
42  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 597 / 9.12.2005

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА

За период од осум месеци од оваа година 
француско-македонската фирма направила 
долг од девет милиони евра кон ЕСМ, а спо-
ред Светска банка не плаќала и ДДВ. Из врш-
ниот директор на "Силмак" со демант за вак-
вите тврдења!

Сè уште не може да се заборави ниската 
цена по која е продаден "Југохром", со оглед 
колкав месечен обрт прави фирмата и кол-
кав заостанат долг има!

За да ја реши аерозагаденоста "Силмак" ќе 
инвестира дваесет милиони евра, при што ќе 
биде ангажирана и специјализирана стран-
ска фирма која ќе има конкретно решение.

"СИЛМАК" ОБВИНЕТ ЗА ВИСОКИ НЕПОДМИРЕНИ СМЕТКИ 
КОН ЕСМ И НЕПЛАЌАЊЕ ДДВ

НОВА ШАНС 
 СЛОБОДНА Е 

За кратко време на ад ре-
са на комбинатот "Сил-
мак" од Јегуновце прис-

тигнаа многу обвинувања за 
неплатени сметки со мили он-
ски суми, а во интерес на вис ти-
ната и објективноста, го ис тра-
живме случајот и ги пра шав-
ме инволвираните во него. 

Според информациите пла -
сирани во јавноста, за пе рио-
дот од јануари до август "Сил-
мак" потрошил струја за око-
лу 11,3 милиони евра, а пла-
тил само 2,3 милиони евра 

на е постигнат и нов про то-
кол за негово репрог ра ми-
рање.

"Новиот протокол меѓу 
ЕЛЕМ и 'Силмак' е договорен 
за период од ноември 2005 
година до 31.7.2006 година, 
при што на девет рати им е 
овозможено да уплатуваат 
по 780.000 евра. Со ова, дол-
гот повторно е репрог ра ми-
ран и му се дава нова шанса 
на 'Силмак', но доколку и оваа 
не ја искористат, ќе прес та-
неме со нашата толеранција, 
која трае предолго време", ве-
ли портпаролот Стефа нов ски.  

За сè ова се обидовме да 
го слушнеме и мислењето на 
извршниот директор на "Сил-
мак", Звонко Стојановски.

ИАКО "БОРЧЛИЈА" 
КОМПАНИЈАТА РАБОТИ 

СО ПОЛНА ПАРЕА

"Не е точна информацијата 
пренесена според извештај 
на Светска банка, а според 
која ние не сме плаќале ДДВ. 
Јавно кажувам дека ние се-
когаш редовно ги подми ру-
ваме обврските за ДДВ, и тоа 
не само кон ЕСМ. Се обидов 
и да ги исконтактирам прет-
ставниците на Светска банка, 
за да ја расчистиме дезин-
формацијата. Што се одне су-
ва до неплатените сметки за 
струја, морам да нагласам де-
ка станува збор за долг од пе-
риодот 2003 и 2004 година, 
ко га извршен директор беше 
мојот претходник. Тврдам де-
ка за тековнава година смет-
ките редовно се плаќани. Кон-
кретно, за фактурата на ЕСМ 

по бенефицирана цена, и тоа 
во период кога имаме скапа 
увезена електрична енер ги-
ја. Во својот извештај Светска 
банка објави дека комби на-
тот не го плаќал и данокот на 
додадена вредност (ДДВ) со 
сметките за струја. На 28 ап-
рил 2005 година, меѓу ЕСМ и 
"Силмак" бил потпишан про-
токол за динамика на ис пла-
ќање на долгот, при што е ут-
врдено месечно да се пла-
ќаат по 550.000 евра, плус те-
ковните сметки. Кон сре дина-
та на октомври годинава, по 
поделбата на ЕСМ, ЕЛЕМ "Елек-
трани на Македонија" ја пре-
зема обврската за да го нап-
лати долгот на "Силмак". Спо-
ред портпаролот на ЕЛЕМ, 
Бране Стефановски, комби-
натот од Јегуновце редовно 
добивал опомени за да го 
регулира долгот. Но, неодам-

во висина од 11.260.000 евра 
подмирени се 10.400.000 ев-
ра. Во врска со заостанатиот 
долг, кој изнесува седум ми-
лиони евра, се договоривме 
со ЕЛЕМ да го подмириме на 
неколку рати", дециден е из-
вршниот директор Стоја нов-
ски. 

Она што можевме да го 
дознаеме е дека комбинатот 
застанал на здрави нозе, а 
ната ло жените долгови (кои 
според првите луѓе ќе бидат 
регу ли рани), се долг на Жак 
Несје Мопа, поранешен извр-
шен ди ректор, кој поради не-
соод ветното работење бил и 

сме нет од функцијата.
Според поранешниот прв 

синдикалец на "Југохром", Стој  -
че Крстевски, а сега прет се-
дател на регионот за Тетово 
од ССМ, денес во "Силмак" 
работат околу 1.030 работ ни-
ци, што е во согласност со 
претходниот купопродажен 
договор. 

