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Пишува: 
Рената МАТЕСКА

За Самакоски, проблемите во најмала рака произлегуваат од 
некоректниот однос и се производ на поранешниот прв 
човек на ДБК, Зоран Верушески, кој соработувал со Виктор 
Маер од американската Амбасада во Скопје.

Досега фирмата не добила никаков документ дека нешто 
згрешила и дека не треба да се занимава со вакво 
производство, а сепак е на црната листа на САД.

Машините за обработка на 
надгробни споменици и 
машините за дрво ги сме-

таат за индустриски роботи, а целата 
стручна јавност знае што значи тоа при 
извоз. Како што тргнало, Микросам 
дури и ако извезува пиперки, ќе ги 
третираат како роботи.

Ги поседуваме сите документи 
за извоз на машини пропишани во 
Македонија. Ставањето на таа лис та 
е некоја бирократска грешка, ком-
бинирана и конструирана од домашни 
безбедносни структури и други 
активисти. Тој чин несомнено има до-
машна политичка заднина. Поради сите 
тие притисоци, Микросам е оштетен 
со околу два милиона евра, плус не-
кол ку стотици илјади евра поради 
опст рукциите на македонската царина", 
ре волтирано реагираше сопственикот 
на прилепската фирма Микросам, 
Бла гоја Самакоски, кој сè уште не знае 
каде згрешил при извозот на машина за 
производство на резервоари во Пакис-
тан, поради што американската Влада 
ја стави неговата фирма на црна листа. 

Фирми како Микросам од Прилеп 
има околу 12 во светот, додека Мик-
росам е меѓу првите три. За успешноста 
на фирмата говорат и многубројните 
награди и признанија на светско ниво. 
Тоа е првата македонска фирма која 
на Запад извезува современи машини. 
Сепак, за некого е незамисливо 
Република Македонија да извезува 
тех нологија, така што во последно 
време се прават големи опструкции 
на фирмата при што тие не можат да 
остварат извоз. 

Самакоски исто така информираше 
дека фамозната машина за којашто 
ја оспоруваат Микросам, ја произ-
ведуваат уште дваесетина фирми во 
светот. Во 95 отсто од нив се користат 
за цивилно производство, а Микросам 
има продадено слични машини во 
Норвешка, Кина и во Германија. При-
лепски Микросам пред скоро еден 
месец беше ставен на американската 
црна листа и доби две години забрана 
за извоз на американскиот пазар, 
со образложение дека е вмешан во 
производство на ракетна технологија.
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УСПЕШНА ФИРМА, ОСПОРУВАНА ОД ДРЖАВАТА МИКРОСАМ

ОДГОВОРНОСТ

Самакоски го обвини поранешниот 
прв човек на ДБК, Зоран Верушевски, 
за главен виновник на случувањата, 
кој соработувал со Виктор Маер од 
американската Амбасада во Скопје. 

Според директорот на Микросам, 
вината за состојбите во прилепски 
Микросам ја сносат и Златко Ветероски 
и Љубомир Михајловски од Царинската 
управа.

Според Самакоски од Царинската 
управа неколку месеци одбиваат струч-
на експертиза на опремата со двојно 
користење. Микросам произведува 
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машина со двојна намена која се 
користи во цивилни цели и само 5 отсто 
од машината можат да се употребат 
наменски.

- "Ветероски и Михајловски - по-
тенцира Самакоски - се поставуваат над 
стручните знаења во оваа држа ва, и за 
машини за надгробни споменици велат 
дека се машини кои предизвикуваат 
опасност за светскиот мир".

Според сопственикот на Микросам, 
Самакоски, странски држави ја ко-
ристат политичката нестабилност на 
Ма кедонија и од одредени структури 
изнудуваат отстапки за конкуренцијата. 
Според него, станува збор за притисок 
во кој се вклучени и безбедносни 
структури од земјава.

- "Јас сум разговарал со Батлер и со 
Верушевски - нагласи Самакоски - и 
можам да кажам дека само тие можат 
да направат ваква конструкција".

АКТИВНОСТИ

Основната активност на Микросам 
е проектирање и производство на 
компјутерски контролирани машини, 
опрема и софтвер за индустриска 
примена. Производите се наменети за 
металопреработувачката индустрија, 
индустрија за обработка на мермер 
и гранит, дрвната индустрија - произ-
водство на мебел и декоративни 
елементи, преработка на стакло и 
стак лени производи, композитни 
мате ријали, малото стопанство, фами-
лијарни домашни дејности и слично. 

Микросам постои веќе 12 години 
и е една од првите приватни фирми 
во Република Македонија. За своите 
резултати, во технолошките и сто-
панските достигнувања, фирмата е 
но сител на сите највисоки домашни 
награди, а наградувана е и во странство. 
Во согласност со сегашното ниво на 

УСПЕШНА ФИРМА, 
ОСПОРУВАНА 
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реноме, таа претставува единствено 
препознатливо име од Македонија во 
глобални рамки и во секторот каде 
работи. Скоро сето свое производство 
го пласира на странски пазари. Во 
досегашното работење не е вклучена 
во ниту една незаконска активност. 
Не постојат какви било пријави за 
кривични или прекршочни дела било 
од подрачјето на надворешно трговско 
работење било од подрачјето на 
економско финансиско работење.

Сите машини од производната 
програма на Микросам и соодветната 
опрема се базираат на зрела 
технологија и сопствено искуство во 
проектирањето и производството на 
индустриската опрема. Машините на 
Микросам се секогаш проектирани и 
произведени да ги задоволат точните 
барања на купувачите, без оглед на 
тоа дали е лабораториска примена, 
нова технолошки напредна примена, 
високосериско или континуирано 
производство. Главната филозофија при 
проектирањето и произведувањето 
е постојан контакт со купувачите. Тоа 
всушност е основната насока: секогаш 
да се следат реалните и потенцијални 
потреби на пазарот и купувачите за да 
се максимизираат нивните бенефиции 
од примената на машините на 
Микросам.

- "Нè сардисаа од сите страни, иако 
не нарушивме ниту еден меѓународен 
про пис  - велат од Микросам - а ако про-
должат опструкциите, не е иск лучено и 
да ставиме клуч на фир мата. Доколку 
произведувавме во Германија, сигурно 
немаше да се соочу ваме со вакви 
проблеми".

Микросам е можеби единствениот 
пример во светот каде неговата 
матична држава го спречува да се 
развива. За разлика од Микросам, 
не говите конкуренти се обилно поддр-
жани и субвенционирани од нивните 
матични држави. Фирмата ќе опстане 
и понатаму да биде светло име на 
технолошкиот развој на Македонија, 
амбасадор на добрата иднина која 
можат да ја имаат нашите млади и 
стручни кадри доколку државата и 
надлежните субјекти го сменат својот 
опструктивен однос кон една успешна 
фирма која служи само за пример. 

МОЖНОСТИТЕ НА 

МАШИНИТЕ НА 

МИКРОСАМ СЕ ГОЛЕМИ

ЕДНА ОД МАШИНИТЕ

 ЗА СТРУЧНА 

ЛИТЕРАТУРА СЕ 

ОДВОЈУВААТ 

ИЛЈАДНИЦИ ДОЛАРИ
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