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Стечаен 
управник на 
Фени 
Индустри.

Стечаен судија во 
предметот за 
стечајниот 
должник Фени 
Индустри.



29.10.2017 година

 Комерцијална банка и
Стопанска банка кои се
најголеми доверители,
поднесуваат барање за
отворање стечајна
постапка.

31.10.2017 година

 Основниот суд во Велес,
со Решение Ст. бр. 111/17
од година, поведува
претходна постапка над
имотот на Фени
Индустри.

13.11.2017 година

 Одржано е рочиште за
испитување на условите за
отворање стечајна постапка врз
Фени.

29.11.2017 година

 Основниот суд во Велес, носи
Решение за отворање стечајна
постапка - Ст. бр. 111/17 од
29.11.2017 година, објавено во
Сл. весник бр. 173/2017.



 Стечајниот Управник, повикувајќи се на одлука донесена од страна
на Одборот на Доверители, објавил Оглас за склучување на договор
за преработка на никелова руда и тоа во дневниот печат Нова
Македонија и Financial Times.





 Договорот ќе биде склучен со избран понудувач (домашно
или странско правно лице) или правно лице основано во
Република Македонија од страна на тој понудувач;

 Договорот ќе биде склучен со понудувач кој е домашно
правно лице, а ако е странско правно лице договорот ќе биде
склучен со правно лице основано во Република Македонија од
страна на тој понудувач;



 Стечајниот судија може по службена должност, по
приговор или по предлог на другите органи на
стечајната постапка, а по прибавено мислење на
одборот на доверители, да ги менува одлуките на
стечајниот управник.

 Стечајниот судија во рамките на овластувањата
определени со закон на стечајниот управник му
дава писмени упатства за извршување на неговите
обврски кои се задолжителни за стечајниот
управник.

 Стечајниот судија ја следи работата на одборот на
доверителите и на собранието на доверителите.



 По основ на Огласот, на 30.01.2018 година, склучен е Договор за
преработка на никелова руда.

 Поради овој договор Стечајниот управник ги губи односно ги
пренесува своите овластувања на другата договорна страна, не водејќи
сметка за интересите на стечајните доверители утврдени во моментот
на склучување на договорот.

 Ја оштетува стечајната маса.

 Ја привилегира втората договорна страна.

 Имајќи ги во предвид правните недостатоци на самиот договор, ги
става под основан сомнеж неговата стручност и интегритет.

 Со овие постапки овозможува голема добивка за втората договорна
страна на штета на доверителите и стечајниот субјект кој го управува,
Стечајниот управник се изложува на основи за утврдување на
кривична одговорност согласно член 353(3) од КЗ на Република
Македонија во законски пропишана постапка за вакво дело.



 Втората договорна страна не е соодветно идентификувана.

 Потписник на договорот е физичко лице кое е идентификувано со
број на пасош од непозната држава, без посочување на негова
адреса;

 Овластувањето на физичкото лице – потписник е дадено од Одбор
на директори но не е наведено на кое правно лице ;

 Не е содржан печат на втората договорна страна покрај потписот
на за тоа овластеното лице што дополнително ја оптоварува
формата на договорот поради тоа што застапуваното правно лице
не може со сигурност да се идентификува.

 Од сето наведено произлегува дека договорот е склучен со
неопределен правен субјект



 Стечајниот управник на 31.01.2018 година го склучил ветениот
договор. Покрај првата договорна страна која во стечај ја
претставува Стечајниот управник, како втора договорна страна се
јавува Глобал Спешал Опортјунитис Лтд, (основано на 26.10.2009
година); регистрирано на Бахами со седиште Дилејни Корп (Бахами)
Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд Лифор Кеј, застапувано од
Николас Бисланис.

 Забележливо е дека втората договорна страна го дефинира
седиште кај друго правно лице (па не е јасно дали се работи
всушност за две правни лица како втора договорна страна)

1. Global Special Opportunities Ltd. и 2. Delaney Corp.
(Bahamas) Ltd, при што адресата на седиште на вториот субјект е:
Lyford Manor (East Bldg); Western Road, Lyford Cay;P O Box CB-
13007; Nassau, The Bahamas;
DelaneyCorp@delaneypartners.com (според податоци од нивната
веб страница) http://delaneypartners.com/bahamas-corporate-services/



 Со оглед на сето изложено Транспаренси интернешнал предлага врз основа на
прибавените релевантни докази да се поведе кривична постапка против
пријавените за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело
Злоупотреба на службена положба од чл.353 ст.3 в.в. со ст.1 од КЗ, во која
постапка истите ќе бидат казнети согласно Кривичниот законик на Република
Македонија.

 Од наведените и образложени причини, во согласност со законските обврски
на Стечајниот судија за вршење на надзор врз работењето на Стечајниот
управник, сметаме дека Договорот кој настанал како резултат на
опишаните инкриминирани дејствија треба да биде прогласен
за ништовен, поради апсолутна штетност за интересите на
доверителите, стечајната маса и стечајниот должник.





 Стечајниот судија по службена должност е должен да има увид во
работењето на Стечајниот управник и од негова страна да бара да
ја исполнува неговата законска обврска за доставување на
извештај за неговото работење и преземање на сите правни
дејствија во врска со спроведувањето на стечајната постапка врз
стечајниот должник;

 Стечајниот Судија и покрај се не презема ништо во врска со
склучениот Договор и покрај неговата очигледна незаконитост;

 Пред се, објавениот оглас од страна на Стечајниот управник за
заинтересираните учесници содржи претенциозни услови за
одреден понудувач, кое нешто е недозволиво.



 Предлогот за Разрешување на Стечајниот управник се поднесе по
основ на потврден и оправдан сомнеж дека со неажурно внесување
на податоци во системот на е-стечај стечајниот управник постапува
пристрасно кон одделни доверители во стечајната постапка и
врши работи спротивно на интересите на доверителите односно на
стечајната маса, како и за незаконетиот договор за кој е поднесена
кривичната пријава.





 Транспаренси Интернешнл – Македонија доби претставка во 
врска со случајот и од Кунико Ресурси, компанијата во чија 
сопственост сè уште е Фени Индустри АД Кавадарци

 Писмото е доставено и до Секретаријатот на Транспаренси 
Интернешнел (ТИ) во Берлин, како и во Канцеларијата на ТИ во 
Брисел. Со двете канцеларии веќе е остварен контакт за 
проверка на наводите.



 Вреднувајќи го правилото audiatur et altera pars, ова писмо го 
доставивме до вице-премиерот Анѓушев за да се изјасни по 
наводите, а неговиот одговор го очекуваме во следните 
неколку дена. Копија од писмото е испратена и до Премиерот 
на Република Македонија, г-н Зоран Заев.



 Транспаренси Интернешнл – Македонија, како невладина 
организација се залага за транспарентност, владеење на 
правото, одговорно и отчетно рабитење на институциите и 
сузбивање на корупцијата, и понатаму ќе продолжи 
внимателно да ја следи стечајната постапка Фени Индустри АД 
Кавадарци и другите активности поврзани со неа и да укажува 
на сите неправилности за кои ќе добие информации дека 
постојат.


