто така, дала зелено светло за ЕСБ да го достави последниот Ревизорски 

извештај на НБСМ за ЕСБ до Комерцијална банка. 

 

101. На овој начин, EСБ купила малку време за да се справи со своите најголеми проблеми: 

зголемување на стапката на ликвидност, подобрување на состојбата со 

нефункционалните кредити и спроведување на барањата од Ревизорскиот извештај на 

НБСМ, особено за затворање на деловните односи со нерезидентни клиенти 

осомничени за перење пари42. 

 

102. На 30 септември 2019 година, НБСМ испратила допис бр. 17-26125/6 до ЕСБ, како 

одговор на приговорите на ЕСБ од 4 септември 2019 година, во однос на резултатите од 

надворешната теренска супервизија во Банката, спроведена во периодот од 8 април 

2019 до 6 јуни 2019 година, кои биле испратени до ЕСБ на 19 август 2019 година (видете 

погоре). НБСМ повеќе или помалку ги отфрлила сите приговори.  

 

Во дописот, НБСМ исто така укажала на некои сериозни неправилности во работата на ЕСБ:  

- користење кредити спротивно на објавените и одобрени намени, при што е утврдено 

дека компаниите не ги потрошиле кредитите добиени од EСБ за објавените и 

одобрените намени, туку главно за заеми кон други компании или за директно 

покривање на доспеаните обврски на други компании. Во овој контекст биле 

споменати компаниите: Атлантик Груп, А-Кона Александар, Зои Пер Компани, Бетон 

Плус, Југотрејдинг, Олма Текс, Зока Трејд, ГСО Транс, Релакс Сас, Мултиофис, МТС, 

Горекс, Коноба Голд, Тромак, ЦД Фруит, Винкон, итн. Во оваа, очигледно добро 

организирана шема, некои компании, главно Зои Пер Компани, имале улога на 

посредници при пласирањето на кредитите на нивните крајни корисници во форма 

на заеми43,  

- имало случаи кога дадените кредити се користеле за заеми на сопственици на 

компании кои го добиле кредитот,  

- исто така имало и случаи каде што кредитната документација очигледно содржела 

лажни информации,  

 
42 Во првите три квартали од 2019 година само клиенти од Венецуела биле ангажирани во трансакции во вредност 
од 110 милиони евра, од кои 10 милиони евра биле дадени во форма на заеми на најекспонираните клиенти на EСБ 
во Северна Македонија (на банкарски сметки во други банки).  
43 Но НБСМ не го споменала тоа. 
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- непочитување на ограничувањата за издавање кредити на поврзани клиенти со 

избегнување на идентификацијата на поврзаните клиенти, каде што биле споменати 

компаниите Јанев Трејд, Тете ЕМ, ДМ ОИЛ, Крмзов, Нетком Плус, Минга ДА, Крмзов, 

Пинк Флај, B&G Logistik, Генекс Коп, Ом Там, Мулти Офис, некои од нив повторно како 

дел од организирана шема за покривање доспеани обврски на други компании со 

или без кредити дадени на нив44,   

- несоодветна класификација на ризикот на клиентите (Тргопревоз Славе, 

Фероспектар, Генекс Коп, Аутомотив Поправки (добиениот кредит бил даден како 

заем на компанијата Зои Пер), Дан-Мак, Крмзов, Зока Трејд, Олма Тек, ЦД Фруит, 

Викон, Групација Галафарм (Галафарм 2 Елеонора, Галафарм, Де-Јо Јован, Информ 

ЛП, чии доспеани обврски се покривале со заеми од компаниите Горекс, Со-Ни, АТВ 

Зеус, Бартон и Дианита, за кои парите дошле од кредити земени од ЕСБ ), Зои Пер 

Компани, ГСО Транс (целиот добиен кредит бил префрлен на компанијата Зока Трејд 

како заем), Рецикл Еко Трејд, ДМ Оил, Зоки Петрол, Чаме Снежана и др., Градско 

Такси Сонце (кога Градско Такси Сонце го добила кредитот, парите биле префрлени 

на Зои Пер Компани, од каде парите биле префрлени на компанијата Градежник и, на 

крајот, на Пан Европа ЛТД која ги користела за финансирање на своите обврски во 

други банки), Изолмонт, АТВ Зеус (97% од нивните побарувања се состоеле од заеми 

дадени на други компании: Групацијата Галафарм 39%, Крмзов 19%, Бартон 7%, 

Делев Трејд 7%, Минка Оил 7%, Горекс 4%, Камбриум 3%, Саншпед Транс 3%, Естера 

Нова 3%, што значи дека АТВ Зеус е уште еден голем посредник, слично како Зои Пер 

Компани, кој земал кредити од EСБ само за да ги користи како заеми кон други 

компании, овозможувајќи им да ги покриваат доспеаните обврски кон други банки), 

Арбор Груп, МТС, Ено Мак, Повардарје Шпедиција и Секјуриком Мултисервис 

Интернешнл), претежно врз основа на добро организирана шема на меѓусебно 

покривање на обврските на компаниите во различни банки преку развиен систем на 

заеми, што е во спротивност со воспоставените правила на организиран банкарски 

систем.  

 

103. Групација на компании, која неколку пати била спомната во дописот на НБСМ наведен 

погоре, била Групацијата Галафарм, чии доспеани обврски биле покривани преку заеми 

од други компании. При подетална анализа на некои финансиски операции на 

Групацијата се покажува следната слика:  

 
44 Ibid. 
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- во периодот од 4 јануари 2016 до 2 јануари 2018 година, таа добила 5 заеми од 

компанијата Нетком Плус во вкупна вредност од 18.247.982 денари, а вратила 

12.116.591 денари,  

- во периодот помеѓу 26 јули 2017 година и 29 август 2018 година, Групацијата 

добила уште 3 заеми од Нетком Плус45 во вкупна вредност од 14.246.778 денари, а 

вратила 11.647.952 денари, 

- во периодот помеѓу 6 март 2019 година и 30 јули 2019 година, таа добила 3 заеми 

од компанијата Мулти Офис во вкупна вредност од 17.656.000 денари, а вратила 

8.722.266 денари, 

- во периодот помеѓу 7 март 2014 година и 8 јули 2019 година, таа добила 10 заеми 

од компанијата Тргопревоз во вкупна вредност од 16.282.076 денари, а вратила 

8.722.395 денари, 

- во периодот помеѓу 10 јули 2015 година и 30 јули 2019 година, таа добила 4 заеми 

од компанијата Естера-Нова во вкупна вредност од 15.514.237 денари, а вратила 

13.775.713 денари, 

- во периодот помеѓу 4 јануари 2016 година и 29 октомври 2020 година, таа добила 

10 заеми од компанијата Бартон во вкупна вредност од 61.787.139 денари, а 

вратила 40.703.048 денари, 

- во периодот помеѓу 1 декември 2016 година и 3 ноември 2020 година, таа добила 7 

заеми од компанијата Арбор Интериор Солутион во вкупна вредност од 21.847.202 

денари, а вратила 9.369.366 денари, 

- во периодот помеѓу 3 април 2017 година и 29 мај 2019 година, таа добила 11 заеми 

од компанијата Со-Ни во вкупна вредност од 47.921.151 денари, а вратила 

25.248.378 денари, 

- во периодот помеѓу 15 октомври 2014 година и 30 април 2019 година, таа добила 9 

заеми од компанијата Баг-Коп во вкупна вредност од 52.335.419 денари, а вратила 

41.729.377 денари, 

- во периодот помеѓу 29 декември 2014 година и 10 јуни 2020 година, таа добила 18 

заеми од компанијата Горекс во вкупна вредност од 51.416.214 денари, а вратила 

29.937.312 денари, 

- во периодот помеѓу 6 мај 2015 година и 22 септември 2020 година, таа добила 11 

заеми од компанијата АТВ Зеус во вкупна вредност од 74.657.232 денари, а вратила 

52.573.316 денари, 

 
45 Освен „Нетком Плус“, и „БКД-М“ е спомената на врвот на билансот на успех. 
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- во периодот помеѓу 3 мај 2016 година и 18 април 2019 година, таа добила 4 заеми 

од компанијата Крмзов во вкупна вредност од 7.264.168 денари, а вратила 

5.935.734 денари. 

 

Сумирајќи ги горенаведените информации, очигледно е дека Групацијата Галафарм, 

во периодот од 7 март 2014 година до 3 ноември 2020 година добила 95 заеми од 

11 компании во вкупна вредност од 399.175.598 денари, а вратила 260.481.44846 

денари.  

Претставниците на НБСМ секогаш биле многу заинтересирани за работењето на 

Групацијата Галафарм, но не е јасно дали сакале да ја разјаснат нејзината улога во 

шемата за нелегално кредитирање или има некои други причини за нивниот 

интерес. Во отсуство на каква било позначајна реакција од НБСМ за таргетирањето 

на незаконската шема на позајмување, втората опција „други причини“ се чини 

поверојатна.  

104. На крајот на октомври 2019 година, ЕСБ – на барање на НБСМ – започнала да 

подготвува План за управување со капиталот и ликвидноста. 

 

105. Есента 2019 година, сопственичката на компанијата ЕУРОЛИНК, која исто така е член на 

семејството на еден од акционерите, се обидела да ја спаси EСБ. НБСМ најпрво од неа 

побарала да го трансформира депозитот на ЕУРОЛИНК од 1,5 милиони евра во 

акционерски капитал на Банката. Бидејќи според националното законодавство за 

работењето на осигурителните компании тоа би било незаконски, таа конечно 

одлучила да ја продаде својата осигурителна компанија EUROLINK на австриската 

компанија GRAWE за да ги добие парите за инвестирање во акционерскиот капитал на 

Банката. Кога претставниците на GRAWE пристигнале во Скопје со обврзувачка понуда, 

на 20 ноември 2019 година бил организиран состанок во НБСМ, на кој тие дознале дека 

ќе биде потребно одредено време Агенцијата за супервизија на осигурувањето да ги 

издаде сите потребни дозволи. НБСМ силно притискала со цел набрзо да се изврши 

докапитализација на ЕСБ и затоа предложила компанијата ГОФИ, како еден од 

акционерите на EСБ, да земе заем од Комерцијална банка и да го обезбеди со хипотека 

на акциите на ЕУРОЛИНК кои биле понудени на продажба.  

 

 
46 Без платени камати. 
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106. Комерцијална банка ја проценила вредноста на акциите на 7,5 милиони евра. Меѓутоа, 

кога претставниците на купувачот на ЕУРОЛИНК понудиле однапред да платат 10 

милиони евра за само 5-6 дена, гувернерката ја одбила понудата и инсистирала парите 

да бидат на сметката на EСБ „денес“.   

 

107. Како што е наведено погоре, НБСМ инсистирала ГОФИ веднаш да земе заем од 10 

милиони евра од Комерцијална банка и да го обезбеди со акциите на ЕУРОЛИНК кои 

биле понудени на продажба. Сепак, Управниот одбор на Комерцијална банка не бил 

задоволен само со залогот на акциите. Тие исто така барале да биде ставена под залог и 

приватната куќа47 на мнозинскиот акционер на ЕСБ и сите акционери на EСБ, нејзиниот 

Управен и Надзорен одбор, да потпишат изјава со која се потврдува одлуката на 

претходниот ГИД на Банката, кој без соодветно овластување префрлил 3 милиони евра 

во Комерцијална банка за да се користат како залог за заемите на некои правни лица со 

голема изложеност во ЕСБ48, сега управувана од Комерцијална банка49.  

 

108. Освен тоа, за време на истиот состанок со претставниците на EСБ50, Комерцијална банка 

побарала да се потпише друг документ, кој ќе ѝ овозможи да продолжи да ги користи 

споменатите 3 милиони евра. Барањето било упатено пред претставниците на НБСМ, 

меѓу кои била и самата гувернерка, тројца вицегувернери и раководителот на Секторот 

за супервизија, кои не реагирале на вакво чудно, а најверојатно исто така и незаконско 

барање.  Кога претставниците на EСБ одбиле да ги потпишат тие два документи, 

претставникот на Комерцијална банка изјавил дека во тој случај нема да има заем, што, 

конечно, ги принудило претставниците на EСБ да ги потпишат документите со кои се 

потврдила старата и најверојатно незаконска одлука на претходниот ГИД на ЕСБ и се 

дало зелено светло на Комерцијална банка да продолжи да ги користи 3-те милиони 

евра. 

 

109. На тој начин, ГОФИ била принудена да земе заем – обезбеден со акциите на ЕУРОЛИНК 

– од 615 милиони денари од Комерцијална банка, што се случило на 26 ноември 2019 

 
47 Во вредност од приближно 4 милиони евра. 
48 Југотрејдинг, Крмзов, Прототип, Галафарм. 
49 Детали за тие активности се содржани во Извештајот за внатрешна ревизија од ноември 2019 година, кој е 
испратен и до НБСМ. Немало реакции. 
50 Еден од акционерите и новиот ГИД. 
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година51, кога ГОФИ исто така морала веднаш да ѝ плати околу 300.000 евра на 

Комерцијална банка52.  

 

110. Конечно, Еуролинк била продадена за 17,5 милиони евра, од кои нејзината 

сопственичка веднаш ѝ вратила 10 милиони евра на Комерцијална банка. Во 

меѓувреме, 10 милиони евра добиени од ГОФИ како кредит влегле во EСБ не како 

докапитализација туку како субординиран заем. Имено, Трифун и Коста Костовски 

погрешно очекувале дека субординираниот заем ќе го затвори прашањето за стапката 

на ликвидност кај НБСМ, но сепак ќе му овозможи на ГОФИ да заработи камата од 4%.  

 

111. Операцијата на префрлање на многу задолжени клиенти од една во друга банка се 

случила во случајот со компанијата Галафарм: кога Галафарм, поради својата 

изложеност во Комерцијална банка веќе не можела да добива кредити таму, 

компанијата била „префрлена“ врз основа на договорот меѓу ЕСБ и Комерцијална банка 

во ЕСБ, која продолжила да ја финансира. Тие заеми биле обезбедени со хипотека од 

втор приоритет, додека Комерцијална банка поседувала хипотека од прв приоритет на 

истиот недвижен имот за истата компанија. Практично, компанијата добивала пари од 

заемите од EСБ и ги користела за плаќање на заемот во Комерцијална банка, која имала 

многу подобри залози од EСБ. Долгот на компанијата кон Комерцијална банка се 

намалувал, додека нејзиниот долг кон ЕСБ се зголемувал. Кога го достигнале лимитот 

на изложеност во EСБ, тие едноставно основале нова компанија, Галафарм 2, која 

продолжила да позајмува пари од EСБ. 

 

112. Во меѓувреме, поради значително подобрување на портфолиото на нефункционални 

кредити, НБСМ во декември 2019 година изразила подготвеност да го прилагоди 

Планот за подобрување на состојбата на банката. Новиот план би опфатил период од 2 

години доколку се исполнат следните услови: дополнителни инвестиции од 3,5 

милиони евра во EСБ до 30 април 2020 година и 2 милиони евра до 31 декември 2020 

година – со можност за одложување до 31 март 2021 година, во случај на континуирано 

подобрување на портфолиото на нефункционални кредити. Новиот план требало 

формално да биде усвоен на 15 декември 2019 година, но мнозинските акционери не 

дозволиле субординираниот заем од 10 милиони евра да се искористи за покривање на 

 
51 Точно на истиот ден кога купувачот на Еуролинк би го извршил авансното плаќање.  
52 Во форма на провизија за одобрување на кредит + авансно плаќање на камата. 
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загубите на EСБ бидејќи не сакале ГОФИ да изгуби 4% камата, која компанијата ја 

користела за подмирување на своите месечни обврски53 кон Комерцијална банка.  

 

113. На овој начин, стапката на ликвидност не била подобрена, што особено било штетно со 

оглед на тоа што во декември ЕСБ морала да подлежи на надворешна ревизија, која – 

во случај на подмирување на загубите на EСБ – ќе покажела подобрување на таа 

стапка54, што можеби бил еден од елементите што влијаеле врз НБСМ да ја укине 

забраната за давање заеми и да почне нормално да работи на 1 јануари 2020 година. 

Конечно, во февруари 2020 година, 10 милиони евра од споменатиот субординиран 

заем и 1 милион евра од друг субординиран заем биле искористени за покривање на 

загубите на ЕСБ, но тоа немало влијание врз надворешната ревизија во декември 2019 

година.  

 

114. Во периодот од октомври до декември 2019 година, EСБ повратила 15,2 милиони евра 

од нефункционалните кредити, зголемувајќи ја стапката на ликвидност за 1,5% на 2%.  

Во периодот од јануари до март 2020 година биле повратени уште 6 милиони евра, но 

тие активности морале да запрат поради вонредната состојба со Ковид-19, за време на 

која присилните наплати била целосно забранети, а редовните отплати требало да се 

репрограмираат. Севкупно, ЕСБ успеала да поврати 21,2 милиони евра од 

нефункционалните кредити за само шест месеци, но нејзините понатамошни напори во 

оваа област биле стопирани поради вонредната состојба со Ковид-19. 

 

115. На 4 февруари 2020 година, гувернерката на НБСМ донела Решение бр. 15-3539/1 за 

изменување на Решението бр. 15-16805/8 за редовни и дополнителни корективни 

мерки за ЕСБ. Со новото Решение биле одобрени измените на Планот за подобрување 

на состојбата, кој се засновал на следните претпоставки: промена во структурата на 

клиентите, воведување нови услуги со поврзани маркетинг активности, воведување 

долгорочни програми за кредитирање, особено за МСП. Со Одлуката, исто така, биле 

воведени одредени забрани за EСБ. Било забрането: отпочнување со нови финансиски 

активности, зголемување на активата пондерирана според ризик над планираните 

нивоа наведени во ревидираниот План, исплата на дивиденда или каква било друга 

исплата во форма на бонуси, грантови и слично кон акционерите, лицата со посебни 

 
53 Приближно 110.000 евра/месечно. 
54 Според неофицијална пресметка, би се зголемила за над 8%.  
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права и одговорности и вработените и зголемување на вкупната изложеност на Банката 

над планираните нивоа наведени во ревидираниот План.   

 

116. Истиот ден, на 4 февруари 2020 година, НБСМ донела Решение бр. 15-3540/1, врз 

основа на кое на Банката ѝ било дозволено да дава кредити на физички лица 

класифицирани во категоријата на ризик А, но не и на правни лица со исклучок на оние 

со кредитна изложеност обезбедена со инструмент за обезбедување од прв приоритет.   

 

117. На 24 март 2020 година, Владата на Северна Македонија донела Уредба со сила на 

закон бр. 44-2437/1 (Службен весник, бр. 80/2020), според која не било дозволено 

поведување каква било стечајна постапка за време на вонредната состојба со Ковид-19 

и три месеци потоа. Слично на тоа, сите веќе започнати стечајни постапки биле 

одложени за времетраењето на вонредната состојба, како и три месеци по престанокот 

на времетраењето на вонредната состојба. Вонредната состојба во Северна Македонија 

била прогласена од Претседателот на државата на 18 март 2020 година и завршила на 

13 јуни 2020 година.  

 

118. На 27 април 2020 година, гувернерката на НБСМ донела Решение бр. 15-12059/1 за 

изменување на Решението бр. 15-30548/1 и Решението бр. 15-16805/8 за редовни и 

дополнителни корективни мерки за ЕСБ.  

 

119. На 22.05.2020 година гувернерката на НБСМ донела Решение бр.15-13672/1 за 

изменување на Решението бр.15-30458/1. Сега, повторно биле воведени ограничувања 

на дејноста за кредитирање физички лица, од Банката се барало да го пласира секој нов 

депозит во целост во висококвалитетни ликвидни средства и исто така ѝ било 

забрането да врши трансакции што значат директно или индиректно плаќање депозити 

на акционери и лица поврзани со таа категорија.  

 

120. На 26 мај 2020 година, гувернерката на НБСМ донела Одлука за делумна контрола на 

работата на ЕСБ. 

 

121. На 27 мај 2020 година, НБСМ ги испратила своите администратори во EСБ и како 

резултат на тоа, тие ги имале целосна можност внимателно да ги следат активностите 

на EСБ. 

 



72 
 

122. На 29 мај 2020 година, за време на 178-та седница на Надзорниот одбор на EСБ, се 

дискутирало за формирањето Центар за внатрешна ревизија, но конечната одлука била 

одложена додека не се финализира вработувањето на кадарот за новиот Центар.  

