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СИВА ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ИМА ЛИ СПАС ЗА ТУТУНСКИ КОМБ   

СИВА ЕКОНОМИЈА

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА СТ  

Некогашната гордост 
на Прилеп, Тутунскиот 
комбинат (чиј капитал 

е проценет на околу 26 ми-
лио ни евра, а загубите ја над-
минуваат неговата вредност 
за околу 4 милиони евра), во 

Трагедијата на ТКП станува поголема со фактот 
дека умирањето на Комбинатот не е само ка-
тастрофа за егзистенцијата на вработените, 
останатите акционери кои не се свесни за 
своите права, туку и на повеќе од 4.000 коо-
перанти, кои имаат склучено договори за от-
куп на тутун. 

Според новиот Закон за тутун, предвидени се сти-
мулации само за воведување нови сорти ту-
тун, што ја става под знак прашалник тра ди-
цијата на тутунопроизводство по која При-
леп, но и Македонија беа препознатливи. Се 
наметнува прашањето дали ќе изумре туту-
нопроизводството, а со тоа и постоењето на 
тутунските комбинати?

 ИМОТОТ СЕ Р  

ОД ДОБРИТЕ ВРЕМИЊА КОГА КОМБИНАТОТ НАСТАПУВАШЕ НА 
САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

потрага по стратешки инвес-
титор се соочува со рас паѓа-
ње на имотот и трудот на вра-
ботените, кој мачно се соз да-
вал четири децении. Жолтото 
злато го изгуби сјајот со тоа 
што ја изгуби и вредноста. 
Сли ката е мошне лоша, име-
но половина од вработените 
се на принуден одмор, доде-
ка Бордот на директори го 
спро ведува акциониот план 
кој предвидува намалување 
на вработените и осло боду-
вање од непрофитните објек-
ти на Тутунскиот комбинат - 
Прилеп.

Акционерите од Тутун ски-
от комбинат од Прилеп поч-
наа да протестираат откако 
Управата за јавни приходи 
стартуваше со наплатата на 
ненаплатените даноци од 400 
милиони денари од Комби-
натот, запленувајќи негови об-
јекти. ТКП ги изгуби хотелите 
"Бренд" во Охрид (продаден 
за 630.000 евра), Универ зал-
ната сала, здравствената ам-
буланта, детската градинка, 
просторот во деловниот цен-
тар во Прилеп, два стана и 
магацински простор од по ве-

ќе од 1.000 метри квадратни 
во Скопје.

БАРАЊА

Според неодамнешниот 
состанок, во организација на 

"Акционер", стотина ак цио не-
ри на Тутунскиот комбинат 
од Прилеп бараат да запре 
оттуѓувањето на имотот на 
претпријатието и да се свика 
вонредно акционерско соб-
рание.

Акционерите истак нува ат:
"Бараме законски мож нос-

ти за да го спречиме одле ва-
њето на имотот на Ком би на-
тот, бидејќи околу 2.500 ра-
бот ници, пензионери, тех но-

лошки вишок и вработени по-
седуваат повеќе од 51 отсто 
од капиталот. Не можевме да 
бидеме слепи набљудувачи 
на запленувањето на нашиот 
имот и на пустењето на ком-
панијата. Ако го дозволиме 

ционер", акционерите имаат 
голема предност и права, но 
треба да се организираат и 
да ги искористат законските 
шанси, како што е свикување 
вонредно акционерско соб-
ра ние.

СПОРЕД СОСТОЈБИТЕ ЌЕ НЕМА КОЈ ДА ЈА ПРОДОЛЖИ 
ТРАДИЦИЈАТА НА ТУТУНОПРОИЗВОДСТВО

тоа ќе ги изгубиме акциите и 
ќе продолжи надолниот тренд 
на нивната номинална цена 
од 50 евра, па нема да зе ме-
ме ниту банка - реагираат по-
веќемина акционери".

Според Здружението "Ак-

"Акционерите најчесто не 
се свесни за своите права и 
не сфаќаат дека тие во голем 
дел и сами се инвеститори и 
нивна задача е да ги кон тро-
лираат менаџерите и да гле-
даат како функционира ком-
па ни ја та. Секогаш треба да 
бараат најсвежи податоци за 
тоа ка ко таа работи. Во овој 
случај сите знаеле дека Ту тун-
скиот комбинат тоне во дол-
гови. Кој е виновен во овој 
случај, ако се има предвид де-
ка до минантни сопственици се 
сит ните акционери со повеќе 
од 51 отсто, а останатиот дел 
е на државата и на ПИОМ? Во 
Тутунскиот комбинат во При-
леп, со промената на власта, 
секогаш во него доаѓале по-
литички директори кои се 
гри желе за теснопартиски ин-
тереси, а не биле заин тере си-
рани за развој на компанијата 
и за правата на акционерите. 
Акционерите се иско ристу-



