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СИВА ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

АД "АЛУМИНА" СО СТЕЧАЈН   

СИВА ЕКОНОМИЈА

ДОЖИВЕАВМЕ КОЛАПС ЗАШТО 
ВЛАСТА НЕ ГИ ИСКОРИСТИ 
ЗАШТИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Стечајни, грди приказни 
како дневно-ноќна мо-
ра која ги вознемирува 

Македонците кои го губат 
свое то достоинство ос тану-
вајќи без егзистенција, со не-
можност да опстанат во су-
ровото општество, кое ни ка-
ко да излезе од тран зицио на-
та треска која трае пре дол го, 
за да биде оценета како неш-
то вообичаено за една др жа-
ва која стреми кон Европа!

Околу 740 вработени во не-
когаш успешната и про фи та-
билна АД "Алумина" во март 
2003 година завршија во Би-
рото за вработување, а фаб-
риката, во која сега има само 
дваесеттина луѓе во функција 
на обезбедување, е оставена 
на милост и немилост на за-
бот на времето, кој ги нагри-
зува и така дотраените и зас-

Останува нејасно зошто државата навреме не 
реагирала преку своите механизми за да се 
спаси "Алумина", односно зошто една де це-
нија се заташкувале проблемите кои на крај 
кулминирале со тотален колапс на фаб рика-
та и 740 вработени завршиле на Бирото за 
вработување?!

Како по непишано правило, на новинарските пра-
шања во врска со последните случувања во 
фабриката и најавите за нејзина продажба 
на тендер, не добивме одговор од стечајниот 
управник Ацо Дамчевски, го побаравме, но 
тој немаше време за разговор. Од секре тар-
ката добивме ветување дека ќе нè "поба ра ат".

Кој ќе ги исплати доверителите на "Алумина" - 
бан    ките, државата и вработените, ако се има 
предвид дека таа е проценета на десеттина 
милиони евра, додека нејзините долгови се 
околу 34-35 милиони евра, односно повеќе 
од три пати й е зголемена задолженоста во 
однос на вредноста?!

Ацо Дамчевски, стечајниот 
управник на скопска "Алу ми-
на" (некогаш успешна и про-
фитабилна, денес во не за вид-
на состојба), најави дека со 
одобрение на трите банки, 
кои имаат хипотека врз имо-
тот на фабриката (Комер ци-
јална банка, Стопанска банка 
и Тетовска банка), таа ќе се 
продаде преку тендер. Со тоа 
е отфрлена понудата на биз-
нисменот и поранешен ди-
рек тор на "Алумина", Зоран 
Зелениковски, за влез во фаб-
риката со непосредна спо-
год ба. Инаку, според шпе ку-
лациите во јавноста, тој ну-
дел само 330.000 евра за на-
доместок на вработените, не 
се обврзувал дека ќе ги вра-
ти на работа, а ветил дека за 
една деценија ќе инвестира 
7,5 милиони долари, со што 

ДАЛИ ФАБРИКАТА ЌЕ ЈА ЗАДРЖИ ПРЕТХОДНАТА ФУНКЦИЈА ИЛИ ЌЕ 
СЕ ПРЕАДАПТИРА ВО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ?

ДЕНЕС ВО ФАБРИКАТА Е САМО ЧУВАРСКАТА СЛУЖБА

та ре ни машини. Она што нај-
многу загрижува е немањето 
ре ал на слика за побарува ња-
та на фабриката, бидејќи при-

каз ни те не се совпаѓаат, од-
носно  најпрецизно не е од ре-
дено колкава е стечајната ма-
са и колку изнесува долгот.



   А НЕДОВРШЕНА ПРИКАЗНА
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бројот на вработените би се 
зголемил за дополнителни 
800 лица. Според други из-
вори, ексдиректорот Зеле ни-
ковски ветувал рестар тира-
ње на фабриката и враќање 
на работа на 500 вработени. 
Поранешните вработени во 
"Алумина" организираа и ак-
ција за собирање потписи за 
да го поддржат Зелениковски 
во намерата да ја купи и да ја 
рестартира фабриката, одби-
вајќи за неа да се бори на 
тендер.  

Инаку, сè што вредело во 
АД "Алумина", која десеттина 
години е на работ на прежи-
вувањето, поточно опсто јува-
ле по "пат на вештачко ди-

шење" (се мисли на стручни 
кадри), одамна ја напуштило, 
а технологијата со која рас по-
лага е застарена и поради не-
о држувањето е речиси до-
уништена.