 

123. На 29 мај 2020 година, Владата на Северна Македонија донела Уредба бр. 44-4744/1 за 

укинување на Уредбата со сила на закон од 24 март 2020 година, со која било забрането 

поведувањето каква било стечајна постапка за време на вонредната состојба со Ковид-

19 и три месеци потоа. Според новата уредба, стечајните постапки за стечајните 

должници требало да бидат поведени по престанокот на вонредната состојба (на 30 

јуни 2020 година). 

 

124. Напорите на ЕСБ да најде стратешки партнер продолжиле. Во јуни 2020 година, пред 

Надзорниот одбор бил претставен нов потенцијален стратешки партнер од Дубаи. 

Новиот потенцијален партнер ја ангажирал ревизорската компанија PwC како нејзин 

претставник во Северна Македонија. Во меѓувреме, мнозинскиот акционер испратил и 

некои други потенцијални партнери во НБСМ. Кога еден од нив бил уапсен, тоа 

предизвикало значителна штета на имиџот на EСБ и сериозни сомнежи за неговите 

вистински намери. При презентирањето на финансиската состојба на EСБ, 

потенцијалниот стратешки партнер бил информиран дека очекуваниот приход од 

нефункционалните кредити на EСБ до крајот на 2020 година изнесувал 4,5 милиони 

евра55, иако приход од 8 милиони евра бил објективна можност, што ѝ било познато 

како факт на Раководителката на Секторот за супервизија на НБСМ, г-ѓа Викторија 

Глигорова, која била присутна во текот на темелната анализа на секој од должниците со 

нефункционални кредити.  

  

125. На 1 јуни 2020 година, поради падот на сопствените средства на ЕСБ под 560 милиони 

денари, гувернерката на НБСМ донела Решение бр. 15-1-14082/1, за повлекување на 

согласноста на ЕСБ за тргување со хартии од вредност во странство.56 

 

126. На 26 јуни 2020 година, ЕСБ покренала спор пред Управниот суд против решението на 

гувернерката на НБСМ бр. 15-13672/1 од 22 мај 2020 година. 

 

 
55 Тоа била најконзервативната проценка на можностите. 
56 Без влијание врз тргувањето со хартии од вредност во земјата. 
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127. На 30 јуни 2020 година, Надзорниот одбор на ЕСБ, на својата 179-та седница, го 

одобрил Извештајот на Одборот за управување со ризици на ЕСБ од мај 2020 година, 

според кој стапката на адекватност на капиталот во ЕСБ во мај 2020 година изнесувала 

5,91%. 

 

128. На 30 јуни 2020 година, ЕСБ доставила „Извештај за стапката на адекватност на 

капиталот“ до НБСМ, според кој стапката на адекватност на капиталот на 30 јуни 2020 

година, пресметана од самата Банка, изнесувала 5,55%, со сопствени средства во износ 

од 326 милиони денари. 

  

129. На 1 јули 2020 година, ЕСБ примила дописи од компаниите Аутомотив Поправки и 

Градско Такси Сонце со кои тие го раскинале договорот со ЕСБ поради злоупотреба на 

нивните банкарски сметки. 

 

130. На 6 јули 2020 година, ЕСБ до НБСМ испратила Информација и Предлог за ревидиран 

План за подобрување на состојбата поради ситуацијата со Ковид-19, во кој Банката ги 

објаснила причините за неуспехот на ревидираниот План за подобрување на состојбата 

од 4 февруари 2020 година и доставила нов предлог за ревидирање на веќе 

ревидираниот План за подобрување на состојбата.  

 

131. На 13 јули 2020 година, НБСМ, под бр. 15-3539/7, дала Одговор на ревидираниот План 

за подобрување на состојбата од 6 јули 2020 година. 

 

132. На 16 јули 2020 година, претставник на потенцијалниот инвеститор за купување на ЕСБ 

писмено57 ја известил НБСМ дека склучиле обврзувачки Меморандум за разбирање со 

ЕСБ и некои од поврзаните акционери (EHS, ГОФИ), којшто на инвеститорот му дава 

право  да стекне 80% од акциите во ЕСБ. Тој, исто така, ја информирал НБСМ дека 

инвеститорот ѝ наложил на ревизорската компанија PwC да подготви извештај за 

длабинска анализа за ЕСБ и врз основа на извештајот да подготви Бизнис план/План за 

подобрување на состојбата на ЕСБ којшто требало да биде доставен во текот на 

неделата од 31 јули до 5 август. Исто така, претставникот на инвеститорот предложил 

лична средба помеѓу инвеститорот и НБСМ во првата/втората недела од август. 

 

 
57 По усна дискусија со нив ден претходно, на 15 јули 2020 година. 
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133. На 17 јули 2020 година, ЕСБ одговорила на дописот од НБСМ од 13 јули 2020 година и 

Управниот одбор повторно побарал разбирање. Во дописот, ЕСБ укажала на 

подобрувањата во својата работа и навела неколку причини за нејзината влошена 

состојба, почнувајќи од глобалното економско влијание на Ковид-19 до мерките на 

НБСМ, како општите58, така и оние креирани специјално за ЕСБ59, барајќи разбирање и 

поддршка, коишто би ѝ овозможиле на Банката да продолжи со работењето. 

 

134. На 18 јули 2020 година, претставникот на инвеститорот испратил уште една порака до 

НБСМ, заблагодарувајќи се за довербата во инвеститорот и информирајќи за 

скратувањето на периодот за добивање на Бизнис планот/Планот за подобрување на 

состојбата на ЕСБ од PwC најдоцна до 31 јули. Дополнително, бил повторен предлогот 

за лична средба, овој пат само за првата недела од август. 

 

135. На 27 јули 2020 година, ЕСБ испратила нов допис до НБСМ, во кој нагласила и појаснила 

одредени точки од барањето од 6 јули 2020 година, како и околностите во коишто се 

нашла Банката и од таа причина побарала од НБСМ разбирање во однос на бавното 

спроведување на Планот за подобрување на состојбата. Дополнително, во дописот 

било наведено дека се одвиваат забрзани процеси за продажба на акциите на Банката 

во кои секојдневно била вклучена и НБСМ. 

Во согласност со член 133, став 1/7 и став 2/2/10 од Законот за банките, во дописот на 

ЕСБ, НБСМ била повикана и да му/им наложи на акционерот(-ите) да ја 

докапитализира(-ат) банката, мерка што не била преземена од јуни 2015 година и 

покрај фактот што од тој момент ЕСБ никогаш не ја имала потребната стапка на 

адекватност на капиталот. 

 

136. На 28 јули 2020 година, Надзорниот одбор на ЕСБ испратил допис бр. 02-5405/22 до 

гувернерката на НБСМ како одговор на нејзиниот допис бр. 02-16550/2 од 9 јули 2020 

година. Во дописот, Надзорниот одбор го изразил своето задоволство од искрените 

обиди на сериозен странски инвеститор за докапитализација на ЕСБ и од неговата 

 
58 Донесување на Уредба за запирање на сите извршни постапки, воведување измени во Законот за обврзници, 
според кој каматните стапки се намалуваат, а обврските остануваат непроменети, измена на Методологијата за 
управување со кредитниот ризик, каде што се предвидени олеснувања само за кредитите и хипотеките 
класифицирани во категориите А, Б и В (редовни), додека за останатите ризични категории не е утврдено 
олеснување во однос на начинот на пресметка на загубите. 
59 Неукинување на забраната на НБСМ за давање заеми по што Управниот одбор на ЕСБ побарал „докапитализација 
на Банката во декември 2019 година“, што наводно придонело за драстично намалување на функционалниот 
капитал. 
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соработка со НБСМ, барајќи од гувернерката да направи сѐ што е потребно, во рамките 

на своите овластувања, за успешно завршување на преговорите со инвеститорот и за 

докапитализација на Банката. 

 

137. По иницијатива на еден од вицегувернерите од 4 август 2020 година, на 5 август 2020 

година се одржал видео повик помеѓу Надзорниот одбор на ЕСБ и вицегувернерите на 

НБСМ, при што, по образложението од самата ЕСБ дека загубите на банката биле 

последица на лошото управување со ризиците во кредитното портфолио во изминатиот 

период и слабостите во процедурите за одобрување кредити, што довело до постојано 

влошување на капиталната позиција на банката и туркање на нејзината стапка на 

адекватност на капиталот далеку под регулаторниот минимум, на тој начин 

предизвикувајќи ја веќе присутната несолвентност, било договорено дека еден од 

акционерите ќе инвестира 3,5 милиони евра60 во ЕСБ до 14 август 2020 година. На таа 

средба, НБСМ исто така ја изразила својата благодарност за потенцијалниот купувач на 

банката. 

 

138. На 4 август 2020 година, поранешната сопственичка на компанијата ЕУРОЛИНК 

испратила допис до гувернерката на НБСМ како одговор на дописот на гувернерката од 

17 јуни 2020 година. Во својот допис, таа ја известила гувернерката дека не е директен 

акционер на ЕСБ и дека, по продажбата на ЕУРОЛИНК, немала намера за натамошно 

инвестирање во ЕСБ. Таа, исто така, експлицитно навела дека ставањето хипотека на 

акциите на ЕУРОЛИНК како залог за кредитот на ГОФИ од Комерцијална банка била 

идеја на гувернерката во која таа неволно учествувала, само обидувајќи се да ја спаси 

ЕСБ. Таа, исто така, истакнала дека сите информации што ги имала за ЕСБ биле 

информации добиени од гувернерката. Понатаму, таа била и многу експлицитна во 

изјавата дека нема намера да преземе каква било раководна позиција во ЕСБ и дека во 

иднина ќе комуницира со гувернерката само преку својот правен застапник. 

 

139. На 6 август 2020 година, Управителката на портфолио од Дирекцијата за вонтеренска 

супервизија и лиценцирање на НБСМ, испратила е-пошта до ЕСБ, во којашто ја 

информирала Банката дека по кварталниот извештај на Одборот за управување со 

ризици на ЕСБ, одобрен на 180-та седница на Надзорниот одбор на ЕСБ, НБСМ утврдила 

дека имало грешка на ЕСБ при пресметката на потребната корекција на вредноста на 

 
60 Вклучувајќи и заем за кој како залог би послужила и куќа на еден од акционерите. 
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кредитното портфолио на 30 јуни 2020 година и, според тоа, пресметаната стапка на 

адекватност на капиталот на 30 јуни 2020 година не била +5,5% како што имала 

наведено ЕСБ, туку -1,23%. Дополнително, управителката на портфолио побарала од 

ЕСБ да обезбеди целосна резервација за заемите дадени на компаниите Југотрејдинг, 

Струмица, Цветановски Аграр, Куманово61 и Феро Центар, Скопје. На крајот, 

управителката побарала Надзорниот одбор да добие информација за грешката во 

однос на стапката на адекватност на капиталот и за потребата од корекција на 

Извештајот на Одборот за управување со ризици. 

 

140. На 6 август 2020 година, потенцијалниот инвеститор го испратил конечниот бизнис план 

за ЕСБ подготвен од PwC до НБСМ и изразил подготвеност веднаш да депонира 2 

милиони евра директно во ЕСБ со цел на НБСМ да ѝ се овозможи да продолжи со 

процесот на издавање дозвола за инвеститорот. Доколку НБСМ не ја одобрила 

дозволата за инвеститорот, ЕСБ ќе му вратела 2 милиони евра на инвеститорот. 

 

141. На 6 август 2020 година, НБСМ испратила е-пошта до претставникот на инвеститорот, 

информирајќи го дека од последната е-пошта од инвеститорот НБСМ разбрала дека 

потенцијалниот инвеститор „не е подготвен да обезбеди поддршка за почетниот 

капитал, ниту во однос на износот и видот на потребниот инструмент, ниту во однос на 

конкретната временска рамка, којашто е неопходна со оглед на состојбата на банката“. 

НБСМ дала и мислење дека првичниот депозит од 2 милиони евра што го понудил 

инвеститорот не се квалификувал како капитален инструмент и бил далеку под итно 

потребната сума. 

 

142. Претставникот на инвеститорот одговорил на горенаведената е-пошта од НБСМ истиот 

ден, 6 август 2020 година, наведувајќи дека нивните планови за докапитализација на 

ЕСБ биле засновани на извештајот за длабинска анализа на ЕСБ, спроведена од PwC, и 

на Бизнис планот, исто така подготвен од PwC. Според тој план, инвеститорот веднаш 

би инвестирал 2 милиони евра, проследени со уште 5 милиони евра до крајот на 2020 

година и која било дополнителна сума во следните години, доколку има потреба. 

Додадено било и образложение дека не би било економски исплатливо инвеститорот 

да го вложи целиот износ на пари без претходно да се стекне со потребните одобренија 

од НБСМ. Сепак, имајќи разбирање за проблемот со идентификувањето на првата 

 
61Иако Југотрејдинг и Цветановски Аграр немале потпишани договори за кредит со ЕСБ, тие ги добивале парите од 
тие „кредити“. 
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транша од страна на НБСМ (2 милиони евра) како капитална инвестиција, инвеститорот 

понудил веднаш да изврши безусловна авансна инвестиција од 2 милиони евра под 

услов НБСМ да издаде принципиелно писмо за одобрение во коешто би било наведено 

дека НБСМ не гледа какви било крупни проблеми со добивањето дозвола од страна на 

инвеститорот да поседува 80% од ЕСБ. 

 

143. На 7 август 2020 година, на 182-та седница на Надзорниот одбор, било разгледано 

барањето на НБСМ од 6 август 2020 година и Одборот побарал од Управниот одбор да 

направи детална анализа во врска со грешката во пресметката на стапката на 

адекватност на капиталот.  

Исто така, г-дин Коста Костовски ги информирал членовите на Надзорниот одбор за 

напорите на инвеститорот да ја купи банката. Според информацијата, инвеститорот 

добил негативен одговор на неговата понуда од НБСМ, врз основа на што испратил 

уште еден допис до НБСМ во кој соопштил дека и покрај реакцијата на НБСМ, тој не се 

повлекува од инвестицијата во ЕСБ. Г-дин Костовски дополнително ги опишал 

плановите на инвеститорот и Надзорниот одбор донел одлука да испрати допис до 

НБСМ во којшто ќе ја сподели оваа информација. 

 

144. На 8 август 2020 година, инвеститорот испратил уште една е-пошта до НБСМ, во којашто 

навел дека е подготвен да инвестира 7 милиони евра (2 милиони евра + 5 милиони 

евра), коишто биле потребни за стабилизирање на стапката на адекватност на 

капиталот на Еуростандард, и покрај тоа што длабинската анализа од страна на PwC сè 

уште не била завршена. 

 

145. Само неколку дена пред стечајот на ЕСБ, министерката за финансии62 повлекла 200.000 

евра од нејзината сметка во ЕСБ. 

 

146. Согласно со одлуката од 7 август, на 10 август 2020 година, Надзорниот одбор на ЕСБ 

испратил допис бр. 02-5648/2 до НБСМ, повторувајќи ја информацијата добиена од г-

дин Костовски и потсетувајќи на нивната намера и на намерата на НБСМ од онлајн 

состанокот одржан на 5 август 2020 година, да направат сѐ што е можно Банката да 

продолжи да работи. Тие го изразиле своето разочарување од сознанието дека и покрај 

фактот што очигледно сериозен инвеститор бил подготвен веднаш да инвестира 2 

 
62 Нина Ангеловска. 
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милиони евра во ЕСБ дури и без да добие одобрение од НБСМ за купување на акциите 

на Банката, тој сепак бил одбиен од НБСМ. Според тоа, тие побарале од НБСМ да 

направи сѐ што е во нејзина моќ за да се обезбеди докапитализација и банката да 

продолжи да работи.  

 

147. На 10 август 2020 година, НБСМ ѝ одговорила на ЕСБ и на членовите на Надзорниот 

одбор во врска со дописите што ги добила на 30 јули 2020 година и на 6 август 2020 

година, бр. 02-1655/4 и бр. 02-19586/2, како што е соодветно. Во одговорот, НБСМ се 

повикала на онлајн состанокот одржан на 5 август, повторувајќи ги причините за 

критичната состојба на Банката. Во дописот, НБСМ била многу јасна во изјавата дека 

понатамошното работење на Банката исклучиво зависело од многу брзата 

докапитализација што би обезбедила услови за нејзино стабилизирање и развој и дека 

НБСМ во моментот немала апсолутно никакви веродостојни гаранции дека таквата 

докапитализација би се случила наскоро. 

 

148. На 10 август 2020 година, во НБСМ се одржал состанок помеѓу еден од акционерите, 

вицегувернерот и друг персонал на НБСМ, на кој акционерот понудил веднаш да 

инвестира 2,2 милиони евра во Банката за да ја убеди гувернерката да оствари средба 

со потенцијалниот инвеститор. 

 

149. На 11 август 2020 година, НБСМ му одговорила на инвеститорот, наведувајќи дека 

НБСМ не е задоволна со итна инвестиција од 2 милиони евра, проследена со 

инвестиција од 5 милиони евра до крајот на септември, барајќи „итна и брза 

докапитализација од 7 милиони евра“.  

 

150. Истиот ден, 11 август 2020 година, инвеститорот испратил уште една е-пошта до НБСМ, 

нудејќи да плати 2 милиони евра во тековната недела и 5 милиони евра во согласност 

со бизнис планот поднесен на 4 август 2020 година. Овој пат инвеститорот исто така 

додал дека доколку не се добие позитивен одговор од НБСМ, оваа обврзувачка понуда 

автоматски би истекла на 14 август во 15 часот по локално време. 

 

151. Истиот ден, 11 август 2020 година, ГОФИ, С.А., еден од акционерите на ЕСБ, испратил 

допис до НБСМ, барајќи одобрување за две операции, кои, како привремени мерки до 

влегувањето на надворешен инвеститор, би го зголемиле акционерскиот капитал на 

ЕСБ: продажба на куќата на Водно (61 милион денари) и преземање на субординиран 
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заем на една од задолжените компании од страна на ГОФИ и негово повторно 

воведување, со што акционерскиот капитал на ЕСБ би се зголемил за дополнителни 74 

милиони денари. Во комбинација, тоа би претставувало финансиска инјекција од 

приближно 2 милиони евра во ЕСБ. НБСМ го добила дописот на 12 август и не 

одговорила на него. 

 

152. Утрото на 12 август 2020 година, Пошта на Северна Македонија испратила допис бр. 

0508-740/1 до своите локални подружници, барајќи од нив да испразнат две сметки 

(бр. 604 и 833) коишто се воделе во ЕСБ во корист на нивната сметка во Комерцијална 

банка и побарала од нив да ги пренасочат сите собрани провизии и плаќања коишто 

вообичаено влегувале на тие две сметки на сметката во Комерцијална банка.  

 

153. На 12 август 2020 година, еден од акционерите на ЕСБ го посетил техничкиот премиер 

(денес Министер за внатрешни работи), којшто му дал уверување дека сѐ ќе биде во 

ред со ЕСБ. 

 

154. На 12 август 2020 година, ЕСБ учествувала со 20% во месечните исплати на сите банки 

во Северна Македонија и исплатила пензии на 60.000 пензионери во државата. 

 

155. На 12 август 2020 година, во попладневните часови, НБСМ донела Решение бр.15-

20139/1, според кое: 

- врз основа на „последните расположливи податоци со состојба на 30 јуни 2020 

година и со вонтеренско следење“, НБСМ пресметала дека вкупната неиздвоена 

исправка на вредност за кредитното портфолио во ЕСБ изнесувала 564 милиони 

денари, што значело дека сопствените средства на ЕСБ биле негативни и изнесувале 

-220 милиони денари. Соодветно на тоа, стапката на адекватност на капиталот на 

ЕСБ, според пресметката на НБСМ, исто така била негативна: - 4.14%;   

- условите за воведување стечајна постапка на ЕСБ АД Скопје биле потврдени, поради 

тоа што Банката била несолвентна, односно стапката на адекватност на капиталот 

изнесувала -4,14%, што е помалку од една четвртина од пропишаниот капитал 

(членови 157/5/1 и 65 од Законот за банките); 

- дозволата за основање и работење на ЕСБ АД Скопје била укината поради тоа што 

се потврдиле условите за воведување стечајна постапка над Банката; 
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- од денот на донесувањето на Решението до денот на правосилноста на одлуката на 

судот за воведување стечајна постапка за ЕСБ, Банката била исклучена од платниот 

промет и ѝ било наложено да престане со вршењето на сите активности; 

- требало да се назначи ново лице коешто ќе ја извршува должноста управител на 

банката во согласност со условите предвидени во Законот за стечај.      

Истиот ден, претставници на НБСМ физички пристапиле до експозитури63 на Банката во 

сопственост на ЕСБ, при што тие биле затворени.  

