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СИВА ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

"ГАЗЕЛА" ИЗЛЕЗЕ ОД С   

СИВА ЕКОНОМИЈА

НИСКИ ПРОЦЕНКИ ЗА  

Со неизвесност, која трае-
ше цели седум години, 
скопската фабрика за 

чевли АД "Газела" во стечај ко-
нечно доби нов сопс тве ник. 
Проценета на 20 милиони ев-
ра, таа му беше продадена на 
скопјанецот Адем Хаса Наи 
за 2.600.000 евра. Што тоа би 
значело за стечајците, чиј број 
до 2001 година, кога е отво-
рена стечајната постапка, из-
несувал околу 1.400 врабо те-
ни? Економските анали ти ча-
ри за ваквата продажба ко-
мен  тираат дека е нонсенс и 
оти од досегашното лошо ис-
куство со продажбата, би тре-
бало да се извлече добра поу-
ка! Освен тоа, нивниот став е 
дека таа е многу ниско про-
ценета, при што, според ана-
ли тичарите, оставено е на-
мерно да й паѓа цената по пат 
на неработење и истата е до-
ведена до состојба на про па-
ѓање. Имено, новиот газда ве-
тил дека до Нова година на 
работа ќе врати околу 1.200 
работници, ќе ја рестартира 
фабриката и ќе ја постави на 
здрави нозе. Но, ако се има 
предвид претходното искус-
тво со Флоријан Дос, кој ниш-
то не стори за доброто на 
фаб риката, односно само ги 

Стечајното патешествие на некогашната пре поз-
натлива фабрика за чевли траеше долги го-
дини. Нејзината продажба на Италијанецот 
Флоријан Дос заврши несреќно, по што сле-
дуваа неуспешни тендери и малверзации око -
лу работата на стечајните работници. Ко неч-
но е продадена, останува очекувањето дека 
до Нова година новиот газда на работа ќе 
врати 1.200 лица, кои ќе ја продолжат тра-
дицијата на производство на чевли. Еко ном-
ските експерти ја осудуваат ниската про цен-
ка на фабриката и продажбата.

Од Координативното тело на вработените во "Га-
зела" велат дека најважно е што поскоро да 
се вратат на работа, а проценуваат дека фаб-
риката може да се рестартира за еден месец, 
оти и механизацијата и објектите биле во 
функ ција.

искористуваше парите кои 
доаѓаа од киријата која ја да-
ваше НАТО и која месечно из-
несуваше 98.000 евра. Работ-
ниците многу претрпеа со вак-
вите играрии. Но, не беше са-
мо Дос тој кој заработуваше 
на сметка на немоќта на вра-
ботените, туку и поранеш ни-
от стечаен управник на АД 
"Газела" во стечај, Владислав 
Тамбурковски во друштво со 
управителот на "Газела 2001", 
Никола Цветковски, кои зло-

употребиле околу 1.000.000 
евра имотна корист. 

Се обидовме да стапиме 
во контакт и со претставникот 
на Синдикатот на АД "Газела" 
во стечај, Наско Димовски, но 
тој беше недостапен. Од Ко-
ор динативното тело на пора-
нешните вработени во фаб-
риката велат дека имаат доза 
на оптимистичко исчекување 
да се вратат на работа и фаб-
риката успешно да прора бо ти.

ТЕНДЕРИ

Одлуката за изборот на но-
виот газда беше резултат на 
проценката направена врз ос-
нова на добиените понуди, а 
врз база на тоа Минис тер ство -
 то за економија и кон сул тант-
ската куќа "Гранд Тортон" из-
вршија бодирање. Во кри те-
риумите за бодирање пону-
дената цена влегува со 70 
проценти, најавата за врабо-
тените и инвестициите со 20 
проценти и бонитетот на фир-
мата со 10 проценти. Сепак, 
завршниот збор го имаше Од-
борот на доверители.

Инаку, за АД "Газела" во 
стечај досега имаше три не-
успешни тендери на кои ни-
кој не ги исполни условите и 
не понуди соодветна цена во 
сооднос со која е проценета 
фабриката. Освен тоа, неоп-
ходни се нови инвестиции за 
успешно рестартирање на 
фаб риката. Претходните три 
тендери беа прогласени за 
неуспешни, поради пре нис-
ки те понуди во однос на про-
ценетата вредност на фаб ри-
ката во износ од 20 милиони 
евра. На последниот тендер 
"Современ дом" од Прилеп и 

Паралелно со тендерите се продаваше и имотот на 
"Газела". Продадени се четири продавници, од кои 
продавниците во Скопје лоцирани во ТЦ "Мавровка" за 
157.000 евра, во населбата "Јане Сандански" за 21.000 
евра, како и продавницата во Охрид за 150.000 евра и 
во Струмица за 200.000 евра.

