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СИВА ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ШТО СЕ СЛУЧУВА СО ГРАДЕЖНО    

СИВА ЕКОНОМИЈА

ЌЕ ИМ ЈА КАЖЕ ЛИ НЕКОЈ 
ВИСТИНАТА И СУДБИНАТА НА 
ГЛАДНИТЕ ГРАДЕЖНИЦИ?!

Градежните работници 
во државава се во мош-
не незавидна положба, 

нивните компании се во теш-
ка финансиска состојба, би-
дејќи не се ангажирани во 
из градба на капитални др-
жавни проекти, долго време 
не земаат плата, живеат на 
работ на неизвесноста. Таков 
е случајот со градежното пр-
етпријатие "Пелагонија" (не-

Актуелниот генерален директор на акционерското 
друштво за градежништво "Пелагонија", Ѕво-
нимир Славески, немаше време од "пре за-
фатеност" да одговори на нашите новинарски 
прашања, односно да ја каже реалноста за 
иднината на околу 3.000 градежници кои не 
се ни на небо, ни на земја, туку во една голема 
неизвесност, неземајќи редовна плата и не-
мајќи информации што се случува со нивната 
матична куќа!

А, гладните работници не-
маат "поим" што се случува 
со нив ниту, пак, некој наоѓа 
за сходно да им ја каже вис-
тината и судбината! Уште по-
лошо - тие се исплашени јав-
но да проговорат за неза-
видната ситуација во која се 
наоѓаат.

КАПИТАЛ

На почетокот на оваа го-
дина, околу 43 отсто од капи-
талот на градежното прет-

когаш мошне профитабилно, 
каде било задоволство и пр-
едност да се работи поради 
високите плати и преза фа-
теноста со работни зделки), 
каде денес се вработени око-
лу 3.000 лица, и кое минатата 
година ја заврши со загуба за 
која актуелниот генерален 
ди ректор Ѕвонимир Славес-
ки не би сакал да зборува ни-
ту, пак, за реалната состојба, 
плановите и иднината на пр-
етпријатието. Тој немаше вр-
еме да одговори на пра ша-
њата на неделникот "Маке-
донско сонце" и покрај на-
шата упорност "вадејќи" се 
на презафатеност!

пријатие "Пелагонија" беа 
про дадени со блок-тран сак-
ција на Македонската берза, 
за што сопственикот (според 
шпекулациите, веле дроге ри-
јата "Д-р Пановски"), платил 
околу 430.000 евра, а една 
акција на претпријатието на 
Берзата се продаваше по це-
на од 800 денари!

Јавноста тогаш ја слушна 
само изјавата на тогашниот 
генерален директор на прет-
пријатието Томислав Тасев-
ски, според кого, сè што се 
случува на Берзата во врска 
со продажбата, треба да ово-
зможи да се вклучат акцио-
нери, кои ќе го одржат ра бо-

Во отсуство на било какво сознание за тоа дали ак цио-
нерското друштво за градежништво "Пелагонија" ќе оди 
под стечај, колку работници ќе бидат прогласени за тех-
нолошки вишок, вработените одат на работа, но не знаат 
до кога. Дали можеби ќе завршат во Заводот за вра боту-
вање до пензионирањето? Дел од нив, поради случу ва ња-
та, индиректно ни ја презентираа состојбата во која 
подолго време се наоѓаат.

Приказната е потрагична зошто работниците добиваат 
плата еднаш на неколку месеци, но при делењето на пла-
тите се прескокнуваат одредени месеци. Вработените пра-
шуваат зошто се заборавени тие плати, но и зошто некои 
ги земаат, а некои не? "Пелагонци" веќе одамна немаат зе-
мено ниту сини картони, па стравуваат да се разболат, зош-
то ќе мора целосно да си го платат здравствениот преглед. 
Се прашуваат и дали некој го плаќа нивниот пензиски 
стаж. Жално е и тоа што оние работници кои се испраќаат 
на 70 отсто, воопшто не земаат плата. 

ШТО СЕ СЛУЧИ СО ДО ВЧЕРА УСПЕШНОТО ШТО СЕ СЛУЧИ СО ДО ВЧЕРА УСПЕШНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ?ПРЕТПРИЈАТИЕ?



  ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ПЕЛАГОНИЈА"?!
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тењето на компанијата, а сè 
друго би било контра про-
дуктивно.