  

156. На 12 август 2020 година, гувернерката на НБСМ донела и Решение бр. 15-20149/1, 

според кое администрацијата на ЕСБ ја презеле 44 вработени во НБСМ. 

 

157. На 13 август 2020 година, гувернерката на НБСМ испратила предлог до Основниот 

граѓански суд во Скопје за отпочнување стечајна постапка против ЕСБ. 

 

158. На 14 август 2020 година, Судот донел решение бр. 1 СТ 123/20, според кое е отворена 

стечајна постапка против ЕСБ и е назначен е стечаен управник. ЕСБ поднела жалба 

против таа одлука на 26 август 2020 година, тврдејќи дека гувернерката, при 

отпочнувањето на стечајната постапка, не приложила никаков доказ за несолвентноста 

на банката, што било причина за стечајот. На 3 септември 2020 година, Апелациониот 

суд Скопје ја одбил жалбата и го потврдил решението на првостепениот суд од 14 август 

2020 година. 

 

159. На 3 септември 2020 година, гувернерката на НБСМ дала интервју за магазинот Фокус, 

во кое го изјавила следново: 

- укинувањето на дозволата за работа на ЕСБ било неопходно за да се заштитат 

депонентите и стабилноста на банкарскиот систем,  

- одлуката на НБСМ за укинување на дозволата се заснова на анализата и оценката на 

надзорниот тим, интензивната комуникација со засегнатите страни и континуитетот 

на мерките за надзор, 

- за стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ било констатирано дека е 

недоволна уште во 2019 година, што било причина за воведување на Планот за 

подобрување на состојбата, мерка која според Законот за банките се применува за 

 
63 8 или 9 од нив. 
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банките со стапка на адекватност на капиталот што е под законскиот минимум, но 

коишто сѐ уште се солвентни со стапка на адекватност на капиталот над 2%, 

- во Планот за подобрување на состојбата, акционерите прифатиле обврска за 

докапитализација на Банката, што делумно се случило во претходната година, но не 

и во првата половина на 2020 година, 

- кога Банката станала несолвентна, немало други законски опции освен укинување 

на дозволата, особено земајќи го предвид фактот дека не била направена итна 

докапитализација на Банката и покрај постојаните предупредувања на НБСМ, 

- НБСМ била во постојана комуникација со акционерите и со потенцијалниот 

инвеститор, 

- на денот кога била укината дозволата, ЕСБ имала 2100 корпоративни клиенти, од 

кои повеќе од 80% имале над 60.000 денари на своите сметки, и 140.000 физички 

лица како клиенти, од кои 99,4% имале помалку од 30.000 евра на своите сметки, 

- на тој ден, капиталот на другите банки бил на историскиот максимум и нивната 

стапка на адекватност на капиталот била двојно повисока од онаа што се бара 

според законот (8%), во опсег од 14% до 22%. 

- главната причина за проблемите на ЕСБ било лошото управување со кредитното 

портфолио и поврзаните ризици, што не биле проследени со потребната 

докапитализација, 

- потенцијалниот инвеститор направил детална анализа на состојбата на ЕСБ и план 

за нејзино закрепнување, но планот не ја докажал подготвеноста на инвеститорот 

да ја докапитализира банката со потребниот износ и во потребната временска 

рамка. Дополнително, НБСМ не ја добила потребната документација за да процени 

дали потенцијалниот инвеститор ги исполнувал условите да стане акционер на ЕСБ. 

- активностите на НБСМ биле исклучиво водени од законската регулатива и 

интересите на граѓаните. 

 

160. На 11 септември 2020 година, ЕСБ покренала спор пред Управниот суд против 

Решението на гувернерот на НБСМ бр. 15-20139/1. 

 

161. На 11 септември 2020 година, ЕСБ покренала спор пред Управниот суд и против 

Решението на гувернерот на НБСМ бр. 15-20140/1. 

 

162. На 23 септември 2020 година, Управниот суд, со Решението бр. У-6 бр.1555/20, ја одбил 

тужбата на ЕСБ против Решението на гувернерот на НБСМ бр. 15-20140/1. 
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163. На 26 септември 2020 година, Управниот суд, со Решенијата бр. У-6 бр.1553/20 и 

1554/20, ги одбил тужбите на ЕСБ против Решението на гувернерот на НБСМ бр. 15-

20139/1. 

 

164. На 9 октомври 2020 година, ЕСБ и нејзините главни акционери поднеле тужби против 

решенијата на Управниот суд бр. У-6 бр.1553/20, бр. 1554/20 и У-6 бр.1555/20. 

 

165. На 5 ноември 2020 година, Вишиот управен суд, со Решението бр. Уз-2 бр.576/2020, ја 

одбил тужбата од 9 октомври 2020 година и го потврдил решението на Управниот суд 

бр. У-6 бр.1555/20. 

 

166. На 12 ноември 2020 година, г-дин Трифун Костовски испратил писмо до собраниската 

Комисија за финансирање и буџет, во кое тврдел дека стапката на адекватност на 

капиталот на ЕСБ на 31 декември 2019 година изнесувала 8,6%, а дека на 31 март 2020 

година стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ била 6,55%. 

 

167. На 13 ноември 2020 година, собраниската Комисија за финансирање и буџет одржала 

расправа за стечајот на ЕСБ, на која бил спроведен разговор со неколку поканети гости.  

Првиот разговор бил спроведен со гувернерката на НБСМ. Во својата изјава, таа ги 

истакнала следните факти: 

- НБСМ ги исцрпила сите други опции, 

- во последните 8 години, НБСМ применила 70 корективни мерки кон ЕСБ, од кои 40 

биле применети во последните 2 години, 

- во 2019 година, супервизорите на НБСМ откриле дека во ЕСБ имало големи износи 

на резервирања без обезбедување, што предизвикало недоволна капитализација 

на Банката, но не до степен што довел до потреба од укинување на дозволата, 

- акционерите на ЕСБ инјектирале 10 милиони евра во ЕСБ во ноември 2019 

година и ветиле дека ќе продолжат со докапитализација на Банката во 2020 

година, што не се случило, 

- во јуни 2020 година, ЕСБ ја известила НБСМ дека има инвеститор којшто е 

подготвен да ја докапитализира банката, но инвеститорот не ја доставил 

документацијата до ЕСБ, што би овозможило да се процени способноста на 

инвеститорот да ги купи акциите на ЕСБ. Дополнително, на почетокот на август 
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2020 година, инвеститорот „ја известил НБСМ дека не се подготвени да го 

обезбедат потребниот капитал во дадената временска рамка“; 

- по укинувањето на дозволата на ЕСБ, стапката на адекватност на капиталот во 

банкарскиот систем на Северна Македонија изнесувала 16,9%.  

Пратеникот Антонио Милошоски ја прашал гувернерката зошто НБСМ не 

интервенирала кога увиделе64 дека 29 фирми од градот Струмица, поврзани со 

премиерот на Северна Македонија, не платиле ниту една транша од нивните заеми во 

вкупна вредност од 12,8 милиони евра. 

Пратеникот Димитар Апасиев на гувернерката ѝ поставил неколку прашања, меѓу кои и 

зошто НБСМ не применила други мерки против ЕСБ, вклучувајќи и директно преземање 

на управувањето со ЕСБ наместо веднаш да ѝ се укине дозволата, како и дали е вистина 

дека во 2017 година НБСМ донела одлука дека банките во Северна Македонија веќе не 

се обврзани да ги пријавуваат „нето должниците“65. 

Најпрвин, гувернерката одговорила само на прашањето зошто НБСМ не применила 

други мерки наместо директно да ја укине дозволата, наведувајќи дека НБСМ не го 

презела управувањето со Банката бидејќи управувањето не било причина за критичната 

состојба во ЕСБ. Вистинскиот проблем била недоволната капитализација на Банката, а 

не нејзиното управување. Во секој случај, кога банката станала несолвентна, НБСМ 

морала да ја укине нејзината дозвола.  

Во подоцнежната дискусија, гувернерката уште еднаш повторила дека на почетокот на 

август потенцијалниот инвеститор ја известил НБСМ дека „врз основа на спроведената 

засилена длабинска анализа тие не се подготвени да го инвестираат потребниот 

капитал“. 

Кога завршило сослушувањето на гувернерката, претседателот на Комисијата ја 

замолил да одговори на сите преостанати прашања во писмена форма. 

 

168. По сослушувањето на г-дин Трифун Костовски пред собраниската Комисија за 

финансирање и буџет на 12 ноември 2020 година, тој испратил уште едно писмо до 

Комисијата, одговарајќи на дел од прашањата на пратениците. Во својот одговор до 

пратеникот Димитар Апасиев тој напишал дека во деловен интерес на други правни 

 
64 Барем од 22 мај 2020 година, кога НБСМ вовела дневно следење на ЕСБ. 
65  Имплицирајќи дека ова е направено за да се овозможи финансирање на поврзани страни (клиенти) над 25%. 
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лица, вклучително и банки во Северна Македонија, било да ја ликвидираат ЕСБ, главно 

поради нејзиниот профитабилен 20-годишен договор со Поштата на Северна 

Македонија, којашто има 330 филијали низ државата. 

 

169. На 18 ноември 2020 година, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција од Скопје предложило привремени мерки забрана за отуѓување, 

оптоварување и давање под закуп на недвижности и забрана за користење, отуѓување 

или располагање со хартии од вредност - обични акции, за повеќе физички и правни 

лица. Согласно со тоа, на 18 ноември 2020 година, Основниот кривичен суд Скопје, како 

привремена мерка, им ги замрзнал имотите на физичките лица г-дин Трифун Костовски 

и г-дин Коста Костовски и на правните лица ГОФИ ДООЕЛ, ЗУПЛ Негорски Бањи, ЗУПЛ 

Култура, Нова Холдинг, ГОФИ Гроуп оф Фаиненс анд Инвестмент (Швајцарија). На 23 

март 2021 година, г-дин Трифун Костовски и г-дин Коста Костовски поднеле жалба 

против решението од 11 ноември 2020 година, но истата била одбиена истиот ден, на 

23 март 2021 година. 

 

170. На 16 декември 2020 година, Вишиот управен суд, со Решението бр. Уз-2 бр.631/2020, ја 

одбил тужбата на ЕСБ од 9 октомври 2020 година и ги потврдил решенијата на 

Управниот суд бр. У-6 бр.1553/20 и бр. 1554/20. 

 

171. На 11 февруари 2021 година, главните акционери на ЕСБ поднеле жалба против 

решенијата на судовите на Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права 

во Стразбур, Франција. 

 

172. На 30 март 2021 година, ГОФИ (ЦХ.) и Е.Х.Х. Хемисфер Холдинг поднеле кривична 

пријава до Финансиската полиција против гувернерката на НБСМ и тројца службеници 

на НБСМ за сторени кривични дела Злоупотреба на службената положба и овластување 

по член 353 од Кривичниот законик на Северна Македонија и Предизвикување стечај на 

банка по член 181 од Законот за банките на Северна Македонија, тврдејќи дека 

службениците на НБСМ не го примениле задолжителниот член 139 од Законот за 

банките (администрација на банката). 

 

173. На 8 ноември 2021 година, стечајниот управник на ЕСБ дал изјава во Основното јавно 

обвинителство за организиран криминал и корупција Скопје. Според неговата изјава, од 
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воведувањето на стечајната постапка, биле регистрирани побарувања од ЕСБ во 

вредност од 8.064.995.108,00 денари, од кои тој признал 6.607.883.861,00 денари. 

Според неговата изјава, на 31 октомври 2021 година на стечајната сметка имало 

3.001.782.825,00 денари. Од 14 август 2020 година, денот кога започнала стечајната 

постапка, приходот на ЕСБ во ликвидација изнесувал 3.080.885.086,00 денари, а 

трошоците изнесувале 79.102.261,00 денари. На 14 август 2020 година, побарувањата 

на ЕСБ изнесувале 4.654.496.049,00 денари, од кои 27,42% биле функционални, а 

72,58% биле нефункционални кредити (НФК). 

Од 14 август 2020 до 31 октомври 2021 година, стечајниот управник успеал да поврати 

1.416.065.280,00 денари66 од неподмирените кредити (72,89% од функционални и 

27,11% од нефункционални кредити), сето тоа врз основа на постапки коишто веќе биле 

започнати од страна на ЕСБ во времето на нејзиното редовно работење. Според 

неговата изјава, тој не вовел никакви нови постапки за поврат на средства.  

Од повратените износи од правни лица, 59,68% биле повратени по основ на 

функционални кредити, а 40,33% од НФК. Од повратените износи од физички лица, 

96,12% биле повратени по основ на функционални кредити, а 3,88% по основ на НФК.  

 

 

  

 
66 Според писмениот поднесок (извештај) на стечајниот управник. Во записникот од неговото сослушување, се 
споменува износ од 1.441.002.686,00 денари. 
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4 РЕЛЕВАНТНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ ЗА БАНКАРСТВОТО ВО СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

174. Следниве одредби од Законот за банките на Северна Македонија се важни за 

оценувањето на стечајната постапка против ЕСБ: 

Член 65 

 (1) Банката е должна да одржува стапка на адекватноста на капиталот којашто не може 
да биде пониска од 8%.  

 (2) При исполнување на обврската од ставот (1) од овој член, банката е должна да одржува 
најмалку: 1) стапка на редовниот основен капитал во износ од 4,5% од ризично 
пондерираната актива и 2) стапка на основниот капитал во износ од 6% од ризично 
пондерираната актива.  

 (3) Гувернерот може да пропише повисоки стапки од пропишаните во ставовите (1) и (2) на 
овој член за една или повеќе банки во земјата, доколку е тоа потребно поради природата, 
видот и обемот на активностите коишто ги врши банката и ризиците на кои е изложена 
како резултат на тие активности, вклучувајќи ги и ризиците коишто произлегуваат од 
макроекономското опкружување. 

 

МЕРКИ 

Член 131 

 (1) Гувернерот презема мерки и определува рокови за нивно спроведување, доколку банката, 
банкарската група, акционерите или органите на банката не ги почитуваат прописите со 
кои е уредено работењето на банките или нивните интерни процедури, или доколку е тоа 
потребно заради одржување на сигурноста и стабилноста на банката или на банкарскиот 
систем во целина.  

 (2) Мерки коишто ги презема гувернерот се: 1) редовни мерки 2) дополнителни мерки 3) 
воведување администрација 4) повлекување согласност и 5) одземање дозвола. 

 (3) При одлучување за мерките коишто ќе ги преземе, гувернерот се раководи од следново: 

1) видот и сериозноста на незаконитоста и/или неправилноста;  

2) влијанието или потенцијалното влијание на мерката врз банката или врз нејзините 
депоненти во насока на спречување на натамошно влошување на состојбата во 
банката;  

3) потребата за одржување на сигурноста и стабилноста на банката или на 
банкарскиот систем во целина; 

4) дали незаконитоста, односно неправилноста била намерна и/или се повторува и  

5) подготвеноста на органите на банката за отстранување на констатираните 
незаконитости и неправилности. 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ 

Член 133  

 (1) Гувернерот презема дополнителни мерки спрема банка или акционер на банка особено 
кога:  

1) ќе оцени дека постои опасност за одржување или за нарушување на сигурноста и 
стабилноста на банката или на банкарскиот систем во целина;  

2) не ги спроведува навремено мерките од членот 132 став (2) на овој закон;  

3) ги повторува неправилностите од членот 132 став (1) на овој закон за кои е изречена 
мерка или прекршочна санкција; 

4) банката извршува активности за кои нема дозвола или согласност; 

5) банката извршува активности преку филијала во странство без дозвола од 
гувернерот;  

6) банката повеќе не ги исполнува условите врз основа на кои е издадена дозволата за 
основање и работење, односно согласноста за вршење финансиски активности;  

7) стапката на адекватност на капиталот и/или сопствените средства и/или 
заштитните слоеви на капиталот се под пропишаните во согласност со овој закон;  

8) нема издвоено потребно ниво на посебни резерви, односно не е извршена соодветна 
исправка на вредноста на активата на банката; 

9) постојано или значително ги прекршува супервизорските стандарди;  

10) зачестено не ја исполнува обврската за навремено доставување податоци, 
информации и извештаи до Народната банка и други институции утврдени со закон;   

11) ја попречува Народната банка во извршувањето на супервизијата, консолидираната 
супервизија и преземањето мерки;  

12) го попречува друштвото за ревизија во извршувањето на ревизијата;  

13) акционер не добил согласност за стекнување акции.  

14) постоењето блиски врски на банката, на лицата во кои банката има капитален дел 
или на другите членови на групата на која ѝ припаѓа банката со други лица го попречува 
извршувањето супервизија и консолидирана супервизија или спроведувањето на мерките 
преземени во согласност со овој закон.  

 (2) Во случаите од ставот (1) на овој член гувернерот со решение презема една или повеќе 
од следниве мерки:  

1) овластува лица за непосредно следење на работата на банката;  

2) на банката и/или акционерот наложува да:  

- ги ревидира интерните процедури и политика,  

- ги намали трошоците на работење,  

- достигне соодветно ниво на резерви,  

- смени лице со посебни права и одговорности,  
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- изврши дополнителна ревизија од страна на друштво за ревизија, различно од 
друштвото за ревизија ангажирано од банката, во обем и под услови дефинирани од 
гувернерот и на трошок на банката,   

- постигне и одржува повисок износ на сопствени средства и/или повисока стапка на 
адекватност на капиталот од пропишаните во согласност со овој закон, 
вклучувајќи и зголемување на сопствените средства преку распределба на 
добивката на крајот на годината,  

- постигне и одржува построги супервизорски стандарди од стандардите утврдени 
во членовите 68,71,72,73,74,78,79 и 81 од овој закон,  

- изврши продажба на капитални делови во други правни лица,  

- подготви и спроведе план за подобрување на состојбата на банката, доколку 
банката е поткапитализирана и  

- ја докапитализира банката и  

3) забранува, ограничува или наложува посебни услови за:  

- исплата на дивиденда или друг надоместок којшто го плаќа банката за 
инструменти коишто се дел од нејзиниот основен капитал, 58  

- остварување на правата од акции,  

- исплати на членовите на органите на управување, 

- изложување кон поврзани лица, освен ако тие се покриени со залог на хартии од 
вредност издадени, или гарантирани од страна на Република Северна Македонија 
или Европската унија, коишто се чуваат од страна на независно трето лице - 
депозитна институција и чијашто пазарна вредност во секое време надминува 125% 
од износот на кредитот, или друг облик на изложеност,  

- трансакции со други лица од банкарската група или поврзани лица со банката или 
со други лица,  

- изложување спрема лице за кое согласно со методологијата на Народната банка се 
врши исправка на вредност или се издвојува посебна резерва од најмалку 20%,  

- пролонгирање одобрени кредити,  

- вршење на сите или одредени финансиски активности,  

- отворање делови на банка,  

- учество на девизен пазар,  

- стекнување капитални делови во други правни лица и  

- отпочнување со нови финансиски активности. 

 

Член 134  

 (1) Гувернерот може да овласти лице - супервизор од Народната банка коешто ќе го следи 
спроведувањето на мерките од членот 133 став (2) на овој закон.  

 (2) Лицето од ставот (1) на овој член има право да врши верификација на налозите за 
исплата, да присуствува на седниците на надзорниот и управниот одбор без право на глас 
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и да ги добива сите информации и податоци коишто се неопходни во врска со 
спроведувањето на мерките од членот 133 став (2) на овој закон. 

 

План за подобрување на состојбата на банката 

Член 135 

 (1) Банката е поткапитализирана доколку сопствените средства или стапката на 
адекватност на капиталот се под пропишаните со овој закон.  

 (2) Доколку банката е поткапитализирана или поради искажување загуби од работењето 
постои опасност банката да стане поткапитализирана, гувернерот со решение го 
задолжува надзорниот одбор на банката во рок од десет дена да достави план за 
подобрување на состојбата.  

 (3) Планот од ставот (2) на овој член содржи детално разработени мерки и активности и 
рок за достигнување и одржување сопствени средства и постигнување стапка на 
адекватност на капиталот пропишани во согласност со овој закон.  

 (4) Гувернерот со решение го одобрува или одбива планот од ставот (2) на овој член во рок 
од десет дена од денот на добивањето на планот.  

 (5) Доколку планот од ставот (2) на овој член предвидува и зголемување на почетниот 
капитал, банката е должна во рок од 30 дена од добивање на решението на гувернерот за 
одобрување на планот да одржи собрание. Доколку собранието донесе одлука за 
зголемување на почетниот капитал, уплатата мора да се изврши во рок од 90 дена од 
донесувањето на одлуката. 