ДАЛИ И КОГА ФАБРИКАТА ЌЕ СЕ РЕСТАРТИРА?



   ТЕЧАЈНАТА АГОНИЈА?!
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  ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ

конзорциумот "Адем Хасами" 
беа единствени кои дос та ви-
ле понуди за купување на 
Чев ларата и на Гумарата од 
фабриката за чевли "Газела" 
АД во стечај. За пакетот Чев-
лара, конзорциумот понудил 
1.590.000 евра и инвестиции 
во износ од 4.500.000 евра во 
рок од три години и вра бо-
тување на 1.000 поранешни 
вработени. Понудата од кон-
зорциумот за Гумарата е 
1.011.000 евра, инвестиции 
во износ од 2.200.000 евра, 
како и враќање на работа на 
150 вработени. 

За разлика од кон зор циу-
мот, "Современ дом" дос та-
вил понуда за Чевларата во 
висина од 1.600.000 евра, ин-

вработените и најмалку три 
години да нема отпуштања. 
Освен тоа, парите за ку по-
про дажба требало да ги ис-
плати за период од шест ме-
сеци, но од сè тоа ништо не е 

исполнето. 
На 30 мај годинава Ми нис-

терството за внатрешни ра-
боти поднесе кривични при-
јави против поранешниот сте-
чаен управник, Владислав Там-

АД "ГАЗЕЛА" ВО СТЕЧАЈ Е ПРОЦЕНЕТА НА 20 МИЛИОНИ ЕВРА, 
А СЕ ПРОДАДЕ ЗА ДВА МИЛИОНИ ЕВРА

вестиции од 1.445.000 евра и 
вработвање на 700 пора неш-
ни вработени. За пакетот Гу-
мара тие понудиле 450.000 
евра, инвестиции во вред ност 
од 1.265.000 евра и вра бо-
тување на 70 поранешни вра-
ботени.

МАЛВЕРЗАЦИИ

Поранешниот газда Дос на 
многу суптилен начин ја ис-
користувал фабриката и са-
мо од киријата на НАТО до-
бивал годишен прилив од 
1.100.000 евра. Во договорот 
при купувањето на "Газела" 
Италијанецот се обврзал да 
обезбеди работа и плати за 

бурковски, кој во друштво со 
управителот на "Газела 2001", 
Никола Цветковски, сториле 
кривично дело. Осомни че ни-
те се товарат за злоупотреба 
на службената положба и ов-
ластување со што проне ве-
риле 1.000.000 евра за време 
на стечајната постапка на АД 
"Газела" во стечај во перио-
дот од 2001 до 2003 година. 
Во овој износ тие ги оштетиле 
и доверителите и државата. 
Во полициската пријава е на-
ведено дека по претходен до-
говор и во заедница сте чај-
ните управители на фирмата 
"Газела 2001" й префрлиле су-
ма од 63.670.440 денари. Всуш-
ност, парите биле наменети 
за АД"Газела" во стечај, а со 

налог за наводно извршени 
услуги истите легнале на жи-
ро-сметка на новофор мира-
на та фирма, чиј управник бил 
Никола, а надзорен орган 
Вла дислав. На овој начин, со 
сторените финансиски мал-
верзации управителите за су-
ма од околу 1.000.000 евра ги 
оштетиле доверителите на 
АД "Газела", како и државата. 

По толку лоши искуства и 
лошите коментари на еко-
номските експерти околу про-
дажбата и ниската проценка 
за компанијата останува оп-
тимизмот дека овој пат ќе "им 
тргне" на подобро на вра бо-
тените во АД "Газела" во сте-
чај, како и на самата фаб ри ка.

По најавите дека се продадени продавниците на АД 
"Газела" во стечај, кои таа ги имаше низ државава (ос-
тануваат спорни оние во поранешните југословенски 
републики), поранешните вработени протестираа во 
кругот на фабриката барајќи дел од колачот. По не кол-
кучасовно чекање тие добија ветување од стечајниот 
управник Зоран Стојанчиќ дека ќе добијат по 200 евра, 
што е премалку за стечајците кои три години се без де-
нар, а добиваат само сини картони од Заводот за вра-
ботување. Но, поранешните вработени се во исче ку-
вање и од новиот сопственик кој треба да плати 2.500.000  
евра и кој ветил дека на работа ќе врати 1.200 луѓе. 