"Вработените во 'Силмак' 
редовно земаат плата, која е 
во рамките на просечниот 
др жавен просек. Фабриката 
работи со полна пареа, како 
во времето на поранешна 
СФРЈ. Сменети се поранеш-
ните директори, назначени од 

ОПОМЕНА ПРЕД ИСКЛУЧУВАЊЕ



43  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 597 / 9.12.2005

А ЗА "НАДЕЖНАТА"
КОНОМСКА ЗОНА?!

Франција и денес на функ-
цијата извршен директор е 
назначен Звонко Стоја нов ски, 
кој беше на оваа функција во 
компанијата во периодот пред 
'Југохром' да оди во стечај", 

вели Крстески.
Во врска со преголемиот 

долг кој го има "Силмак" и тој 
е со став дека сигурно ста ну-
ва збор за заостанат ната ло-
жен долг. 

"ЈУГОХРОМ" НЕ БЕШЕ 
МОМА КОЈА МОЖЕШЕ 

ДА БИРА! 

Во септември 2002 година 
"Југохром" го купи фран цус-
ката СЦММ и беше реиме-
нуван во "Силмак". Фабриката 
проценета на 8.200.000 евра, 
без долгови, беше купена за 
500.000 евра, кои треба да се 
платат за период од пет го-
дини. За оваа цена новите 
газди ја добија во владение 
производната целина за која 
плаќаат 300.000 евра, теш-
ката механизација за 100.000 
евра и рудникот во Штип за 
100.000 евра.

"'Југохром' е руинирана 
фабрика и со нејзината про-
дажба Владата повлекла вис-

Сепак, не можат да се за-
борават и шпекулациите де-
ка во неофицијалниот пакет 
за рестартирање на комби-
натот, договорен од прет ход-
ната Влада било потенцирано 
да се вработуваат луѓе ис-
клучително по партиска ли-
нија и тоа од ВМРО-ДПМНЕ и 
од ДПА. Нашите извори ги 
демантираат ваквите твр де-
ња со став дека не е внима-
вано на партиската при пад-
ност. Интересно е  да се каже 
и дека комбинатот само една 
година по рестартирањето 
правел месечен обрт шест 
пати поголем од цената за 
која бил купен.

АЕРОЗАГАДУВАЧ?

Згора на сите информации 
околу неплаќањето, не може 
а да не се истакне и фактот 
дека комбинатот "Силмак" од 
Јегуновце е еден од петте 
еколошки жаришта во држа-
вава, што од страна на УНЕП 
е регистриран уште во 2000 
година. Освен тоа, газдите оче-
ку ваа од Владата ком би натот 
да биде прог ласен и за сло-
бодна еко номска зона. 

Во врска со прог ласу вање-
то на "Силмак" за слободна 
економска зона, Стојановски 
потврди дека: 

"Уште во договорот од 2002 
година меѓу стратешкиот парт-
нер и Владата е прецизирано 
'Силмак' да прерасне во сло-
бодна економска зона. Сме-
там дека проблем на Владата 
е нашето непрогласување сог-
ласно договореното на по че-
токот". 

Во поглед на аеро зага де-
носта извршниот директор на 
"Силмак" коментира:

"Не сме полоши зага ду ва-
чи од 'Железара', 'Макстил'. 
Ние постоиме веќе 50 години 
и морам да нагласам дека за 
овој период се нема јавено 
случај некој да се разболел 
или, пак, да починал поради 
работата на комбинатот. Сме-
там дека нема штетност по 
здравјето на луѓето. Ние го 
почитуваме Законот за еко-
логија, според кој до 2014 
година, согласно определ би-
те на ЕУ треба да ја ре гу ли-
раме загаденоста. Во пре го-
вори сме со странска ком-
панија која ќе ни достави 
конкретна понуда и проект 
за решавање на аеро зага де-
 носта, за што планираме да 
инвестираме дваесет милио-
ни евра".

тински потег", изјави пред не-
колку години првиот чо век 
на СЦММ, Жан Пјер Розан.

Според договорот, од 1.880 
работници на работа тре ба-
ше да се вратат 1.000, во не-
колку етапи за период од шест 
месеци. Првиот извр шен ди-
ректор на "Силмак", Михајло 
Михајловски, по при ва тиза ци-
јата велеше дека ку попро даж-
ниот договор за ком бинатот 
го потпишала прет ходната 
Вла да, но веќе го поддржува 
и новата власт. Тогаш тој се 
противеше на реакциите на 
синдикатот на комбинатот 
предводени од Стојче Крс-
тески, кои комен тираа дека 
"Силмак" е фирма регис три-
рана во Париз од лицето Жак 
Несје Мопа, која нема пол-
номоштво да ја зас тапува 
СЦММ. Вработените одби ва-
ле да ги потпишат до говорите 
на неопределено време, со 
образложение де ка новата 
фирма "Силмак" нема право 
да стопанисува со имотот на 
"Југохром", би дејќи за тоа 
нема добиено решение од 
Основниот суд Тетово во Те-
тово. Тогаш на ова Михај лов-
ски коменти ра ше дека докол-
ку се надминат опструкциите 
од синдикатот, "Силмак" ќе ра-
боти подобро и од "Фени".РЕАКЦИЈА ОД КОМБИНАТОТ ОД ЈЕГУНОВЦЕ

 "СИЛМАК" ПЛАТИЛ ДДВ, ПОТВРДИ НИКОЛА ПОПОВСКИ