 (6) Во случај гувернерот да го одбие планот од ставот (2) на овој член или собранието на 
банката да не ја донесе одлуката за зголемување на почетниот капитал, гувернерот 
донесува решение за воведување администрација или ја одзема дозволата за основање и 
работење. 

 

Член 136  

 (1) Банката од која е побарано да достави план за подобрување на состојбата без 
претходна согласност од гувернерот не може да:  

1) започне да врши нова финансиска активност;  

2) ја зголеми ризично пондерираната актива за повеќе од 5% годишно;  

3) врши исплата на дивиденда или каква било исплата во вид на бонуси, дотации и слично 
на акционерите, лицата со посебни права и одговорности и на вработените во банката 
и  

4) ја зголеми вкупната изложеност на банката.  

 (2) Покрај ограничувањата од ставот (1) на овој член, на банката којашто спроведува план 
за подобрување на состојбата, гувернерот може да ѝ наложи да спроведе која било од 
мерките од членовите 132 став (2) и 133 став (2) на овој закон. 
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Ограничувања на права од акции 

Член 137  

 (1) За акциите стекнати спротивно со членот 59 од овој закон и акциите за кои е повлечена 
издадената согласност согласно со членот 153 од овој закон, гувернерот донесува решение 
со кое утврдува дека на акционерот којшто ги стекнал тие акции истите не му носат 
право на глас и го задолжува да ги отуѓи акциите во определен рок, којшто не може да биде 
подолг од 180 дена, освен во случаите од членот 59 став (2) од овој закон, кога гувернерот 
може да определи и подолг рок.  

 (2) Акционерот е должен да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението од 
ставот (1) на овој член.  

 (3) На акционерот којшто нема да ги отуѓи акциите во роковите определени со решението 
од ставот (1) на овој член, гувернерот со решение му наложува во рок од 10 дена од 
добивањето на решението да ја овласти Народната банка во негово име да спроведе 
продажба на акциите.  

 (4) Акционерот е должен да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член.  

 (5) За акционерот којшто нема да го даде овластувањето во определениот рок, 
гувернерот донесува решение со кое утврдува дека акциите, покрај правото на глас, не му 
носат ни право на исплата на дивиденда и дека истиот не може да биде или да стане 
акционер со квалификувано учество во банка.  

 (6) Гувернерот во рок од осум дена од донесување на решението од ставот (5) на овој член 
донесува решение за спроведување на продажба на акциите во име на акционерот од 
ставот (5) на овој член.  

 (7) Доколку во периодот од донесувањето на решението од ставот (5) на овој член до 
продажбата на акциите банката им исплати дивиденда на останатите акционери, 
дивидендата за акционерот од ставот (5) на овој член се распределува во општата резерва 
на банката. 

 

Член 138  

 (1) Продажбата на акциите од членот 137 став (6) од овој закон ја спроведува лице 
овластено од гувернерот, по пат на јавна берзанска аукција, согласно со правилата на 
овластена берза одобрени од Комисијата за хартии од вредност. 

 (2) Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок од осум дена од денот на 
донесувањето на решението од членот 137 став (6) од овој закон да го објави датумот на 
одржување на една или повеќе јавни берзански аукции во „Службен весник на Република 
Северна Македонија", во најмалку два дневни весници и на интернет страницата на 
Народната банка.  

 (3) Во објавата од ставовите (2) и (8) на овој член лицето од ставот (1) на овој член ги 
наведува:  

1) почетната цена по која ќе се понудат акциите за продажба на датумот на кој ќе се 
одржи првата јавна берзанска аукција;  

2) датумот/датумите на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции;  
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3) условите потребни за стекнување со својство акционер со квалификувано учество во 
банка пропишани со овој закон и рокот за доставување на барањето со потребната 
документација за добивање согласност за стекнување со акции, доколку се продаваат 
акции коишто значат квалификувано учество во банка и 

4) обврската за поднесување во Народната банка писмена изјава од заинтересираните 
лица дека ќе ги уплатат средствата за купување на акциите и рок за поднесување на 
изјавата.  

 (4) Во случаите кога се продаваат акции коишто значат квалификувано учество во банка, 
на јавната берзанска аукција можат да учествуваат само лица коишто добиле претходна 
согласност од гувернерот за исполнување на условите потребни за стекнување со својство 
на акционер со квалификувано учество во банка согласно со одредбите од овој закон и 
коишто во Народната банка поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата за 
купување акции. Во случаите кога се продаваат акции коишто не значат квалификувано 
учество во банката, на јавната берзанска аукција можат да учествуваат само лица 
коишто во Народната банка поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата за 
купување акции.  

 (5) По барањето за издавање согласност за стекнување акции со квалификувано учество, 
гувернерот одлучува во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.  

 (6) Почетната цена на акциите е: 1) просек на официјална дневна просечна цена на акциите 
во последните три месеци пред денот на донесувањето на решението од членот 137 став 
(6) од овој закон или 2) книговодствената вредност на акциите, доколку во последните три 
месеци пред денот на донесувањето на решението од членот 137 став (6) од овој закон 
немало трансакции со акциите на банката. Во оваа смисла, под трансакции со акции не се 
подразбира блок трансакција и нетрговски пренос на акции.  

 (7) Доколку во рамките на една објава е предвидено одржување повеќе јавни берзански 
аукции, на секоја следна јавна берзанска аукција, акциите се нудат по цена којашто е за 10% 
пониска од цената по која биле понудени за продажба на претходната јавна берзанска 
аукција.  

 (8) Доколку јавните берзански аукции не се одржат, или доколку по одржувањето на една 
или повеќе објавени јавни берзански аукции останат непродадени акции, лицето од ставот 
(1) на овој член е должно да изврши повторна објава на една или повеќе јавни берзански 
аукции, во период од најмногу 30 дена од: 

1) последната одржана јавна берзанска аукција или  

2) датумот на кој лицето од ставот (1) на овој член ја известило овластената берза 
дека аукцијата/аукциите не се одржале.  

 (9) На секоја наредна објава на една или повеќе јавни берзански аукции, почетната цена на 
акциите е за 10% пониска од:  

1) цената од последната одржана јавна берзанска аукција или  

2) почетната цена од првата аукција од претходната објава, доколку јавните берзански 
аукции од претходната објава не се одржани.  

 (10) Почетната цена од ставот (9) на овој член не може да биде пониска од 50% од 
просекот на официјалната дневна просечна цена на акциите утврдена во последните три 
месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција. Доколку во последните три 
месеци пред денот на објавата на јавната берзанска аукција немало трансакции со 
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акциите на банката при што под трансакции со акции не се подразбира блок трансакција и 
нетрговски пренос на акции, почетната цена од ставот (8) на овој член не може да биде 
пониска од 50% од книговодствената вредност на акциите.  

 (11) Истовремено со донесувањето на решението од членот 137 став (6) од овој закон, 
гувернерот издава решение до Централниот депозитар за хартии од вредност за упис на 
забрана за располагање со акциите коишто се предмет на продажба од страна на нивните 
сопственици од членот 137 став (6) од овој закон.  

 (12) Средствата од продажба на акциите, намалени за трошоците за организирање и 
спроведување на јавната берзанска аукција, му припаѓаат на акционерот од членот 137 
став (6) од овој закон.  

 (13) Лицето од ставот (1) на овој член го потпишува налогот за продажба на акциите на 
јавната берзанска аукција.  

 (14) Централниот депозитар за хартии од вредност ја брише забраната од ставот (11) на 
овој член по добиено известување од страна на гувернерот. 

 

Администрација  

Член 139  

 (1) Гувернерот донесува решение за воведување администрација и именува членови на 
администрацијата - администратори во банка, ако:  

1) настанале околности коишто можат сериозно да ја загрозат солвентноста на 
банката;  

2) банката и/или акционерите одбиваат да ги исполнат или не преземаат соодветни 
активности за исполнување на дополнителните мерки изречени од страна на 
гувернерот со што се загрозува ликвидноста и солвентноста на банката;  

3) надзорниот одбор на банката не поднесе план за подобрување на состојбата во 
банка;  

4) Народната банка го одбие планот за подобрување на состојбата во банка;  

5) банката не го спроведува планот за подобрување на состојбата во банка во 
предвидените рокови;  

6) банката не достигне потребно ниво на сопствени средства во рокот даден со планот 
за подобрување на состојбата во банка и  

7) стапката на адекватност на капиталот на банката се намали под 50% од 
пропишаната согласно со овој закон.  

 (2) Со решението за воведување администрација во банка се утврдува бројот на 
администратори, овластувањата на секој од администраторите и времето на траење на 
администрацијата коешто не може да биде подолго од една година од денот на 
доставувањето на решението до банката во која се воведува администрација, со можност 
да биде продолжено за уште шест месеца. Со решението еден од администраторите се 
овластува да ги потпишува одлуките. 
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Член 140  

 (1) Администрацијата се состои од најмногу три администратори.  

 (2) За администратор може да биде именувано лице, вклучително и лице вработено во 
Народната банка, коешто ги исполнува условите од овој закон за член на управен одбор на 
банка и за независен член.  

 (3) Администраторите добиваат надомест утврден од страна на гувернерот, а го 
исплатува банката во која е воведена администрација  

 (4) Администраторот не одговара за штетите спрема трети лица коишто може да 
настанат со спроведување на администрацијата во банка, доколку работел во рамките на 
своите должности и овластувања и не сторил кривично дело.  

 (5) Со решението за воведување администрација во банка, гувернерот може да ги ограничи 
активностите на банката во платниот промет или за одреден период да ја исклучи од 
платниот промет.  

 (6) Решението за воведување администрација во банка се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија” и во најмалку еден дневен весник и се доставува за упис во 
трговскиот регистар. 

 

Член 141  

 (1) Со денот на доставувањето на решението за воведување администрација до банката 
престануваат сите надлежности на надзорниот и управниот одбор на банката и 
надлежностите на собранието на акционери, освен надлежноста за донесување одлука за 
зголемување на капиталот и истите преминуваат на администраторите.  

 (2) Со денот на доставувањето на решението за воведување администрација до банката, 
од сметката на банката во која е воведена администрација и којашто е исклучена од 
платниот промет смее да се вршат плаќања само по налог потпишан од 
администраторите.  

 (3) Со денот на доставувањето на решението за воведување администрација до банката 
решенијата за присилна наплата и другите платни инструменти на товар на сметка на 
банката којашто е исклучена од платниот промет, а коишто ќе се достават до 
Народната банка се евидентираат и се враќаат до подносителот во рок од три дена и за 
истото се известува банката.  

 (4) Со денот на доставувањето на решението за воведување администрација до банката 
решенијата за присилна наплата и другите платни инструменти на товар на сметки 
коишто ги водела банката кај која е воведена администрација и којашто е исклучена од 
платниот промет, а коишто ќе се достават до банката, се евидентираат и се враќаат до 
подносителот во рок од три дена. 

 

Член 142  

 (1) Администраторите при извршувањето на надлежностите утврдени согласно со овој 
закон имаат пристап и контрола над деловните простории, имотот, трговските книги и 
другата документација на банката и се должни да го заштитат имотот и 
документацијата на банката.  
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 (2) Дотогашните членови на надзорниот одбор, управниот одбор и другите лица со 
посебни права и одговорности се должни на администраторите да им овозможат пристап 
во целокупната документација на банката, како и да им ги дадат сите потребни 
информации и дополнителни извештаи за работењето на банката. 

 (3) Доколку администраторите на кој било начин се спречени да влезат во просториите на 
банката, пристапот во банката ќе се спроведе со помош на Министерството за 
внатрешни работи.  

 (4) Администраторите имаат право да го отстранат секое лице коешто ја попречува 
нивната работа, а кога е тоа потребно можат да побараат помош и од Министерството 
за внатрешни работи.  

 (5) Во вршењето на својата работа администраторите се должни да се придржуваат кон 
законите и другите прописи, како и да работат врз основа на писмените упатства и 
насоки дадени од страна на гувернерот. 

 

Член 143  

 (1) Администраторите се должни во рок од 21 ден од денот на именувањето да ги 
утврдат состојбите во банката.  

 (2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член администраторите до гувернерот 
доставуваат извештај за состојбата на банката којшто содржи:  

1) план за рехабилитација на банката или  

2) предлог за одземање на дозволата за основање и работење којшто може да содржи и 
план за пренос на средства и обврски на банката во друга банка.  

 (3) Рокот за доставување на извештајот од ставот (2) точка 1 на овој член може да биде и 
пократок ако тоа е утврдено со решението од членот 139 став (1) на овој закон.  

 (4) Советот на Народната банка подетално ги пропишува условите и постапката за 
спроведување на планот за рехабилитација и планот за пренос на средства и обврски на 
банката во друга банка. 

 

Член 144  

 (1) Планот за рехабилитација треба да содржи:  

1) процена на висината на сопствените средства, солвентната и ликвидносната 
позиција на банката;  

2) процена на спремноста на акционерите на банката за вложување дополнителен 
капитал за покривање на загубите на банката;  

3) начин на спроведување на рехабилитацијата на банката и 

 4) процена на трошоците поврзани со спроведувањето на активностите на 
администрацијата.  

 (2) Планот за рехабилитација на банката може да се спроведе преку еден или повеќе од 
следниве начини со: 1) продажба на активата на банката;  
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2) зголемување на сопствените средства на банката преку издавање акции за 
доверителите или за нови инвеститори во согласност со овој закон;  

3) продажба на акциите и  

4) статусни промени на банката.  

 

Член 145  

Планот за пренос на средства и обврски на банката во друга банка содржи најмалку:  

1) процена на висината на сопствените средства, солвентната и ликвидносната позиција 
на банката;  

2) процена на вредноста на вкупните средства и утврдување на обврските на банката;  

3) процена на средствата и обврските на банката коишто би се пренеле во друга банка и 4) 
ефекти од преносот.  

 

Член 146  

 (1) Гувернерот одлучува за извештајот од членот 143 став (2) на овој закон во рок од 15 
дена од денот на добивањето.  

 (2) При одлучувањето од ставот (1) на овој член гувернерот се раководи од потребата за 
заштита на интересите на доверителите на банката и од реалноста на планот за 
рехабилитација во периодот на траењето на администрацијата.  

 (3) Доколку гувернерот го одобри планот за рехабилитација или предлогот за одземање на 
дозволата за основање и работење коштој содржи план за пренос на средства и обврски на 
банката во друга банка, со решение ги овластува администраторите за преземање 
натамошни активности за реализација на плановите.  

 (4) По одобрување на планот за рехабилитација или планот за пренос на средства и 
обврски на банката во друга банка, администраторите се должни истиот да го спроведат.  

 (5) По спроведувањето на планот за пренос на средства и обврски на банката во друга 
банка, гувернерот донесува решение за одземање на дозволата за основање и работење и 
за исполнување на условите за отворање стечајна постапка во банката.  

 (6) Доколку гувернерот го одбие планот за рехабилитација или го прифати предлогот за 
одземање на дозволата за основање и работење на банката донесува решение за одземање 
на дозволата за основање и работење и за исполнување на условите за отворање стечајна 
или за спроведување ликвидациона постапка во банката. 

 

Член 147  

 (1) Доколку, врз основа на планот за рехабилитација, гувернерот утврди дека за 
постигнување на пропишаната стапка на адекватност на капиталот е потребно 
зголемување на сопствените средства на банката, ќе донесе решение со кое на 
администраторите ќе им наложи да свикаат собрание на банката и на нејзините 
акционери да им предложат донесување одлука за покривање на загубата на товар на 
сопствените средства и одлука за зголемување на сопствените средства на банката.  
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 (2) Администраторите се должни во рок од осум дена по добивањето на решението од 
ставот (1) на овој член, во најмалку три дневни весници, да го објават свикувањето на 
собранието на банката.  

 

Член 148  

 (1) Ако собранието го одбие предлогот од членот 147 став (1) на овој закон или доколку не 
успее распишаната емисија на акции согласно со одлуката којашто собранието на банката 
ја усвоило врз основа на предлогот од членот 147 став (1) на овој закон, гувернерот може 
да донесе решение со кое ќе ги овласти администраторите да организираат продажба на 
акциите на постојните акционери на банката на инвеститори коишто ќе бидат спремни 
да ја рехабилитираат банката.  

 (2) Продажбата на акциите на постојните акционери на банката од ставот (1) на овој 
член на нови инвеститори се врши по пат на јавна берзанска аукција во согласност со овој 
закон.  

 (3) Администраторите се должни во рок од 90 дена од денот на донесувањето на 
решението од ставот (1) на овој член да го објават датумот на одржување на јавната 
берзанска аукција во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалку два дневни 
весници.  

 (4) Во рокот од ставот (3) на овој член администраторите се должни да изберат друштво 
за ревизија коешто ќе изврши ревизија на финансиските извештаи на банката и ќе ја 
утврди книговодствената вредност на акциите. Трошоците за ревизија паѓаат на товар 
на банката.  

 (5) Во објавата на јавната берзанска аукција администраторите ја одредуваат 
почетната цена на акциите којашто не може да биде пониска од 70% од книговодствената 
вредност утврдена во ревидираните финансиски извештаи на банката, износот на 
средства потребни за докапитализација и рокот за нивна уплата, условите потребни за 
стекнување со својство акционер во банка пропишани со овој закон и рокот во кој до 
Народната банка се доставува документацијата врз основа на која се докажува 
исполнувањето на претходно наведените услови.  

 (6) Налогот за продажба на акциите на јавната берзанска аукција го потпишуваат 
администраторите.  

 (7) Истовремено со објавата за продажба на постојните акции, гувернерот издава налог до 
Централниот депозитар за хартии од вредност за упис на забрана за располагање со 
акциите на банката од страна на нивните сопственици.  

 (8) На јавната берзанска аукција можат да учествуваат инвеститори коишто: 1) поднеле 
барање и добиле претходна согласност од гувернерот за исполнување на условите 
потребни за стекнување со својство на акционер во банка согласно со одредбите од овој 
закон и 2) во Народната банка поднеле писмена изјава дека ќе ги уплатат средствата за 
докапитализација на банката во рокот определен во објавата од ставот (5) на овој член. 

 (9) Ако на јавната берзанска аукција никој не ја прифати почетната цена, на следната 
јавна берзанска аукција акциите ќе се понудат по цена којашто е за 10% пониска од 
почетната и ќе се продолжи со намалување на продажната цена за уште 10% сè додека 
еден или повеќе инвеститори не изјават спремност за купување на понудените акции. 
Намалувањето не може да биде под 50% од почетната цена.  
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 (10) По барањето за издавање согласност од ставот (8) точка 1 на овој член гувернерот 
одлучува во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.  

 (11) Средствата од продажбата на акциите намалени за трошоците за организирање и 
спроведување на јавната берзанска аукција им припаѓаат на акционерите на банката.  

 (12) Централниот депозитар за хартии од вредност ќе ја укине забраната од ставот (7) 
на овој член кога гувернерот ќе го извести дека јавната берзанска аукција завршила и дека 
новите инвеститори ги исполниле преземените обврски спрема поранешните акционери и 
извршиле докапитализација на банката, доколку таква обврска постои.  

 

Член 149  

 (1) Администраторите се должни најдоцна до 15 во тековниот месец да достават 
извештај за работа и извештај за текот на спроведувањето на планот за рехабилитација 
на банката за претходниот месец.  

 (2) Извештајот од ставот (1) на овој член задолжително содржи процена на висината на 
сопствените средства и солвентната и ликвидносната позиција на банката за време на 
администрацијата и процена на трошоците поврзани со спроведувањето на 
администрацијата. 

 (3) Освен извештајот од ставот (1) на овој член, администраторите доставуваат и други 
извештаи согласно со потребите и барањата на Народната банка. 

 

Член 150  

 (1) Доколку гувернерот процени дека е исполнет планот за рехабилитација и дека 
финансиската состојба на банката се подобрила така што банката ги достигнала 
потребниот износ на сопствени средства и стапка на адекватност на капиталот 
определени во согласност со овој закон, како и дека банката е способна да ги исполнува 
пристигнатите обврски, ќе им наложи на администраторите да свикаат собрание на 
банката.  

 (2) На собранието на банката акционерите предлагаат лица за членови на надзорниот 
одбор на банката и до Народната банка поднесуваат барање за добивање претходна 
согласност за нивно именување. По добивање на претходна согласност од гувернерот, 
надзорниот одбор поднесува барање до Народната банка за добивање претходна 
согласност за именување членови на управниот одбор на банката. Со денот на уписот на 
членовите на управниот одбор во трговскиот регистар, престануваат администрацијата 
и овластувањата на администраторите.  