   ИНАТ - ПРИЛЕП И ЗА ТУТУНАРИТЕ?!
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РАТЕШКИОТ ПАРТНЕР - 

сè уште има сериозен заин-
тересиран инвеститор за нив, 
кој од нас побара ние да ја 
согледаме ситуацијата во Ком -
бинатот, бидејќи сака да ин-
вестира. Странскиот инвес ти-
тор, сè додека не се убеди 
дека може сигурно да влезе 
во Комбинатот тој нема да се 
обелодени, а доколку се от-
крие неговото име тој ќе се 
повлече. Тој е подготвен да 

'крвна слика' на компанијата 
за да знае колку таа реално е 
во долгови. Сега засега ТКП 
не е во толку лоша состојба, 
но ако продолжи вака, со про-
паѓање, ќе нема да се најде 
инвеститор, бидејќи никој не 
сака да купува долгови кои 
не ќе може да ги врати. Ак-
ционерите се тие кои треба 
да свикаат вонредно собра-
ние на кое, со оглед на сос-

До крајот на годинава треба се донесе новиот Закон 
за тутун, кој предвидува директна поддршка за ту тун-
ското производство, а стимулации ќе се издвојат и од 
буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство 
и водо сто пан ство, но само во делот на воведување но ви 
сорти тутун.

Податоците од Стопанската комора покажуваат дека годинава за откуп ќе бидат 
понудени 23.400 тони суров тутун или 34 проценти повеќе од лани. Квалитетот е 
просечен или полош од оној од минатогодишната реколта. Екс пертите велат дека тоа е 
резултат на лошиот распоред на врнежите. Ако за килограм тутун се плаќа по 131 
денар како минатата година, тогаш за целосен откуп ќе бидат потребни вкупно 
42.700.000 евра. Според податоците на Државниот завод за ста тистика, заклучно со 
август 2005 година, производството на тутун е за 10,5 проценти поголемо во однос на 
истиот период лани, а извозот за 27 проценти, од што се реа лизирани 63.743.300 
долари. Увозот на тутун и цигари во првите осум месеци од го динава е за 15 проценти 
помал од лани.

АСКРЧМУВА Доколку треба да се направи 
избор на нов менаџерски тим, 
на самото Собрание да се 
презентира програмата на 
инвеститорот и да се оцени 
дали таа е прифатлива, како 
и да се изнајде начин и цена 
за продажба на акциите. Це-
ната во голема мерка ќе за-
виси од проценката која ќе ја 
направи консултантската ку-
ќа на инвеститорот. Може да 
биде над и под номиналната, 
во зависност од тоа колкави 
се долговите. Но, најбитно за 
нас е да се сфати дека суд-
бината на Комбинатот не е 
ниту во рацете на премиерот, 

ниту во било која политичка 
партија, туку во акцио нери-
те", вели Васко Тодоровски, 
претседател на Здружението 
на граѓани за заштита на ак-
ционерите "Акционер".

  
ОПСТАНОК

Државата од мена џер ски-
от тим побара да го реа ли-
зира акциониот план, со кој 
се предвидува намалување 
на вработените и продажба 
на непрофитните објекти од 
кои веќе еден дел потпаднаа 
под УЈП, поради неплатен 
данок.

Вработените се децидни 
во ставот:

"Не дозволуваме нашиот 
труд вложуван повеќе од 40 
години да пропадне и наши-
от имот да се раскрчми, да се 
вреднуваат акционерските 
ак ции, особено во време ко-
га се врши откупот на тутун и 
пред продажбата на Ком би-
натот".

Директорот Тони Мицај-
ков реагираше на протестот 
на тутунските работници со 
образложение дека заедно ќе 
се борат за опстанок. 

Тој долго време јавно не го 
кажува името на стратешкиот 
партнер, кој е заинтересиран 
да го купи Комбинатот, ве леј-
ќи дека протестите нега тив-
но ќе се одразат во намерата 
за влез на странски капитал. 
Мицајков најави и нова про-
ценка на капиталот која, спо-
ред познавачите, во голема 
мерка може да ја намали но-
миналната вредност на ак-
циите. Акционерите се во ис-
чекување на стратешкиот 
парт нер, но и на акцио нер-
ското собрание кое ќе ги за-
гарантира нивните права сог-
ласно законот.

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ТУТУН ПРЕДВИДУВА 
ПАРИ САМО ЗА НОВИ СОРТИ ЖОЛТО ЗЛАТО

вани изминативе петнае сет-
тина години и не треба многу 
да се чека, бидејќи Ком би на-
тот тоне. Нивна среќа е што 

разговара со претставниците 
на акционерскиот капитал, со 
ПИОМ и со државата. Инвес-
титорот би сакал да направи 

тојбата на Комбинатот, ќе се 
изнајде решение, да се до-
несат одлуки со кои би мо-
жело да се спаси фирмата. 