ДОЛГОВИ

Фабриката "плива" во дол-
гови и, според многумина 
економски експерти, един-
стве  ниот спас е во ликви да-
цијата и продажбата на меѓу-
народен тендер. Проценето 
е дека "Алумина" вреди око-
лу десеттина милиони евра, 
додека нејзините долгови се 
околу 34-35 милиони евра, 
од носно задолженоста е трој-

но зголемена. Стручњаците 
сугерираа фабриката да се 
продава во два посебни де ла: 
а тоа се металургијата и пре-
работката, што опфаќа про -
изводство на врати, про зор-
ци и градежни делови. Иако 
државата се води како до ми-
нантен сопственик на фаб-
риката со 52,27 отсто од ка-
питалот или 4,1 милион евра, 
сепак главниот збор ќе го 
имаат банките, од што само 
Стопанска банка како дове-
рител има побарувања од 
повеќе од 10 милиони евра. 
На својот список на поба ру-
ва ња државата ги има не пла-
тените ДДВ, придонесите за 
ПИОМ и за здравствено оси-
гурување од 1997 година на-
ваму.  

Според Агенцијата за при-
ватизација, која прва го из-
ложи планот за продажба на 
"Алумина" на стратешки ин-
вес титор, со понуда на меѓу-
народен тендер, претходно 
имало тројца заинтере сира-
ни и тоа: домашен бизнисмен, 
компанија од Грција и ком па-
нија од Украина. Но, Одборот 
на доверители е оној кој е нај-
заинтересиран да ја из бере 
најповолната понуда.

 
ПРОДАЖБА?!

Кој и да ја купи "Алумина" 
ќе има многу да расчистува 
со наталожените долгови, од-
носно сè зависи од тоа како 
евентуалниот купувач ќе се 
договори со Владата и каква 
проценка ќе се направи. Не-
јасно е дали таа ќе остане да 
биде фабрика со функција как-
ва што имала претходно или, 
пак, ќе биде пренаменета во 
друг деловен објект?! 

"Целата состојба е хао тич-

АД "Алумина" во стечај располага со површина од 
околу 40.000 квадратни метри, кои се влезени и во Де-
талниот урбанистички план и, според Минис тер ство то 
за еко но мија, тој е предвиден за изградба на станбено-
деловен ком плекс, за кој би требало да има повеќе 
заинтересирани ку пувачи. Но, уште за време на гра-
доначалничкиот мандат Стевчо Јакимовски  инсис ти-
рал целиот комплекс да биде стопански и да не ја из-
губи основната дејност.

на. Фабриката банкротира и 
ако навреме се реаги раше и  
се употребеа вла ди ните ме-
ханизми за заштита на неј-
зиното работење, тогаш мо-
жеби немаше да завршиме во 
Бирото за вработување. Ни-
кој не ја знае вистинската 
приказна за висината на сте-
чајната маса, за реалниот долг 
на фабриката, која ги про пуш-
ти сите возови за да застане 
на здрави нозе. Имаше по ну-
да од поранешниот директор 
Зоран Зелениковски, кој со 
непосредна спогодба сакаше 
да ја земе и да ја рестартира 
'Алумина' и на работа да вра-
ти 500 луѓе. Но, ништо од тоа. 
Нашите надежи се изгубени, 
банкротиравме заедно со фаб-
риката", вели еден од пора неш-
ните вработени во АД "Алу-
мина".

Претходно стечајниот уп-
равник Ацо Дамчевски во јав-
носта се произнесе дека ја 
следи законската постапка, 
според која фабриката ќе оди 
на тендер и дури ако по трет 
пат тој не биде успешен, то-
гаш ќе се преземат други ме-
ханизми. За неплатените при-
донеси на стечајците тој ед-
ноставно констатирал дека 
за тоа немало пари, а за со-
бирањето потписи од страна 
на работниците за поддршка 
на Зелениковски за купување 
на фабриката коментирал де-
 ка поранешните вработени 
не маат право да му се ме ша-
ат во работата. 

Стечајната приказна оста-
нува незавршена, а за среќен 
крај е потребно нешто по ве-
ќе од волшебно стапче, кое 
би направило среќни луѓе од 
досегашните 740 некогашни 
"алуминци", кои се во Бирото 
за вработување.

НЕМА КУПУВАЧИ ЗА АД "АЛУМИНА"