 

Член 151 

Ако гувернерот оцени дека во текот на траењето на администрацијата не дошло до 
подобрување на финансиската состојба на банката во смисла на членот 150 став (1) од 
овој закон, донесува решение за одземање на дозволата за основање и работа и за 
отворање стечајна постапка или за спроведување ликвидациона постапка во банката. 
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Член 152  

 (1) Функцијата на администраторот му престанува:  

1) по истекот на периодот за кој е именуван;  

2) во случај на негова оставка;  

3) во случај на смрт;  

4) во случај на негово отповикување и  

5) во случај на прекинување на администрацијата.  

 (2) Гувернерот донесува решение за отповикување член на администрација:  

1) ако членот не го спроведува планот за рехабилитација на банката,  

2) во случај на долготрајна тешка болест којашто го спречува во извршувањето на 
обврските,  

3) ако ја изгубил деловната способност,  

4) кога од страна на судот му е изречена забрана за вршење професија, дејност или 
должност и  

4-а) којшто со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор над шест 
месеци, во периодот на траење на правните последици од изречената казна, за кривични 
дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и 
економијата, кривични дела против службената должност, како и кривични дела 
фалсификување исправа, конкретни случаи на фалсификување исправи, компјутерско 
фалсификување, употреба на исправа со невистинита содржина и практикување правни 
измами поврзани со Кривичниот законик, 

5) кога е осуден за кривично дело. 

 (3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна може да бара 
заштита пред надлежниот суд.  

 

Повлекување согласности  

Член 153  

Гувернерот ја повлекува согласноста за стекнување акции во банка, согласноста за 
именување член на надзорен или управен одбор и вршење финансиски активности за кои е 
потребна посебна согласност, ако:  

1) согласноста е прибавена врз основа на невистинити податоци;  

2) во периодот по издавањето на согласноста добие документиран доказ дека повеќе не 
се исполнува кој било од условите од членовите 13, 18, 57, 59, 83, 88 и 92 на овој закон;  

3) член на надзорниот и/или управниот одбор не ја спроведува деловната политика на 
банката и  

4) член на надзорниот одбор и/или управниот одбор не ги почитува одредбите на овој 
закон, со што ја загрозува безбедноста и стабилноста на банката и нејзините 
доверители и;  
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4) член на надзорниот и/или управниот одбор ги пречекорил надлежностите утврдени 
со овој закон.   

 

Укинување дозвола за основање и работење и за статусни промени 

Член 154  

 (1) Гувернерот со решение ја укинува дозволата за основање и работење на банката или 
дозволата за статусни промени, ако утврди дека:  

1) дозволата е прибавена врз основа на невистинити податоци;  

2) банката не го усвои статутот во рок од 30 дена од добивањето на решението од 
членот 20 став (5) на овој закон, односно не донесе одлука за статусни промени во рок од 
45 дена од добивањето на решението од членот 22 став (3) на овој закон;  

3) банката не поднела пријава за упис во трговскиот регистар во пропишаниот рок;  

4) банката не започнала со работа во рок од 90 дена од издавањето на дозволата за 
основање и работење;  

5) банката врши финансиски активности за кои не добила дозвола, односно согласност 
од гувернерот;  

6) банката не ги исполнува техничките, организационите, кадровските и други услови за 
извршување на банкарските активности во согласност со одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон;  

7) банката не извршува банкарски активности подолго од шест месеци; 

8) со правосилна одлука на надлежен орган е утврдено дека банката е вклучена во 
перење пари или во други кривични дела;  

9) се исполнети условите за воведување стечајна или ликвидациона постапка во 
банката, во согласност со овој закон;  

10) заради покривање загуби почетниот капитал на банката се намалил под нивото 
определено во членот 14 став (1) од овој закон, а банката истовремено со одлуката за 
намалување не донела и одлука за зголемување на почетниот капитал или во рок од 90 
дена од донесувањето на одлуката почетниот капитал не е запишан и уплатен;  

11) се оневозможува извршувањето ефективна супервизија од страна на Народната 
банка;  

12) банката не ги спроведува или постапува спротивно на мерките изречени од страна 
на Народната банка;  

13) бројот на членовите на надзорниот и/или управниот одбор се намалил под 
законскиот минимум, а банката подолго од 60 дена од престанокот на мандатот не 
поднела барање за добивање претходна согласност за именување член на надзорен, 
односно на управен одбор,  

14) бројот на членовите на надзорниот и/или управниот одбор паднал под законскиот 
услов и банката не добила согласност за член на управен одбор или на надзорен одбор 
подолго од шест месеца бидејќи не предложила лице за член на управен одбор или 
надзорен одбор коешто ги исполнува условите од овој закон.  
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 (2) Гувернерот донесува решение за укинување дозвола за основање и работење на банка и 
во случаите од членовите 146 ставови (5) и (6) и 151 на овој закон.  

 (3) Од денот на донесувањето на решението за укинување на дозволата за основање и 
работење од ставот (1) на овој член, до денот на правосилноста на решението на судот со 
кое се отвора стечајна постапка кај банката, односно до денот на уписот на 
ликвидаторите во трговскот регистар, банката се исклучува од платниот промет и 
престанува со извршување на сите активности, освен наплата на побарувањата. 

 

Известувања за издавање и укинување дозвола  

Член 155  

 (1) За издавање и укинување дозвола за основање и работење на банка и за статусни 
промени, Народната банка писмено го известува Министерството за финансии во рок од 
пет дена од донесувањето на решението за издавање, односно укинување на дозволата.  

 (2) Известувањето од ставот (1) на овој член содржи:  

1) име и седиште на банката;  

2) име на членовите на управниот одбор;  

3) име на физички лица, односно име и седиште на правни лица акционери на банката со 
акции со право на глас над 5% од вкупниот број на акции со право на глас;  

4) финансиски активности коишто ги врши банката;  

5) датум на издавање, односно укинување на дозволата и  

6) причини за укинување на дозволата.  

 (3) Народната банка го известува Министерството за финансии и за сите промени во 
податоците од ставот (2) точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член.  

 

Член 156  
 
Народната банка е должна во средствата за јавно информирање и на нејзината интернет 
страница веднаш да го објави решението за издавање, односно укинување на дозволата за 
основање и работење на банка. 

 

Стечајна постапка 

Член 157  

 (1) Решение за исполнување на условите за отворање стечајна постапка во банка донесува 
гувернерот.  

 (2) Гувернерот го донесува решението од ставот (1) на овој член во случаите утврдени во 
ставот (4) од овој член по службена должност, на предлог на доверителите и на предлог на 
банката.  

 (3) По предлогот на доверителите и на банката од ставот (2) на овој член, гувернерот 
одлучува во рок од 15 дена од поднесувањето на предлогот.  
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 (4) Услови за воведување стечајна постапка во банка постојат кога:  

1) банката е несолвентна;  

2) врз основа на извештајот на администраторот, или во текот на спроведувањето на 
планот за рехабилитација се утврди дека банката е несолвентна или  

3) во постапката на ликвидација на банката се утврди дека нејзиниот имот не е 
доволен за исплата на сите побарувања на нејзините доверители.  

 (5) Банката е несолвентна кога:  

1) стапката на адекватноста на капиталот е пониска од една четвртина од 
пропишаната во членот 65 од овој закон или  

2) е неспособна да ги плаќа пристигнатите обврски непрекинато подолго од десет дена.  

 (6) Одредбите од ставот (4) точка 1 на овој член не се применуваат кога за време на 
администрација банката е исклучена од платен промет.  

 (7) Предлог за отворање стечајна постапка на банка до надлежен суд може да поднесе само 
гувернерот, во согласност со овој закон Предлог за отворање стечајна постапка на банка 
до надлежниот суд се поднесува првиот работен ден од денот на донесувањето на 
решението за исполнување на условите за отворање стечајна постапка во банка. Кон 
предлогот за отворање стечајна постапка на банка до надлежниот суд задолжително се 
приложува и решението на гувернерот за исполнување на условите за отворање стечајна 
постапка во банка.  

 (8) Судот донесува решение по предлогот за отворање стечајна постапка на банка 
најдоцна во рок од три работни дена од приемот на предлогот од ставот (7) на овој член 
без спроведување на претходна постапка.  

 (9) На стечајна постапка на банка соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
стечај, доколку поинаку не е определено со овој закон. 

 

175. Анализата на горенаведените одредби покажува дека Законот за банките воведува 

постепен пристап. Врз основа на 14-те причини од став 1 на член 13367, гувернерот на 

Народната банка е должен да воведе дополнителни мерки, утврдени во ставовите 2 и 3 

на истиот член. Гувернерот може да овласти и лице – супервизор од Народната банка – 

да го следи спроведувањето на мерките од став 2 на член 133. Доколку банката е 

поткапитализирана68 или се соочува со поткапитализација, гувернерот е должен, врз 

основа на член 135, да побара од надзорниот одбор на банката да достави план за 

подобрување на состојбата на банката. Таквото барање автоматски доведува до прекин 

на некои активности на банката, наведени во член 136, коишто можат да се вршат само 

со согласност од гувернерот.  

 
67 Исто така, вклучително и ситуации каде што „стапката на адекватност на капиталот и/или сопствените средства 
и/или заштитните слоеви на капиталот се под пропишаните во согласност со овој закон“.     
68 (1) Банката е поткапитализирана доколку сопствените средства или стапката на адекватност на капиталот се под 
пропишаните со овој закон, односно, според став 1 на член 65, под 8%.   
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176. Доколку состојбата на банката дополнително се влоши и стапката на адекватноста на 

капиталот на банката падне под 50% од нивото определено со закон69, гувернерот, 

според член 139, е должен70 да донесе решение за воведување администрација и 

именување администратори во банката. 

 

177. Според член 141, со воведувањето на администрацијата, на денот на доставувањето на 

решението за воведување администрација до банката престануваат  сите надлежности 

на надзорниот и управниот одбор на банката и надлежностите на собранието на 

акционери, освен надлежноста за донесување одлука за зголемување на капиталот и 

истите преминуваат на администраторите. Според член 143, администраторите имаат 

рок од 21 ден да ги утврдат состојбите во банката, да поднесат соодветен извештај до 

гувернерот и да предложат два можни чекори: План за рехабилитација на банката или 

предлог за одземање на дозволата за основање и работење којшто може да содржи и 

план за пренос на средства и обврски на банката во друга банка. Според член 146, 

гувернерот има рок од 15 дена да донесе одлука кој предлог да го прифати и според 

член 147 може да им наложи на администраторите да свикаат собрание на акционери и 

да им предложи на акционерите да ја покријат загубата на товар на сопствените 

средства и да ги зголемат сопствените средства на банката. 

 

178. Доколку, во согласност со член 151,  гувернерот оцени дека во текот на траењето на 

администрацијата не дошло до подобрување на финансиската состојба на банката, тој е 

должен да донесе решение за одземање на дозволата за основање и работа и за 

отворање стечајна постапка или за спроведување ликвидациона постапка во банката. 

 

179. Според член 154, гувернерот мора да ја укине дозволата за основање и работење на 

банка доколку се исполнети условите за воведување стечајна или ликвидациона 

постапка во банката. 

 

180. Според член 157, гувернерот е должен да донесе решение за исполнување на условите 

за отворање стечајна постапка во банка во случај на нејзина несолвентност, што се 

применува доколку стапката на адекватност на капиталот е под една четвртина од 

 
69 Според став 1 на член 65 тоа значи помалку од 4%. 
70 Во англискиот превод на Законот, се користи зборот „донесува“. 
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стапката наведена во член 6571. Според став 6, оваа одредба нема да се применува кога 

за време на администрацијата банката е исклучена од платен промет.  

 

181. Пристапот на Законот кон прашањето на стапката на адекватност на 

капиталот/поткапитализација на банка е да се користи постепен пристап: 

- според член 133, кога стапката на адекватност на капиталот на Банката паѓа под 8%, 

гувернерот мора да примени дополнителни мерки, вклучително и барање до 

надзорниот одбор на банката да поднесе план за подобрување на состојбата на 

банката, 

- според член 139, кога стапката на адекватност на капиталот на банката ќе падне под 

4%, гувернерот мора да донесе решение за воведување администрација и 

именување администратори во банка. 

- според член 157, кога стапката на адекватност на капиталот на банката ќе падне под 

2%, гувернерот мора да донесе решение за исполнување на условите за отворање 

стечајна постапка. 

 

182. Во член 157, став 4, првите две точки се однесуваат на несолвентноста на банката:     

- според првата („кога банката е несолвентна“), не е важно како гувернерот дознава 

за несолвентноста72.  

- во втората („извештајот на администраторот или спроведувањето на планот за 

рехабилитација покажуваат дека банката е несолвентна“), администраторот и 

планот за рехабилитација се споменати како извори на информации за гувернерот. 

  

183. Одредбата од член 157 треба да се чита на начин којшто овозможува да се поведе 

стечајна постапка и без претходно ангажирање администратори во критичната банка. 

Несомнено, оваа одредба се однесува на случаи кога НБСМ за првпат дознава за 

неликвидноста на банката и за нејзе тоа претставува „изненадување“, а несолвентноста 

е таква што предизвикува итно воведување стечајна постапка73.  

 

184. Сепак, читањето на сите ставови коишто се однесуваат на банките со проблеми 

покажува дека идејата на законодавецот била да го обврзе гувернерот да се обиде да 

ги спаси банките во тешкотии со тоа што прво ќе примени поненаметливи методи, а 

 
71 Според став 1 на член 65 тоа значи помалку од 2%. 
72 Важен е само фактот на несолвентност. 
73 Кога стапката на адекватност на капиталот на банката е под 2%. 
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потоа ќе ги замени со посилни методи, доколку е потребно. Очигледно е и дека 

законодавецот ја сфаќа стечајната постапка како ultima ratio, кога апсолутно не постои 

друга можност да се заштитат депонентите и стабилноста на националниот финансиски 

систем. Ваквото решение не е специфично за Северна Македонија бидејќи сите земји 

сакаат да ги заштитат од колапс банките коишто се столбови на нивните финансиски 

системи. Токму затоа стечајните постапки во банките не се остваруваат многу често.  
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5  АНАЛИЗА И ЗАКЛУЧОЦИ  

185. Во следните пет поглавја е направена анализа на одредени важни карактеристики 

поврзани со стечајот на EСБ: неформална шема на позајмување во банкарскиот сектор 

на Северна Македонија, мерките на НБСМ во EСБ во врска со нејзината стапка на 

адекватност на капиталот, односите помеѓу НБСМ и Комерцијална банка, 

потенцијалното инсјадерско тргување и две важни јавни изјави на гувернерот на НБСМ 

по поведувањето на стечајната постапка за ЕСБ.  

5.1. Неформална шема на позајмување и свесно игнорирање од страна 

на НБСМ  

 

186. Во работењето на EСБ, лесно може да се идентификува постоењето на неформален 

систем на позајмување, што е важна карактеристика на функционирањето на многу 

банки во Северна Македонија. Компаниите – клиенти на банката, кои поради нивната 

постојна изложеност или поради недостаток на соодветни залози не се во состојба да 

земат кредит од одредена банка, во овој случај EСБ, можат да земат пари преку други 

компании кои сè уште не се многу задолжени или сè уште поседуваат квалитетни 

залози и можат да добијат кредити од банките.  Тие „добри“ клиенти служат како 

посредници и земаат кредити од банката, само за да ги распределат веднаш, во 

повеќето случаи истиот ден, преку договори за заем на други клиенти – или дури и без 

такви договори.   Крајните приматели на парите се обврзани да ги вратат парите, иако 

не нужно на нивните заемодавачи, туку на други компании кои учествуваат во шемата, 

кои потоа конечно треба да ги вратат парите на банката што го обезбедила кредитот. Во 

многу случаи, клиентите на EСБ – како и клиентите на други банки – учествувале во оваа 

шема без да бидат информирани во конкретни случаи дека банката ќе пушти 

значителни износи на пари преку нивните сметки и без да дадат одобрение за која 

било од тие операции.  
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187. Врз основа на нивниот ангажман и улога во опишаниот неформален систем, некои од 

компаниите биле поекспонирани од другите – на пример Зои Пер Компани, Групација 

Галафарм74 и АТВ Зеус.  

 

188. Кога крајните приматели на парите или посредниците станале премногу изложени во 

една банка, тие се префрлале во други банки, кои се ангажирани – со нивно целосно 

знаење – во одржувањето на функционирањето на шемата – со издавање нови 

кредити, кои потоа се користеле за покривање на долговите на нивните „нови“ клиенти 

во нивните претходни банки директно од тие клиенти или преку друга група компании, 

кои плаќале за кредитите на другите клиенти во нивните банки. На овој начин се 

создаваат несоодветни односи меѓу банките, кои вообичаено се конкуренти кога 

работат на ист пазар, што не дозволува објективна процена на квалитетот и 

кредибилитетот на банкарскиот систем и финансиските текови во земјата.  

 

189. Како што беше докажано во случајот со друга банка во Северна Македонија75, шемите 

во кои се вклучени десетици компании и неколку банки полека излегле од контрола, 

предизвикувајќи голема финансиска штета на компаниите, но и на вклучените банки. 

Затоа, секоја нормална банка би се обидела да избегне учество во таква шема или да го 

запре таквото учество во случаи кога таа е веќе ангажирана.  Како и обично, преминот 

од неформална повторно кон целосна законска активност за позајмување секогаш 

предизвикува рушење на пирамидалната шема изградена од учесниците во 

неформалните синџири, а тоа започнало со именувањето на новиот претседател на 

Управниот одбор на EСБ, кој стапил на позицијата на 29 ноември 2019 година и кој се 

обидел да ги наплати долговите од посредниците и од други учесници во 

неформалната шема, едноставно следејќи ги склучените договори, а не неформалните 

договори на учесниците во неформалната шема. 

 

190. Тешко е, ако не и невозможно, да се разбере како НБСМ не го идентификувала 

постоењето и обемот на споменатите неформални шеми на позајмување и не 

реагирала на нив со оглед на заканата што тие ја претставуваат за интегритетот на 

банкарскиот систем76.  Имајќи го предвид фактот дека НБСМ била информирана за 

 
74 Во периодот од 7 март 2014 година до 3 ноември 2020 година, Групацијата Галафарм добила 95 заеми од други 
компании во вкупна вредност од 399.175.598 денари. 

75 Комерцијална банка. 
76 Во најлош случај, тоа може да доведе до колапс на банкарскиот сектор во Северна Македонија.  
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постоењето на шемата од сопственикот на компанијата Градско Такси Сонце во првата 

половина на 2019 година77, наодите од надворешната теренска супервизија на ЕСБ, 

спроведена во периодот од 8 април 2019 до 6 јуни 2019 година, за време на која биле 

идентификувани огромни и значителни недостатоци – користење кредити спротивно на 

нивната намена, фалсификување документи, издавање кредити на поврзани клиенти, 

несоодветна класификација на ризикот на клиентите78, сето тоа предизвикано од 

постоењето на таков неформален систем на позајмување – и обемот на неформално 

финансирање во финансискиот систем на Северна Македонија, има само еден можен 

заклучок: НБСМ намерно не сакала да се справи со проблемот во кој, на пример, 

Комерцијална банка била ангажирана уште во 2004 година и кој пораснал до 

неконтролирани размери до 2020 година.  Свесното игнорирање од страна на НБСМ 

предизвика огромна материјална штета на многу компании и банки и на целиот 

банкарски сектор на Северна Македонија. Исто така, постојат некои веродостојни 

тврдења дека поединечни вработени во НБСМ во одредени ситуации давале совети за 

справување со одредени проблеми за да се одржи шемата.  

 

191. Важноста на некои од учесниците во неформалната шема на позајмување била 

дополнително нагласена со купувањето на компанијата Галафарм, еден од важните 

посредници во шемата, во јули 2021 година од страна на Николај Хинтоларски79, 

купувач80, кој пред само неколку месеци бил сериозно заинтересиран за купување на 

EСБ и кој имал многу блиски врски со Владата на Северна Македонија81.  Очигледно, 

постоел елемент на итност за купувањето на Галафарм, за која само еден месец 

претходно била поведена стечајна постапка од компанијата Крмзов МР. Се чини дека 

Галафарм била купена од Хинтоларски преку скап откуп на побарувањата на 

доверителите82 само краток период пред компанијата да биде достапна по далеку 

пониска цена по завршувањето на стечајната постапка.  