Пред извесно време Та-
севски беше сменет, а на не-
гово место е поставен гос-
подинот Ѕвонимир Славески, 
кој воопшто не беше рас по-
ложен за разговор за сос тој-
бите во претпријатието. Спо-
ред шпекулациите, не ма ше 
конкретни информации кој 
всушност ги продаваше ак-
циите на АДГ "Пелагонија", 
ако се има предвид дека во 
структурата на капиталот до-
минантниот пакет го имаат 
вработените, околу 36 отсто 
се сопственост на градежната 
фирма ИГБ, а околу 14 отсто 
се на Фондот за ПИОМ, а про-
струија вести дека и дел од 
вработените ги продале ак-
циите.    

Според Агенцијата за при-
ватизација, 48,72 отсто од 
соп ственоста е акционерски 
капитал, 36,73 отсто акции се 
на АП и 14,55 отсто се на ПИ-
ОМ. Според поранешниот 
ди ректор на АДГ "Пела го ни-
ја", проблемите настанале 
кога компанијата изгубила 
од владеење две друштва, 
об јекти од општествен стан-
дард, хотелите во Струмица 
и во Гевгелија. На почетокот 
на приватизацијата претпри-
јатието е проценето на 
38.371.454 германски марки, 
односно на 19 милиони евра, 
но оттогаш сопственичката 
ст руктура значително е сме-
нета, што говори за една 
мош  не специфична нерас-
чистена сопственичка ст рук-
тура. Ексдиректорот Тасев-
ски имаше изјавено дека 
според фактичката состојба, 
со претпријатието, со издво-
јување на објектите од оп-

штествен стандард, но и со 
от куп на акции од врабо те-
ните, намалена е главнината 
на друштвото, при што учес-
твото на акционерскиот ка-
питал е зголемено на 51,68 
отсто, а оној на државата сп-
ад нал на 32,73 отсто и на ПИ-
ОМ на 15,43 отсто.

АПЕЛ

Неодамна за состојбите 
во градежништвото се про-
изнесе и Синдикатот за гра-
дежништво, кој побара по-
мош од Владата за иднината 
на околу 6.000 градежници, 
но како и секогаш луѓето од 
власта останаа глуви и без 
конкретни решенија.

"Владата не ги слуша на-
шите апели во изградбата на 
капиталните државни објек-
ти да бидат вклучени домаш-
ните градежни компании. По-
ради ваквиот однос на Вла-
дата, ја загубивме работата 
на скопската обиколница, ка-
де што егзистенција требаше 
да обезбедат 11.000 работ ни-
ци од домашните градежни 
фирми. Сега е објавен прет-
ква лификациски тендер за 
из градба на хидросистемот 
'Злетовица', но со условите 
кои се наметнати повторно, 
уште на почеток се елими ни-
раат нашите градежни компа-
нии", јавно протестираше 
Павел Трендафилов, претсе-
дател на Синдикатот за 
градежништво.

Домашните компании од 
Владата побараа поништу-
вање на тендерот за "Злето-
вица" и да биде објавен нов, 
со кој би им се овозможило 
на домашните компании рам-
ноправно учество.  

"Пелагонија", заедно со уште неколку градежни фирми, 
како што се, "Маврово", "Бетон" и "Гранит", веќе и прак-
тично се имаат докажано и тоа во светски рамки, со оглед 
на фактот дека учествувале во изградбата на повеќе од 40 
брани. Всушност, актуелните проблеми на градежниците 
се резултат на сериозните проблеми како последица од 
недоволниот обем на работа, односно тие не можат да ги 
наплатат извршените работи, особено од државните ин-
ституции што, пак, резултира со катастрофално лоша фи-
нансиска ситуација.

Според наши информации, порано во рамките на "Пе-
лагонија" постоеле 12 градилишта, кои работеле низ цела 
Македонија. Денес постојат само 2. Тоа се трето и шесто. 
Тие имаат посебни директори, но се под капата на гене рал-
ниот директор, кој ги опфаќа двете градилишта, а тоа е 
господинот Ѕвонимир Славески. Остануваат неодговорени 
повеќе прашања од господинот Славески: Каква е реал-
ната ситуација во претпријатието? Што се случи со оста на-
тите градилишта? Колку вкупно вработени има сега во 
"Пе лагонија" ако јавно се вели дека се околу 3.000 и зошто 
немаат редовна плата? Зошто "Пелагонија" нема бизнис 
здел ки во странство, како што било случај порано во Ирак 
и во други држави? 

РАБОТНИЦИТЕ НА ТЕШКИ МАКИРАБОТНИЦИТЕ НА ТЕШКИ МАКИ