 

5.2. Мерките на НБСМ во EСБ во врска со стапката на адекватност на 

капиталот 

 

 
77 Видете став 12 погоре.  
78 Видете став 30 погоре.  
79 Преку компанијата Нико Фарм ДООЕЛ Скопје. 
80 Г-дин Хинтоларски, бугарски државјанин. 
81 Видете став 18 и 19 погоре.  
82 Особено Крмзов МР. 
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192. По директната супервизија на НБСМ, спроведена во периодот помеѓу 18 април 2018 и 7 

јуни 2018 година, гувернерката на НБСМ на 26 септември 2018 година донела Решение 

за редовни и дополнителни корективни мерки за ЕСБ. Една од мерките била барањето 

ЕСБ да ги зголеми сопствените средства за да постигне стапка на адекватност на 

капиталот од најмалку 15% до 31 март 2019 година. На 15 мај 2019 година, гувернерката 

донела Решение за изменување на Решението од септември 2018 година, со кое сега се 

барало од EСБ да испланира мерки за зголемување на стапката на адекватност на 

капиталот на EСБ на 15% до 15 септември 2019 година. Планот, изготвен од ЕСБ, бил 

одобрен од гувернерката на НБСМ на 6 јуни 2019 година. На состанокот помеѓу НБСМ и 

ЕСБ одржан на 12 август 2019 година, било договорено првата транша од парите за 

зголемување на стапката на адекватност на капиталот да биде инвестирана од 

акционерите на крајот на август или почетокот на септември 2019 година. На 15 август 

2019 година, се одржал друг состанок помеѓу НБСМ и ЕСБ и повторно била нагласена 

потребата од инвестирање дополнителен капитал во ЕСБ, по кој мнозинскиот акционер 

ветил дека тоа ќе го направи наскоро. 

 

193. На 19 август 2019 година, во Записникот на НБСМ од директната теренска супервизија 

истиот ден јасно и експлицитно е наведено дека стапката на адекватност на капиталот 

на банката е негативна. Таа изјава значела дека согласно со член 139 од Законот за 

банките, гувернерот бил должен да донесе решение за воведување администрација на 

ЕСБ и да именува администратори. Освен тоа, таа изјава значела и дека согласно со 

член 157 од истиот закон, гувернерот бил должен да донесе решение за исполнување 

на условите за отворање стечајна постапка за ЕСБ. Ништо од тоа не се случило и, иако 

тоа бил моментот кога EСБ била во најлоша состојба од кога било претходно83 во однос 

на нејзината солвентност84, НБСМ ѝ дозволила да продолжи со работа без да ги 

искористи најсилните алатки предвидени со Законот за банките.  

 

194. На 26 ноември 2019 година, компанијата ГОФИ, која била еден од акционерите на ЕСБ, 

добила кредит од 615 милиони денари од Комерцијална банка (обезбеден со залог на 

акциите на компанијата ЕУРОЛИНК) заради докапитализација, но не го искористила за 

зголемување на основниот капитал на EСБ. Напротив, го прикажала на Банката како 

субординиран заем. На овој начин, стапката на ликвидност на EСБ не се подобрила, што 

било особено штетно, имајќи предвид дека преку оваа активност, надворешната 

 
83 Наводно уште полошо отколку за време на стечајот на 12 август 2020 година. 
84 Многу важни депозити биле повлечени од депонентите. 
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ревизија на EСБ во декември 2019 година не можела да евидентира подобрување на 

таа стапка85, што можел да биде еден од елементите коишто влијаеле на НБСМ да 

укине неколку забрани за работењето на EСБ во 2020 година. Имено, поради 

значителното подобрување на портфолиото на нефункционални кредити (видете 

подолу, следниот став), НБСМ во декември 2019 година изразила подготвеност да го 

прилагоди Планот за подобрување на состојбата на банката. Прилагодениот план би 

опфатил период од две години доколку се исполнат следните услови: дополнителни 

инвестиции од 3,5 милиони евра во ЕСБ до 30 април 2020 година и 2 милиони евра до 

31 декември 2020 година – со можност за одложување до 31 март 2021 година. 

Меѓутоа, бидејќи акционерите не ги искористиле 10-те милиони евра за 

докапитализација туку за субординиран заем, не дошло до прилагодување на Планот за 

подобрување на состојбата.  

 

Конечно, во февруари 2020 година, 11 милиони евра од два субординирани заеми биле 

искористени за покривање на загубите на ЕСБ, но тоа немало влијание врз резултатите 

на надворешната ревизија од декември 2019 година или врз подготвеноста на НБСМ да 

го прилагоди Планот за подобрување на состојбата на ЕСБ.  

 

195. Во периодот од октомври до декември 2019 година, EСБ повратила 15,2 милиони евра 

од портфолиото на нефункционални кредити, зголемувајќи ја стапката на ликвидност за 

1,5% на 2%.  Од јануари до март 2020 година биле повратени уште 6 милиони евра. Тие 

активности морале да запрат на 24 март 2020 година поради вонредната состојба со 

Ковид-19, за време на која присилните наплати биле целосно забранети Темелната 

анализа на можностите на ЕСБ за понатамошни присилни наплати по вонредната 

состојба (која заврши на 29 мај 2020 година), во која учествувала и НБСМ во јуни 2020 

година, докажала дека за периодот од јуни до декември 2020 година имало реални 

шанси ЕСБ да поврати помеѓу 4,5 и 8 милиони евра.  

 

196. На 4 февруари 2020 година, гувернерката на НБСМ донела ново решение, за 

изменување на претходните решенија, со кое се одобруваат измените на Планот за 

подобрување на состојбата и се воведуваат нови забрани за ЕСБ, но не се споменува 

стапката на адекватност на капиталот. Истиот ден, НБСМ донела уште едно решение, со 

 
85 Според неофицијална пресметка, би се зголемила за над 8%.  
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кое ѝ се дозволува на ЕСБ да дава заеми на ограничени категории физички и правни 

лица.  

 

197. На 24 март 2020 година, врз основа на уредба на Владата на Северна Македонија, била 

забранета присилна наплата на заостанати заеми и стечаи на трговски субјекти во 

Северна Македонија. На 29 мај 2020 година, таа уредба била укината од страна на 

Владата. 

 

198. На 27 април 2020 година, НБСМ донела Решение за изменување на претходните 

решенија, а на 22 мај 2020 година, уште едно решение со кое повторно се воведува 

забраната за кредитирање на одредени категории физички и правни лица, која била 

укината пред само три месеци, на 4 февруари 2020 година. На 26 мај 2020 година, 

НБСМ донела Решение за делумна контрола на работата на ЕСБ и наредниот ден, на 27 

мај 2020 година, администраторите на НБСМ влегле во НБСМ со целосен пристап до 

сите информации. Во ниту едно решение не бил наведен проблемот со стапката на 

адекватност на капиталот. На 1 јуни 2020 година, поради падот на сопствените средства 

на ЕСБ, НБСМ донела решение за укинување на дозволата на ЕСБ за меѓународно 

тргување со хартии од вредност.  

 

199. Во мај 2020 година, стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ, пресметана од самата 

банка, била 5,91%, а на 30 јуни 2020 година, стапката на адекватност на капиталот, 

повторно пресметана од самата ЕСБ, била 5,55%.  Охрабрена од тие податоци, на 6 јули 

2020 година, ЕСБ ги објаснила причините за неисполнувањето на изменетиот План за 

подобрување на состојбата од 4 февруари 2020 година, што било резултат на состојбата 

со Ковид-19, и поднела нов предлог до НБСМ за ревидирање на веќе изменетиот План 

за подобрување на состојбата. Предлогот бил одбиен од НБСМ на 13 јули 2020 година. 

На 17 јули 2020 и 27 јули 2020 година, ЕСБ го повторила своето барање, дополнително 

објаснувајќи ги причините за бавното спроведување на Планот за подобрување на 

состојбата. Во дописот од 27 јули 2020 година, самата банка побарала од НБСМ да им 

наложи на акционерот(-ите) да ја докапитализираат банката врз основа на член 133, 

став 1/7 и став 2/2/10 од Законот за банките, мерка која воопшто не била преземена од 

јуни 2015 година и покрај фактот што оттогаш ЕСБ никогаш не ја одржала потребната 

стапка на адекватност на капиталот.  На 28 јули 2020 година, ЕСБ испратила нов допис 

до НБСМ, изразувајќи го своето задоволство од искрените обиди на сериозен странски 

инвеститор да ја докапитализира банката.  
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200. Имено, во јуни 2020 година се појавил странски инвеститор кој покажал вистински 

интерес да ја купи банката. На 16 јули 2020 година, потенцијалниот инвеститор ја 

информирал НБСМ дека склучиле обврзувачки Меморандум за разбирање со ЕСБ и 

некои од поврзаните акционери за купување 80% од ЕСБ и дека ревизорската 

компанија PwC имала задача да подготви извештај за длабинска анализа и Бизнис 

план/План за подобрување на состојбата на ЕСБ. Исто така, инвеститорот предложил и 

средба лично меѓу инвеститорот и НБСМ во август. Ова и ниту едно од следните барања 

необјасниво никогаш не резултирале со средба помеѓу НБСМ и инвеститорот. На 18 

јули, инвеститорот ја известил НБСМ за скратувањето на периодот за добивање на 

Бизнис планот/Планот за подобрување на состојбата на ЕСБ од PwC најдоцна до 31 јули.   

На 6 август 2020 година, инвеститорот го доставил конечниот Бизнис план за ЕСБ до 

НБСМ и изразил подготвеност веднаш да депонира 2 милиони евра директно во ЕСБ 

дури и пред да ја добие потребната дозвола, но под одредени услови86.  По таа 

информација, НБСМ истиот ден одговорила дека според нејзиното разбирање 

инвеститорот не сака да го вложи потребниот износ во ЕСБ. Повторно, истиот ден, 

инвеститорот одговорил дека планот за докапитализација на ЕСБ бил заснован на 

нацрт-извештајот за длабинска анализа на ЕСБ и соодветниот Бизнис план. Според тој 

план, инвеститорот веднаш би инвестирал 2 милиони евра, проследени со уште 5 

милиони евра до крајот на 2020 година и која било дополнителна сума во следните 

години, доколку има потреба. Додадено било и образложение дека не би било 

економски исплатливо инвеститорот да го вложи целиот износ на пари без претходно 

да се стекне со потребните одобренија од НБСМ. Сепак, овој пат инвеститорот понудил 

веднаш да изврши безусловна авансна инвестиција од 2 милиони евра под услов НБСМ 

да издаде принципиелно писмо за одобрение во коешто би било наведено дека НБСМ 

не гледа какви било крупни проблеми со добивањето дозвола од страна на 

инвеститорот да поседува 80% од ЕСБ. 

На 8 август 2020 година, инвеститорот ја информирал НБСМ дека е подготвен да 

инвестира 7 милиони евра (2 милиони евра + 5 милиони евра) за да се стабилизира 

стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ, дури и ако длабинската анализа од PwC сè 

уште не била завршена. 

На 11 август 2020 година, НБСМ му одговорила на инвеститорот, наведувајќи дека не се 

задоволни од директната инвестиција од 2 милиони евра, проследена од инвестиција 

 
86 Но исто така додал дека во случај НБСМ да не ја одобри дозволата на инвеститорот, ЕСБ ќе му врати на 
инвеститорот 2 милиони евра.  
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од 5 милиони евра до крајот на септември, и побарала „итна и брза докапитализација 

од 7 милиони евра”. Истиот ден, инвеститорот испратил уште една е-пошта до НБСМ, 

нудејќи да плати 2 милиони евра во тековната недела и 5 милиони евра според Бизнис 

план поднесен на 4 август 2020 година. Овој пат, инвеститорот исто така додал дека во 

отсуство на позитивен одговор од НБСМ, оваа обврзувачка понуда автоматски би 

истекла на 14 август во 15 часот по локално време. НБСМ не одговорила на ова писмо. 

 

201. На 4 август 2020 година, поранешната сопственичка на компанијата ЕУРОЛИНК 

испратила допис до НБСМ како одговор на дописот од гувернерката на НБСМ од 17 јуни 

2020 година. Во својот допис, таа ја информирала гувернерката дека нема намера 

дополнително да инвестира во ЕСБ или да заземе некоја менаџерска позиција таму.  

 

202. На иницијатива на НБСМ, на 5 август 2020 година, се одржал видео повик помеѓу ЕСБ и 

НБСМ при кој било договорено 3,5 милиони евра да бидат инвестирани од еден од 

акционерите во ЕСБ до 14 август 2020 година. На тој состанок, НБСМ исто така изразила 

благодарност до потенцијалниот купувач на банката. 

 

203. На 10 август 2020 година, во НБСМ се одржал состанок помеѓу претставник на еден од 

акционерите и НБСМ, на кој акционерот понудил веднаш да инвестира 2,2 милиони 

евра во Банката за да ја убеди гувернерката да оствари средба со потенцијалниот 

инвеститор. Следниот ден, на 11 август 2020 година, акционерот испратил допис до 

НБСМ во кој барал одобрување на две активности со кои веднаш би се зголемил 

основниот капитал на ЕСБ за приближно 2 милиони евра.   НБСМ го добила дописот на 

12 август и не одговорила на него. 

 

204. На 6 август 2020 година, Управителката на портфолио од Дирекцијата за вонтеренска 

супервизија и лиценцирање на НБСМ ја информирала Банката дека, според 

пресметките на НБСМ, стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ на 30 јуни 2020 

година не била +5,5% како што било наведено од ЕСБ, туку -1,23%. 

 

205. На 12 август 2020 година, НБМ донела Решение според кое е потврдено исполнувањето 

на условите за отворање на стечајна постапка за ЕСБ и нејзината дозвола за основање и 

работење е одземена поради несолвентност на ЕСБ како резултат на фактот што според 

пресметките на НБСМ, стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ на 30 јуни 2020 
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година изнесувала – 4,14 %. Во Решението не бил јасно презентиран методот врз 

основа на кој е пресметана стапката на адекватност на капиталот. 

 

206. Текстот на ставовите 1 и 4 од член 157 од Законот за банките е многу јасен и директен 

во обврзувањето на гувернерот на НБСМ да поведе стечајна постапка на банката во 

случај на несолвентност. 

Во англиската верзија, став 1 гласи како што следува: „The Governor shall pass a decision 

on fulfilment of the requirements for opening bankruptcy proceeding in a bank”.Исто така, 

во англиската верзија, став 4 гласи како што следува: „Bankruptcy procedure shall be 

initiated in the following cases:” 

Во оригиналната, македонска верзија, став 1 од член 157 гласи како што следува: 

„Решение за исполнување на условите за отворање на стечајна постапка во банка 

донесува гувернерот.” 

Исто така, во македонска верзија, став 4 од член 157 гласи како што следува: „Услови за  

воведување на стечајна постапка во банка постојат кога:..” 

 

207. Според текстот на член 157 од Законот за банките, гувернерот бил должен да поведе 

стечајна постапка за ЕСБ на 19 август 2019 година. Фактот дека гувернерката била 

свесна за својата (неисполнета) обврска може да се смета за потврден со тоа што во 

нејзиното интервју од 3 септември 2020 година, таа споменала дека стапката на 

адекватност на капиталот на ЕСБ била „утврдена како недоволна“ уште во 2019. Ваквата 

внимателна формулација на нејзината изјава потврдува два факти: гувернерката била 

свесна за реалната состојба на стапката на адекватност на капиталот на ЕСБ во 2019 

година и во интервјуто не сакала да дава премногу детали за тоа, најверојатно затоа 

што знаела дека ја прекршила својата обврска да поведе стечајна постапка уште во 2019 

година. 

 

208. Имајќи го предвид очигледниот постепен пристап на Законот за банките, во случај на 

негативна стапка на адекватност на капиталот и уште пред да донесе решение за стечај, 

гувернерот морал да го примени членот 139 од Законот за банките, според кој 

гувернерот е должен да донесе решение за воведување администрација на ЕСБ и да 

назначи администратори доколку стапката на адекватност на капиталот на банката 

падне под 4%. Спротивното постапување е многу важен елемент за анализата на 

мерките на гувернерката за ЕСБ: и покрај фактот што знаела дека раководните 

структури на ЕСБ се коренот на проблемот којшто таа се обидела да го реши со 
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неуспешно убедување член на семејството87 на еден од акционерите да ја преземе 

Банката, менаџментот на ЕСБ ниту еднаш не бил цел на редовни и вонредни мерки во 

нејзините многубројни решенија, тоа секогаш била самата Банка, главно во смисла на 

ограничување на нејзините активности. Парадоксално, самата Банка88 морала да 

побара од НБСМ да му(им) наложи на акционерот(ите) да ја докапитализира(ат) 

Банката врз основа на член 133, став 1/7 и став 2/2/10 од Законот за банките. Оваа 

иницијатива не била прифатена од страна на гувернерката, што е изненадувачки со 

оглед на нејзината јавна изјава од 3 септември 2020 година, дека еден од главните 

проблеми на ЕСБ е „лошото управување со кредитното портфолио и поврзаните 

ризици“, што е проблем исклучиво предизвикан од лошо управување. Наместо да ги 

замени луѓето одговорни за проблемите, кои НБСМ не сакала ниту да ги согледа во 

целост (види погоре, потпоглавје 4.1.), со администратори избрани од НБСМ, НБСМ 

одлучила да се справи со проблемот со постојано додавање дополнителни 

ограничувања во работењето на Банката.   

 

209. Очигледно е дека гувернерката не ги прочитала членовите 139 и 157 од Законот за 

банките коишто се задолжителни и ја обврзуваат да преземе дејствија во одредени 

околности на несолвентност. Напротив, јасно е дека таа е на мислење дека гувернерот 

има дискреционо право да одлучи која мерка да ја примени за банките кои имаат 

проблеми и дали воопшто да примени некаква мерка. Ова несомнено важи во однос на 

многу мерки наведени во Законот за банките, но не и за оние наведени во членовите 

139 и 157. 

 

210. Заклучокот за погрешното толкување од страна на гувернерката на нејзините обврски 

според Законот за банките води до следното едноставно прашање: ако не се законски, 

кои биле главните причини кои влијаеле на нејзината одлука да поведе стечајна 

постапка за ЕСБ на 12 август 2020 година, кога таа не сметала дека е обврзана да го 

стори тоа уште на 19 август 2019 година? Бидејќи е очигледно дека таа на 

дискреционен начин го применила задолжителниот текст од Законот, може да има 

само економски причини кои влијаеле на нејзината одлука во 2020 година. Земајќи ја 

предвид секоја друга потенцијална причина како што е дрскиот однос на акционерите 

или менаџерите89 на Банката кон НБСМ и самата гувернерка, игнорирањето на 

 
87 Поранешниот сопственик на компанијата ЕУРОЛИНК. 
88 На 27 јули 2020 година.  
89 Претпоследниот Претседател на Управниот одбор.  
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нејзините идеи90 (не решенија!) за тоа како да се постапи со Банката и слично е нешто 

што никогаш не би требало да се случи во земја каде што владее правото и во која било 

народна банка која ги извршува своите должности во најдобар интерес на нејзините 

граѓани и финансискиот систем на земјата. 

 

211. Гувернерката се соочувала со тешки предизвици при постапувањето со ЕСБ, особено 

поради постојаните доцнења во нејзината докапитализација, предизвикани од 

акционерите. Таа била принудена да ги помести веќе поставените рокови за 

докапитализација – од 31 март 2019 година, прво до 15 септември 2019 година, а потоа 

до февруари 2020 година, кога се извршила докапитализацијата со 11 милиони евра. 

Поради тие предизвици, меѓусебната доверба помеѓу НБСМ и ЕСБ нагло опаднала и таа 

само делумно била повторно воспоставена со новиот претседател на управниот одбор. 

Довербата не можела целосно да се врати поради континуираната несигурност на 

главните акционери во нивниот пристап кон докапитализацијата и поради нивното 

повремено непочитување на НБСМ и гувернерката. Во меѓувреме, НБСМ не направила 

ништо значително за да го спречи менаџментот на ЕСБ да продолжи со „лошото 

управување со кредитното портфолио и поврзаните ризици“ како најголем проблем 

идентификуван од НБСМ. 

 

212. Економските услови во кои работела ЕСБ во првата половина на 2020 година не биле 

погодни за подобрување на нејзината состојба: покрај корективните мерки коишто ги 

вовела НБСМ, многу од кои директно ги ограничиле нејзините способности да ги 

продава своите производи и да го заработи потребниот приход, Банката, исто така, 

била нагло сопрена во нејзините успешни присилни наплати поради вонредната 

состојба со Ковид-19 од 24 март 2020 година до 29 мај 2020 година. Сепак, во периодот 

од октомври 2020 година до март 2021 година, ЕСБ успеала да наплати 21,2 милиони 

евра од нефункционалните кредити (НФК). 

 

213. Од друга страна, економските перспективи за ЕСБ, исто така, се подобрувале и поради 

други случувања: како што ѝ било познато на НБСМ, имало веродостојна проценка дека 

ЕСБ може да наплати дополнителни 4,5 милиони евра до 8 милиони евра од НФК во 

периодот помеѓу јуни и декември 2020 година. По многу неуспешни обиди за продажба 

на Банката, се чинело дека нејзините акционери нашле стабилен инвеститор, подготвен 

 
90 На пример, принудување на членовите на семејството на акционерите да инвестираат во банката. 
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да инвестира – иако НБСМ истиот го третирала на несфатливо негативен начин – 2 

милиони евра веднаш и безусловно, по што би следувала уште една инвестиција од 5 

милиони евра до крајот на 2020 година. Конечно, еден од акционерите бил подготвен 

веднаш самиот да инвестира дополнителни 2 милиони евра во Банката. И покрај фактот 

што овие две понуди – од потенцијалниот инвеститор и од акционерот – дошле на 11 

август 2020 година, кога – најверојатно – сите во НБСМ веќе се подготвувале да поведат 

стечајна постапка, тие требало да бидат земени предвид при оценувањето на идната 

солвентност и судбината на Банката. 

 

214. Тоа требало да биде особено важно имајќи предвид дека било апсолутно нејасно 

колкава е реалната стапка на адекватност на капиталот на Банката. Имено, за само еден 

месец имало четири различни проценки на таа стапка: според самата ЕСБ, на крајот на 

мај 2020 година, стапката на адекватност на капиталот била 5,91%, а на 30 јуни 2020 

година, стапката на адекватност на капиталот – повторно, според самата ЕСБ – била 

5,55%. Според НБСМ, стапката на адекватност на капиталот за 30 јуни 2020 година била 

прво пресметана - со добро поткрепена пресметка – на ниво од -1,23%91, за потоа 

повторно да биде пресметана за истиот ден (30 јуни) на 12 август 2020 година92 и 

утврдена на -4,14% на начин којшто не е воопшто прегледен во однос на методот врз 

основа на кој е пресметана стапката на адекватност на капиталот. Имено, пресметката 

на НБСМ на вкупната неиздвоена исправка на вредност, која била одлучувачка при 

пресметката на НБСМ на стапката на адекватност на капиталот, се однесувала само на 

„последните достапни информации од 30 јуни 2020 година“, генерално и без никакви 

дополнителни детали. Сепак, како резултат на таа „пресметка“, Банката била ставена 

под стечај. 

 

215. Имајќи предвид дека не било јасно колкава навистина била стапката на адекватност на 

капиталот на Банката, не може доволно да се нагласи важноста на пропуштената 

примена на член 139 од Законот за банките и невоведувањето администрација на 

Банката од страна на гувернерката. Имено, администраторите назначени од страна на 

гувернерката коишто ги заменуваат Надзорниот и Управниот одбор на Банката имаат 

една главна задача93: да ја утврдат состојбата на Банката што вклучува утврдување на 

стапката на адекватност на капиталот. Со назначувањето администратори, гувернерката 

 
91 Од управителот на портфолио на Дирекцијата за вонтеренска супервизија и лиценцирање на НБСМ. 
92 Од гувернерката.  
93 Според став 1 од член 143 од Законот за банките. 



117 
 

би решила две критични прашања во ЕСБ: би се замениле супервизорите и менаџерите, 

кои во најголем дел94 ја довеле Банката во критична состојба и би се добила јасна слика 

за финансиската состојба на Банката, што ќе ѝ овозможело да носи навистина 

квалификувани одлуки. Не е познато зошто членот 139 не бил применет. 

 

216. Како заклучок, строго законски гледано и во согласност со податоците на НБСМ, 

гувернерката имала обврска да ја поведе стечајната постапка за ЕСБ на 12 август 2020 

година – ако не од друга причина, тогаш поради пресметката на стапката на 

адекватност на капиталот на -1,23% од страна на управителот на портфолио на 

Дирекцијата за вонтеренска супервизија и лиценцирање на НБСМ. 

 

217. Меѓутоа, имајќи предвид дека оваа обврска постоела уште на 19 август 2019 година и 

тогаш не била исполнета, се поставува прашањето зошто навистина морало да се 

донесе решение за поведување стечајна постапка на 12 август 2020 година. Прво, 

состојбата на Банката не била целосно јасна. Второ, сите во земјата знаеле дека 

работењето на сите банки во Северна Македонија биле тешко погодени од 

воведувањето мораториум на присилните наплати за време на вонредната состојба со 

Ковид-1995. За ЕСБ, состојбата била уште потешка, бидејќи била изложена и на сериозни 

ограничувања од НБСМ во извршувањето на своите профитабилни активности поради 

нејзината лоша состојба. Конечно, дури и една многу конзервативна проценка довела 

до заклучок дека до крајот на 2020 година, ЕСБ би додала уште 9 милиони евра на 

својот основен капитал и дополнително би собрала најмалку 4,5 милиони евра од 

присилните наплати. Доколку не се повела стечајна постапка во 2019 година, кога ЕСБ 

била во полоша положба, НБСМ можела да почека уште неколку месеци или можеби 

недели за да види дали и како ќе течат ветените инвестиции96 во ЕСБ и во случај на 

нивно отсуство веднаш да започне стечајна постапка. 

 

218. Според став 3 од член 131 од Законот за банките, при одлучувањето за мерките за 

банките кои се соочуваат со проблеми, гувернерот, покрај многу други критериуми, 

треба да ја има предвид и „стабилноста на банкарскиот систем во целина”. Со други 

зборови, ако состојбата на ЕСБ сериозно го загрозувала банкарскиот систем на Северна 

Македонија како целина, решението на гувернерката од 12 август 2020 година ќе било 

 
94 Со исклучок на новиот претседател на Управниот одбор. 
95 Од 24 март 2020 година до 29 мај 2020 година. 
96 2+5 милиони евра од потенцијалниот инвеститор и 2 милиони евра од еден од акционерите. 
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економски прифатливо. Но, банкарскиот систем на Северна Македонија никогаш не бил 

во подобра форма отколку во август 2020 година: според јавната изјава на гувернерката 

од 3 септември 2020 година, „капиталот на другите банки е на историски максимум и 

нивната стапка на адекватност на капиталот е двојно повисока од онаа што се бара со 

закон…“.  

 

219. Според истиот став 3 од член 131 од Законот за банките, при одлучувањето за мерките 

за банките кои се соочуваат со проблеми, покрај многу други критериуми, гувернерот 

треба да го земе предвид и „влијанието или потенцијалното влијание на мерката врз 

банката или врз нејзините депоненти во насока на спречување на натамошно 

влошување на состојбата во банката”. Во случајот на ЕСБ, оваа одредба се преточува во 

едно многу едноставно прашање: дали депонентите биле подобро заштитени при 

редовното работење на Банката или за време на нејзиниот стечај? Бидејќи стечајната 

постапка е сè уште во тек, конечниот одговор сè уште не може да се даде, но веќе се 

можни некои споредби: додека Банката сè уште работела, во период од 6 месеци97 таа 

успеала да поврати 21,2 милиони евра од НФК. По воведувањето на стечајната 

постапка, стечајниот управник98 во период од 14,5 месеци99 успеал да поврати 

383.895.297,41 денари од НФК, што изнесува околу 6,4 милиони евра. Со други зборови, 

за повеќе од двојно подолг период, стечајниот управник успеал да поврати повеќе од 

три пати помалку пари отколку Банката пред отпочнувањето на стечајната постапка. 

Она што е, исто така, исклучително важно, стечајниот управник не повел нова постапка 

за поврат, туку само ги завршил оние коишто ЕСБ веќе ги имала започнато. Како 

резултат на тоа, во моментов се чини дека интересите на депонентите би биле многу 

подобро заштитени доколку Банката била оставена да работи. 

 

220. Во согласност со став 3 од член 131 од Законот за банките, постојат и некои други 

критериуми – покрај оние споменати во ставовите 139 и 140 погоре – коишто 

гувернерот треба да ги земе предвид при одлучувањето за мерките за банките кои се 

соочуваат со проблеми: видот и сериозноста на незаконитоста и/или неправилноста; 

дали незаконитоста, односно неправилноста била намерна и/или се повторува и 

подготвеноста на органите на банката за отстранување на констатираните 

незаконитости и неправилности. При проценувањето на „видот и сериозноста на 

 
97 Од октомври 2019 година до март 2020 година. 
98 Според неговата изјава од 8 ноември 2021 година. 
99 Од 14 август 2020 година до 31 октомври 2021 година. 
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незаконитоста и/или неправилноста“, може да се заклучи дека состојбата во ЕСБ на 12 

август 2020 година несомнено била многу сериозна, бидејќи причината за поведување 

стечајна постапка била несолвентноста според член 157 од истиот закон. Оваа 

„неправилност“ била повторлива бидејќи веќе била регистрирана на 19 август 2019 

година. Покрај тоа, според нејзиното претходно искуство со органите на Банката, главно 

со акционерите, гувернерката имала целосно право да се сомнева во нивната 

подготвеност да ја отстранат неправилноста во смисла на подобрување на стапката на 

адекватност на капиталот на Банката и нејзината солвентност. Меѓутоа, сите три 

критериуми споменати овде се помалку важни од прашањето дали имало реални 

економски шанси да се спаси Банката, да се отстранат неправилностите и да се 

заштитат интересите на банкарскиот систем и на депонентите на Банката, и како што е 

споменато погоре (во ставовите 138, 139 и 140), имало реални и материјални изгледи 

солвентноста на Банката значително да се подобри до крајот на 2020 година. 

 

221. Може да се заклучи дека по несфатливото невоведување задолжителна 

администрација за Банката, што би била убедливо најдобрата мерка за потенцијално 

спасување на Банката од стечај, во правна смисла, гувернерката морала да поведе 

стечајна постапка за ЕСБ на 12 август 2020 година. Но, бидејќи таа не го сторила тоа на 

19 август 2019 година, кога Банката била во многу полоша состојба, од аспект на многу 

ветувачките економски случувања во Банката (постоењето на сериозен инвеститор, 

ефективни присилни наплати), имало голема причина да се почека уште малку со 

поведувањето на стечајната постапка, особено бидејќи депонентите и нивните 

депозити биле подобро заштитени кога Банката сè уште работела.  

 

 

5.3. Односите помеѓу НБСМ и Комерцијална банка 

 

222. Имајќи го предвид намерното игнорирање на НБСМ за постоењето и функционирањето 

на незаконската шема на позајмување во банкарскиот сектор на Северна Македонија, 

опишана во Поглавјата 2 и 4.1. погоре, во која Комерцијална банка играла исклучително 

важна улога, вреди да се анализираат сите потенцијални конкретни или посебни 

односи меѓу НБСМ и Комерцијална банка, особено што оваа банка е системска банка на 

земјата. Ова е потребно за да се разбере дали неуспехот на НБСМ да го идентификува и 

санкционира постоењето на незаконската шема на позајмување, која исто така силно 
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влијаела врз работењето на ЕСБ, може да се припише и на овие посебни односи во 

банкарскиот сектор на Северна Македонија. 

  

223. Во септември 2019 година, името на Комерцијална банка било искористено за да се 

уверат депонентите и пошироката јавност во Северна Македонија дека ЕСБ не е во 

толку тешка состојба како што изгледало. Протекувањето на информации во врска со 

разговорите помеѓу ЕСБ и Комерцијална банка за можно преземање на ЕСБ од страна 

на Комерцијална банка и нивното објавување на официјалната веб-страница на берзата 

во Скопје на крајот на септември 2019 година одиграло голема улога во смирувањето 

на ситуацијата. Тоа очигледно било направено во договор помеѓу НБСМ и 

Комерцијална банка. 

 

224. Тешко е да се разбере зошто гувернерката на НБСМ во ноември 2019 година ја одбила 

понудата на австрискиот купувач на компанијата ЕУРОЛИНК, кој изразил подготвеност 

да изврши авансно плаќање на 10 милиони евра за најмногу 6 дена, на 16 ноември 

2019 година. Меѓутоа, гувернерката побарала плаќање и зголемување на сопствениот 

капитал на ЕСБ „денес“100.  Наместо солидна исплата, НБСМ инсистирала еден од 

главните акционери на ЕСБ да земе заем од 10 милиони евра од Комерцијална банка и 

како залог да даде акции на ЕУРОЛИНК, што на крајот било и направено – но заемот 

станал оперативен за 6 дена, на 16 ноември, точно на денот кога и австрискиот купувач 

требало да ги префрли парите. Со други зборови, наместо да се согласи на едноставно 

авансно плаќање од стабилен странски инвеститор, НБСМ инсистирала на 

комплицирана шема на заем од Комерцијална банка, која, меѓу другото, исто така, го 

чинела заемопримачот околу 300.000 евра. 

 

225. Лично присутна била и гувернерката на НБСМ кога претставници на Комерцијална 

банка побарале од Управниот и Надзорниот одбор на ЕСБ да потпишат изјава со која се 

потврдува одлуката на поранешниот ГИД на Банката, кој без соодветно овластување 

префрлил 3 милиони евра во Комерцијална банка за да се користат како залози за 

заемите на некои правни лица со голема изложеност во ЕСБ101, сега управувана од 

Комерцијална банка102. Освен тоа, за време на истиот состанок, Комерцијална банка 

побарала да се потпише друг документ, кој ќе ѝ овозможи да продолжи да ги користи 

 
100 Невозможно барање од страна на гувернерката. 
101 Југотрејдинг, Крмзов, Прототип, Галафарм, .. 
102 Детали за тие активности се содржани во Извештајот за внатрешна ревизија од ноември 2019 година, кој е 
испратен и до НБСМ. Немало реакции. 
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споменатите 3 милиони евра. Тие две барања биле крајно сомнителни и најверојатно 

незаконски, не само од аспект на крајно невообичаено финансиско работење во 

банкарскиот систем контролиран од НБСМ, туку и од аспект на можното кривично дело 

„Злоупотреба на овластување во стопанството“ според член 287 од Кривичниот законик 

на Северна Македонија, извршено од претходниот ГИД на ЕСБ. Оттука, според член 364 

од истиот Кривичен законик, гувернерката како службено лице била должна да го 

пријави кривичното дело за кое дознала при вршење на својата должност и бидејќи 

свесно не го сторила тоа, постојат основани причини за сомневање дека сторила 

кривично дело „Непријавување кривично дело или сторител“ од горенаведениот член 

364. 

 

226. Исто така, се чини дека НБСМ не препознала ниту една од операциите на префрлање 

многу задолжени клиенти од Комерцијална банка во ЕСБ со цел да се продолжи 

нивното финансирање, без притоа да се изложи Комерцијална банка на какви било 

дополнителни ризици103. 

 

227. Без никакво сомнение, постоел посебен однос помеѓу НБСМ и Комерцијална банка, што 

не може да се објасни само со фактот дека Комерцијална банка е најважната банка на 

банкарскиот систем на Северна Македонија. Ова може да послужи и како објаснување 

зошто НБСМ најмалку 17 години не можела да го идентификува и санкционира 

постоењето на паралелна шема на позајмување во нејзиниот банкарски сектор во кој 

Комерцијална банка ја имала104 најважната улога. 

 

5.4. Потенцијално инсајдерско тргување 

 

228. Како и за која било друга банка, банкарската тајна важела и за ЕСБ, па и покрај 

нејзината многу тешка позиција не се очекувало да протечат никакви информации за 

нејзините проблеми, ниту до пошироката јавност ниту до конкретни поединци – барем 

начелно. Меѓутоа, настаните по критичната состојба во ЕСБ во август 2019 година и 

непосредно пред стечајот упатуваат на заклучокот дека информации за состојбата во 

Банката сепак протекле. 

 

 
103 Како што било случај со компаниите од Групацијата Галафарм. 
104 А можеби и сè уште ја има. 
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229. Во август, а особено во септември 2019 година, дел од вработените во ЕСБ, главно на 

повисоки позиции, почнале да ги повлекуваат своите пари од Банката. Веднаш потоа, 

најголемиот депонент на ЕСБ повлекол 10 милиони евра на 1 октомври 2019 година. 

Преку овие факти и други клиенти на ЕСБ дознале за состојбата на Банката и повлекле 

дополнителни депозити од 15 милиони евра. Само со екстремен ангажман ЕСБ 

спречила тотален колапс. 

 

230. Во септември 2019 година, актуелниот стечаен управник на EСБ подигнал 500.000 евра 

кои ги чувал на својата сметка во EСБ. Ова веднаш отвора прашање за потенцијален 

конфликт на интереси помеѓу неговата поранешна позиција на штедач во ЕСБ и 

актуелната позиција на стечаен управник на ЕСБ. Во ниту една друга земја штедач во 

некоја банка не би смеел да биде и стечаен управник на истата банка, дури и да е 

единствениот стечаен управник во земјата специјализиран за стечај на банки.  

 

231. Министерката за финансии само неколку дена пред стечајот на ЕСБ подигнала 200.000 

евра кои ги чувала на својата сметка во EСБ, што може да укаже и на тоа дека имала 

сознанија дека наскоро ќе започне стечајот. 

 

232. Речиси нема сомнеж дека протекле внатрешни информации за тешката положба на 

Банката, но во околностите околу борбата на ЕСБ да преживее можело да се очекува да 

протечат уште повеќе информации. Во суштина, единственото изненадување е 

повлекувањето 200.000 евра од страна на министерката за финансии, врз основа на кое 

со голема веројатност може да се заклучи дека владата на Северна Македонија – или 

барем дел од неа – знаела дека претстои стечај.  

 

 

5.5 Јавни изјави на гувернерката на НБСМ 

 

233. По стечајот на ЕСБ, гувернерката на НБСМ дала повеќе изјави во јавноста, од кои две се 

навистина важни: првата за магазинот „Фокус“ на 3 септември 2020 година, а втората на 

седницата на Комисијата за финансирање и буџет на 13 ноември 2020 година. 

 

234. Одредени делови од изјавите на гувернерката во тие два наврати или биле неточни или 

биле недоволно прецизни. 
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235. Во интервјуто за магазинот „Фокус“ на 3 септември таа ги дала следните изјави: 

- „Одземањето на дозволата за основање и работење на ЕСБ беше потребно за да 

се заштитат депонентите и стабилноста на банкарскиот систем“: како што се 

гледа погоре, во ставовите 138 – 141, депонентите биле во многу подобра позиција 

пред стечајот отколку по него, а банкарскиот систем во Северна Македонија бил во 

исклучително добра состојба во август 2020 година; 

- „уште во 2019 година беше утврдено дека стапката на адекватност на 

капиталот на ЕСБ е недоволна, што беше и причина за воведување на Планот за 

подобрување на состојбата, мерка којашто според Законот за банките се 

применува за банки коишто имаат стапка на адекватност на капиталот под 

законскиот минимум, но сепак се солвентни бидејќи нивната стапка на 

адекватност на капиталот е над 2%“: гувернерката не била доволно прецизна 

бидејќи знаела дека стапката на адекватност на капиталот на 19 август 2019 година 

не само што била „недоволна“, туку и негативна, што требало да доведе до 

преземање многу посериозни мерки од страна на НБСМ105; 

- „Во Планот за подобрување на состојбата акционерите ја прифатија обврската 

за докапитализација на Банката, што делумно се случи во претходната година, 

но не и во првата половина на 2020 година“: поточно, за докапитализација во 

февруари 2020 година се искористени 11 милиони евра; 

- „потенцијалниот инвеститор направи детална анализа на состојбата на ЕСБ и 

план за нејзино закрепнување, но планот не ја докажа подготвеноста на 

инвеститорот да ја докапитализира банката со потребниот износ и во 

потребната временска рамка. Дополнително, НБСМ не ја доби потребната 

документацијата за да процени дали потенцијалниот инвеститор ги исполнува 

условите да стане акционер на ЕСБ“: планот којшто го изготвил потенцијалниот 

инвеститор бил заснован на длабинската анализа за ЕСБ изготвена од PwC, при што 

не е сосема јасно на која основа НБСМ ги утврдила „потребниот износ“ и 

„потребната временска рамка”. Не е јасно ниту зошто НБСМ, наспроти неколкуте 

барања на инвеститорот, не им понудила шанса на претставниците на инвеститорот 

за лична средба на која можело да се решат сите отворени прашања. 

 

 
105 Како на пример присилна администрација или започнување стечај. 
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236. За време на расправата на седницата на Комисијата за финансирање и буџет на 13 

ноември 2020 година, таа ги дала следните изјави: 

- „НБСМ ги исцрпи сите други опции“: не баш. Како што може да се види погоре, во 

став 129, НБСМ никогаш не вовела администрација во Банката106; 

- „Во 2019 година, супервизорите на НБСМ открија дека има голема количина на 

необезбедени резервации во ЕСБ, што предизвикало поткапитализација на 

Банката, но не до степен којшто ќе бара одземање на дозволата“: тука 

гувернерката не ја кажала вистината бидејќи таа знаела дека стапката на 

адекватност на капиталот на ЕСБ на 19 август 2019 година веќе била негативна, што 

требало да доведе до преземање многу посериозни мерки од страна на НБСМ, 

вклучително и можно одземање на дозволата; 

- „акционерите на ЕСБ инјектираа 10 милиони евра во ЕСБ во ноември 2019 година 

и ветија дека ќе продолжат со докапитализација на Банката во 2020 година, 

што не се случи“: акционерите на ЕСБ инјектирале 11 милиони евра во 

акционерскиот капитал на ЕСБ во февруари 2020 година. Дополнително, она што 

гувернерката не го кажала е дека постоеле реални шанси ЕСБ да се докапитализира 

во преостанатите пет месеци (август – декември) од 2020 година; 

- „во јуни 2020 година, ЕСБ ја извести НБСМ дека има инвеститор којшто е 

подготвен да ја докапитализира банката, но инвеститорот никогаш не ја 

достави документацијата до НБСМ, што ќе ѝ овозможеше на НБСМ да ја 

процени соодветноста на инвеститорот за купување на акциите на ЕСБ. 

Дополнително, на почетокот на август 2020 година, инвеститорот „ја 

известил НБСМ дека не е подготвен да го обезбеди потребниот капитал во 

дадената временска рамка“: потенцијалниот инвеститор се трудел да ѝ објасни на 

НБСМ дека е подготвен да ја инвестира потребната сума пари по извештајот од 

длабинската анализа изготвен од PwC и никогаш не кажал дека „не е подготвен да 

инвестира”. Не е јасно ниту зошто, наспроти неколкуте барања на инвеститорот, 

НБСМ не им понудила шанса на претставниците на инвеститорот за лична средба на 

која можело да се решат сите отворени прашања. 

 

237. Дополнително, како одговор на директно прашање на еден пратеник107 од Собранието 

зошто НБСМ, наместо веднаш да ѝ ја одземе дозволата, не применила други мерки во 

 
106 Само делумна во многу ограничена мера на 26 мај 2020 година. 
107 Г. Апасиев. 
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однос на ЕСБ, вклучително и директно преземање на управувањето со ЕСБ, 

гувернерката одговорила дека НБСМ не го презела управувањето со Банката бидејќи 

суштинскиот проблем бил поткапитализацијата на Банката, а не нејзиното управување. 

Ова е спротивно на нејзината изјава за магазинот „Фокус“, каде што изјавила дека 

главната причина за проблемите на ЕСБ е „лошото управување со кредитното 

портфолио и поврзаните ризици, коешто не е проследено со потребната 

докапитализација“. „Лошото управување со кредитното портфолио и поврзаните 

ризици“ е исклучиво проблем на менаџментот на Банката и на никој друг. Од нејзината 

изјава за Фокус, но и од други факти, јасно е дека „потребната докапитализација“ е 

последица на лошото управување со кредитите. Тоа значи дека во текот на целиот 

процес НБСМ се занимавала само со последиците од главниот проблем на ЕСБ, наместо 

со самиот проблем.  

 

238. Иако е тешко да се разбере како гувернерката не знаела кога ЕСБ била 

докапитализирана со 11 милиони евра, особено по нејзиниот силен ангажман да ѝ 

обезбеди на Комерцијална банка непотребна, но профитабилна зделка108, очигледно е 

дека таа не ја кажала целосната вистина – ниту за Фокус, ниту на седницата на 

Комисијата за финансирање и буџет – за состојбите во ЕСБ во август 2019 година. 

Дополнително, во нејзините изјави може да се забележи многу јасно потценување на 

потенцијалниот инвеститор од август 2020 година.  

 

239. Убедливо најважната „непрецизна“ изјава  на гувернерката е нејзиното негирање на 

фактот дека најважниот проблем на ЕСБ бил лошото управување, главно предизвикано 

од учеството во незаконската шема на позајмување. Сепак, негирањето на гувернерката 

не значи дека таа навистина не знаела за проблемот. Ако било така, таа немала 

агресивно да повикува роднина на еден од акционерите да го преземе управувањето со 

ЕСБ109.  

 

240. Општо земено, јавните изјави на гувернерката се прилично дефанзивни и прикриваат 

некои неразбирливи одлуки на НБСМ. И покрај тоа што може да се разбере зошто 

гувернерката ја прикривала реалната состојба на ЕСБ во август 2019 година, иако таа 

веќе изискувала решителна акција којашто никогаш не се реализирала, навистина е 

тешко да се разбере зошто НБСМ никогаш не се обидела соодветно да се справи со 

 
108 Давање заем на ГОФИ, обезбеден со акции на ЕУРОЛИНК. 
109 Како што може да се види од писмото на роднината од 4 август 2020 година. 
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првичниот проблем, односно несоодветното управување со кредитното портфолио и 

поврзаните ризици од страна на менаџментот на Банката, којшто бил предизвикан од 

учеството на ЕСБ во незаконската шема на позајмување. НБСМ очигледно била свесна 

за шемата бидејќи вовела многу мерки за отстранување на последиците од таа шема, 

но – како што е објаснето во Поглавје 4.1. погоре – никогаш не се обидела да најде 

сеопфатно решение за самата шема110. Во услови кога НБСМ намерно не сакала 

официјално да го признае постоењето на таа шема – иако речиси сигурно знаела за неа 

– а била свесна дека управувањето со кредитното портфолио на ЕСБ е главниот 

проблем, уште повеќе збунува зошто НБСМ не сакала да се справи со тој реален и 

очигледен проблем којшто ќе можел да се реши на многу едноставен начин со 

воведување на администрацијата на НБСМ во Банката. Шпекулирањето за причините за 

таквиот пропуст може да доведе и до заклучок дека „официјалното откривање“ на 

незаконската шема на позајмување, што секако би се случило со воведување на 

администрацијата на НБСМ во ЕСБ, веројатно не било во најдобар интерес за НБСМ. 

Можеби ова е и причината позади толку посакуваното решение111 на НБСМ најважната 

функција во Банката да ја преземе член на семејството на акционерот на ЕСБ. 

 

  

 
110 Коешто ќе се однесуваше на неколку банки, а не само на ЕСБ. 
111 Како роднина и теоретски, таа би била многу поподготвена да се справува со последиците од незаконската шема 
на позајмување, наместо со самата шема. 
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6 ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

241. Во согласност со став 4/1 и став 5/1 на член 157 од Законот за банките на Северна 

Македонија, стечајот на ЕСБ веќе требало да биде започнат во август 2019 година, по 

наодите од Извештајот за директна теренска супервизија112 бр. 17-26125/2 од 19.08.2019 

година. Бидејќи тоа не се случило, НБСМ била во позиција113 каде што можела да го 

примени своето дискреционо право во однос на следните мерки коишто требала да ги 

примени за ЕСБ во обид да ги подобри нејзината состојба, управувањето и стапката на 

адекватност на капиталот. И покрај тоа што НБСМ била исклучително ангажирана во 

претстојниот период без вистинска поддршка од акционерите на ЕСБ и дел од 

менаџментот114, наместо да се справува со реалниот проблем, таа секогаш се занимавала 

само со стапката на адекватност на капиталот, којашто единствено била последица од 

главниот проблем, односно лошото управување со Банката. Тој проблем бил повод и 

причина за повеќето други проблеми, особено за ниската стапка на адекватност на 

капиталот. Лошото управување со Банката, коешто е особено очигледно во 

несоодветното управување со кредитното портфолио и поврзаните ризици, во голема 

мера било предизвикано од учеството на Банката во незаконската шема на позајмување, 

којашто навлегла во поголемиот дел од банкарскиот систем на Северна Македонија– ако 

не и во целиот. 

 

242. Незаконската шема на позајмување била присутна во банкарскиот систем на Северна 

Македонија уште во 2004 година и успеала да остане во функција до ден-денес поради 

големиот ангажман на многу банки и компании од Северна Македонија, коишто 

учествувале во шемата за незаконско кредитирање и позајмување. Бидејќи постојат 

докази дека НБСМ знаела за сите елементи на таа шема и дека се занимавала само со 

поединечни елементи, но не и со самата шема, може да се заклучи дека НБСМ 

индиректно придонела за функционирањето на таа шема115.  

 

243. Несомнено е дека НБСМ знаела за учеството на ЕСБ во шемата и многу логичен чекор – 

исто така следејќи ги другите собрани информации – требало да биде отпуштање на 

менаџерите коишто биле вклучени во таа шема и, како прво, биле причина за 

 
112 Спроведена во периодот помеѓу 8 април 2019 година и 6 јуни 2019 година. 
113 Иако незаконска – бидејќи Законот за банки не предвидува можност НБСМ да не започне стечај и покрај сите 
исполнети услови. 
114 Претпоследниот претседател на Управниот одбор. 
115 Постоеле и некои наводи дека одредени вработени во НБСМ активно учествувале во поединечни случаи на 
незаконско кредитирање и позајмување, но нема доволно докази за да се потврди тоа. 
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неправилното управување со кредитното портфолио и поврзаните ризици и, како второ, 

како последица на тоа, за лошата стапка на адекватност на капиталот. И покрај јасната 

законска обврска од член 139 од Законот за банките, НБСМ никогаш не интервенирала во 

таа насока и не вовела администрација во Банката. Напротив, гувернерката се обидувала, 

неуспешно, да воведе сопствено решение за управување со ЕСБ во форма вклучување 

роднина на еден од главните акционери. 

 

244. Во процесот на мерки на НБСМ за ЕСБ, посебна улога и позиција имала друга банка, 

Комерцијална банка, но истражувањето на причините за толку поволниот третман на таа 

банка од страна на НБСМ би било вон делокругот на оваа анализа. 

 

245. Не постои сомнеж дека на 12 август 2020 година, НБСМ имала законско право116 да 

започне стечај на ЕСБ, но постои сериозен сомнеж дали моментот за тоа бил соодветно 

избран. И покрај исклучително сериозните проблеми со стапката на адекватност на 

капиталот, присилната наплата на долгови од страна на ЕСБ функционирала многу 

подобро отколку што функционирала по стечајот, а прогнозите за континуирана 

ефикасност во таа област за втората половина на 2020 година исто така биле многу 

добри. Дополнително, постоела голема веројатност ЕСБ конечно да биде преземена од 

стабилен инвеститор. Меѓутоа, ако се земат предвид некои многу лоши искуства на НБСМ 

со претходните сопственици на ЕСБ, не е тешко да се разбере високото ниво на 

недоверба на гувернерката на НБСМ при постапувањето со такви важни информации. 

Сепак, оставањето ЕСБ да работи уште неколку месеци, кога ќе станело совршено јасно 

дали состојбата на Банката ќе се подобри, немало ниту да им наштети на депонентите 

ниту да го загрози интегритетот на банкарскиот сектор на Северна Македонија.  

 

246. Навистина е тешко да се разбере зошто стечајот морал117 да започне во август 2020 

година, а не во август 2019 година кога ситуацијата на ЕСБ била многу полоша, и самиот 

обид са се стори тоа би довел до шпекулации. Затоа, подобро е само да се споменат 

последиците од одлуката на гувернерката да поведе стечај на 12 август 2020 година: 

- депонентите имаат помали шанси да ги повратат своите депозити по започнувањето 

на стечајот, 

 
116 Дури и обврска. 
117 Според член 157 од Законот за банките, тоа било обврска, а не дискреција на гувернерката. Но, бидејќи таа веќе 
не ја исполнила таа обврска во 2019 година, немало да има правна штета доколку по втор пат не почитувала 
задолжителна одредба од Законот. 
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- делот од незаконската шема на позајмување којашто функционира во банкарскиот 

систем на Северна Македонија преку ЕСБ најверојатно воопшто нема да биде 

истражен,  

- незаконската шема на позајмување којашто функционирала преку ЕСБ е прекината, 

но сепак, нема никакви пречки за таа да продолжи да функционира преку други 

банки во Северна Македонија; 

- должниците на ЕСБ имаат подобри шанси да избегнат присилна наплата на нивните 

долгови, 

- идентитетот на најголемите должници во незаконската шема на позајмување, но и во 

законските шеми за кредитирање, ќе остане непознат исто така и поради купувањето 

на компании118 коишто служеле како важни посредници во незаконската шема, 

- постои сериозен ризик стечајната постапка да трае долги години пред да биде 

завршена; 

пропустите на НБСМ при постапувањето со ЕСБ и повластениот третман од страна на НБСМ на 

една од другите банки ќе бидат заборавени. 

 

 

 

  

 
118 На пример, Групацијата Галафарм.  
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7 ДОКУМЕНТАРНИ ИЗВОРИ 

1. Интервју на гувернерката на НБСМ во магазинот „Фокус“ од 3 септември 2020 година  
2. Извештај на компанијата Градско Такси Сонце до Финансиската полиција од непознат 

датум 
3. Биланси на состојба (12) за финансиски односи (заеми) помеѓу Галафарм и Галафарм 2 и 

други компании  
4. Кривични пријави на акционерите на ЕСБ против гувернерката на НБСМ и службениците 

на НБСМ, Глигорова, Јолеска и Арнаудова, од 30 март 2021 година 
5. Договор за преземање долг од 31.12.2019 година склучен помеѓу Горекс, Галафарм 2 и 

Мулти Офис, во врска со Договор за заем од 29.08.2018 година (една страница) 
6. Договор за преземање долг од 31.12.2019 година склучен помеѓу Горекс, Галафарм 2 и 

ОМ ТАМ, во врска со Договор за заем од 16.04.2018 година (една страница) 
7. Договор за преземање долг од 31.12.2019 година склучен помеѓу ЗОИ ПЕР, Мулти Офис 

и Градежник, во врска со Договор за заем од 04.01.2019 година (една страница) 
8. Решение на Основниот граѓански суд Скопје, бр. I СТ 123/20, од 14 август 2020 година 
9. Решение на Апелациониот суд Скопје, бр. ТСЖ 817/2020, од 3 септември 2020 година 
10. Решение на Управниот суд бр. У-6 бр.1555/20, од 23 септември 2020 година 
11. Решенија на Управниот суд бр. У-6 бр.1553/20 и 1554/20, од 25 септември 2020 година 
12. Решение на Вишиот управен суд бр. Уз-2 бр.576/2020, од 5 ноември 2020 година 
13. Решение на Основниот кривичен суд бр. III KOK ПП 256/20, од 18 ноември 2020 година 
14. Решение на Вишиот управен суд бр. Уз-2 бр.631/2020, од 16 декември 2020 година 
15. Решение на Основниот кривичен суд бр. КИОК-КС 45/21, од 26 март 2021 година 
16. Одлука на Народната банка на Република Северна Македонија за начинот на 

утврдување поврзани лица и за лимитите на изложеноста 
17. Одлука на Народната банка на Република Северна Македонија за методологијата за 

утврдување на адекватноста на капиталот  
18. Уредба со сила на закон бр. 44-2437/1, издадена од Владата на Северна Македонија на 

24 март 2020 година 
19. Уредба со сила на закон бр. 44-4744/1, издадена од Владата на Северна Македонија на 

29 мај 2020 година 
20. Е-пошта од Управителката на портфолио од Дирекцијата за вонтеренска супервизија и 

лиценцирање на НБСМ до ЕСБ, од 6 август 2020 година 
21. Извадок од трговскиот регистар за „Историја на промени“ за компанијата Галафарм, од 

13 февруари 2022 година 
22. Извадок бр. 2 од банкарската сметка на ЕСБ бр. 370001100164328 од 4 јануари 2019 

година 
23. Допис од ГОФИ до Народната банка на Северна Македонија (НБСМ), од 11 август 2020 

година 
24. Сослушување на стечајниот управник на ЕСБ во Државното обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција на 8 ноември 2021 година 
25. Финансиски извештај на стечајниот управник на ЕСБ до Државното обвинителство за 

гонење на организиран криминал и корупција од 8 ноември 2021 година 
26. Тужба на ЕСБ против Решението на гувернерката на НБСМ бр. 15-20140/1  
27. Тужба на ЕСБ против Решението на гувернерката на НБСМ бр. 15-20139/1 
28. Тужба (жалба) на ЕСБ против Решението на Основниот граѓански суд бр. I СТ 123/20, од 

26 август 2020 година 
29. Тужби на акционерите на ЕСБ против решенијата на Управниот суд бр. У-6 бр.1553/20, 

бр. 1554/20 и У-6 бр.1555/20 
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30. Допис од компанијата Аутомотив Поправки до ЕСБ, добиен на 1 јули 2020 година (прва 
страница), со кој се раскинува договорот со ЕСБ поради злоупотреба на нејзината 
банкарска сметка 

31. Допис од компанијата Градско Такси Сонце до ЕСБ, добиен на 1 јули 2020 година (прва 
страница), со којшто се раскинува договорот со ЕСБ поради злоупотреба на нејзината 
банкарска сметка 

32. Тужба на акционерите на ЕСБ до ЕСЧП, со вклучени прилози 
33. Допис од НБСМ бр. 17-26125/2, до ЕСБ, од 19 август 2019 година 
34. Допис од НБСМ бр. 17-26125/6, до ЕСБ, од 30 септември 2019 година 
35. Допис од ЕСБ до НБСМ од 6 јули 2020 година 
36. Допис од ЕСБ до НБСМ од 17 јули 2020 година 
37. Допис од ЕСБ до НБСМ од 27 јули 2020 година 
38. Допис од г-ѓа Костовска до гувернерката на НБСМ, од 4 август 2020 година 
39. Допис од ЕСБ бр. 02-5648/1, од 10 август 2020 година, до НБСМ 
40. Допис од НБСМ до ЕСБ, од 10 август 2020 година 
41. Допис од Поштата на Северна Македонија до нејзините локални подружници, бр. 0508-

740/1, од 12 август 2020 година 
42. Допис од г-дин Трифун Костовски до г-дин Фрик Јанмат, Раководител за операции во 

Делегацијата на ЕУ во Скопје 
43. Допис од г-дин Трифун Костовски до собраниската Комисија за финансирање и буџет, од 

12 ноември 2020 година 
44. Допис од г-дин Трифун Костовски до собраниската Комисија за финансирање и буџет, од 

13 ноември 2020 година 
45. Записник од 179-та седница на Надзорниот одбор на ЕСБ од 30 јуни 2020 година 
46. Записник од 182-та седница на Надзорниот одбор на ЕСБ од 7 август 2020 година 
47. Записник од расправа на седницата на собраниската Комисија за финансирање и буџет 

одржана на 13 ноември 2020 година, со следните поканети лица: Ангеловска Бежоска, 
Трифун Костовски, Љубомир Јовевски, Оливера Клинчарова, Арафат Муареми, Блажо 
Трендафилов, Фатмир Бесими, Глигор Бишев, Абдулменаф Беџети и Панчо Минов 

48. Жалба на г-дин Коста Костовски и г-дин Трифун Костовски против Решението на 
Основниот кривичен суд Скопје бр. III КОК ПП 256/20, од 23.03.2021 година 

49. Законот за банките на Република Македонија 
50. Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам 
51. Список на кредити на ЕСБ во 2018 година (една страница) 
52. Решение на НБСМ бр. 15-30548/1, од 26 септември 2018 година 
53. Решение на НБСМ бр. 15-16805/1, од 15 мај 2019 година 
54. Решение на НБСМ бр. 15-16805/8, од 6 јуни 2019 година 
55. Решение на НБСМ бр. 15-16805/14, од 12 август 2019 година 
56. Решение на НБСМ бр. 15-20139/1, од 12 август 2020 година 
57. Решение на НБСМ бр. 15-20149/1, од 12 август 2020 година 
58. Решение на НБСМ бр. 15-16805/14, од 12 август 2019 година 
59. Решение на НБСМ бр. 15-16805/15, од 26 август 2019 година 
60. Решение на НБСМ бр. 15-3539/1, од 4 февруари 2020 година 
61. Решение на НБСМ бр. 15-3540/1, од 4 февруари 2020 година 

62. Поднесок на НБСМ до Основниот граѓански суд Скопје за отворање стечајна постапка 
над ЕСБ, бр. 15-20253/1, од 13 август 2020 година 
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	2.1.6. Договор за одобрување на краткорочен кредит, бр. 1830, со непознат датум на склучување, во износ од 29.000.000,00 денари,  кредитна партија бр. 01830/32-0005  (esb6)
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