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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Рената МАТЕСКА

НА ЛОЗАРИТЕ ИМ СЕ ПРЕЛЕА ЧАШАТА

ЕКОНОМИЈА

СВЕТО ПИВАРА PERSONA 
NON GRATA ВО КАВАДАРЦИ

Винарската визба "Тиквеш" им должи шест милиони евра на ло-
зарите, а според владините гаранции парите ќе им се исплатат до 
15 март.

Градот Кавадарци со кривична пријава за измама на адреса на 
бизнисменот Светозар Јаневски. Во пријавата е наведено дека Ја-
невски во периодот јули - октомври 2005 година ги ставил во за-
блуда кавадаречките лозари нудејќи им договори за откуп на 
гроз  јето со лажно прикажување факти, без рок за негова исплата, 
односно по продажбата на виното. Но, добиените средства од про-
дажбата на виното Јаневски ги искористил за долгот кон Ми нис-
терството за финансии, а купил и лозови плантажи, наместо да им 
плати на лозарите. 

Само во Македонија гра-
ѓаните тешко можат да 
го наплатат трудот, за-

ра ботеното со пот и мака. За 
своето мораат со протести да 
се изборат, оти на мани пу ла-
циите им нема крај... По туту-
нарите, пред Владата на Ре-
публика Македонија прав да-
та ја побараа и лозарите од 
кавадаречкиот регион, бидеј-
ќи не можеа да ги добијат па-
рите кои им ги должи винар-
ската визба "Тиквеш". И на ло-
зарите им се прелеа чашата. 
По остварените преговори, 
от како два пати дојдоа на 
про  тести дури во Скопје, до-
бија владини гаранции дека 
ВВ "Тиквеш" до 15 март ќе им 
ги даде парите кои им ги дол-
жи, под услов да престанат 
блокадите и протестите. Си-
туацијата беше напната и во 
Кавадарци, каде лозарите на-
јавија дека ќе ја земат ВВ "Тик-
веш" во залог, сè додека не 
го добијат она што им сле ду-
ва. Само за потсетување, са-
пуницата "Тиквеш" долго вре -
ме беше на тапет на бизнис 
вестите поради долгот кон 
државата. Во бизнис игрите, 
како и секогаш, најголеми 
жрт  ви се токму оние кои се 

крај има околу 5.000 про из-
водители на грозје, а со ра-
ботата не можеме да ги по-
криеме ниту трошоците, а за 
печалба и да не зборуваме. 
Јас имам засадено пет де ка-
ри земјиште, а ништо не сум 
добил. Со кои пари да се пла-
тат орањето, прскањето, ма-
ката. А за природните непо-
годи, како замрзнувањето, гра -
дот, и да не зборувам. Со за-
мрзнувањето се уништува 
50-60 отсто од грозјето. Сè 
уште не сме почнале со за-
кројување на лозјето, оче ку-
ваме да видиме што пре жи-
веало од зимата. Тешко пре-
живуваме, веќе пет месеци 
сме во исчекување да до бие-
ме пари за грозјето. Надежта 
ја изгубивме и воопшто не 
оче куваме дека некој може 
да ја 'оправи' работава, ниту 
Здружението, ниту полити-
чарите", очигледно безна де-
жен вели еден кавадар ча нец.

Сепак, некои лозари сè уш-
те се надеваат на позитивна 
разврска.

"Надежта последна умира, 
ние сè уште очекуваме дека 
сè ќе се заврши добро. Би 
биле задоволни со исплатата 
за она што го дадовме. Со 
години наназад се нема слух 
за лозарите", коментира член 
на Здружението "Агро тик ве-
шија".

ДОЛГОТ КОН ЛОЗАРИТЕ 
СВЕТОЗАР ЈАНЕВСКИ ТРЕБА 
ДА ГО ПОДМИРИ ДО 15 МАРТ

БУЧКОВСКИ НАЈДЕ ВРЕМЕ ЗА МАКИТЕ НА ЛОЗАРИТЕ

најнедолжни и само го ба ра-
ат своето. Остана забе леж ли-
ва и поделбата меѓу лоза ри-
те, од кои едните беа пред-
водени од градоначалникот 
Панчо Минов и другите кои 
му беа лојални на Борис Да-
видов и на "Агротик ве шија". 

МАЧНИ ЛОЗАРСКИ 
ПРИКАЗНИ

Освен парите ни го земаа 
и достоинството, порачаа ло-
зарите пред Владата на Ре-
публика Македонија.

"На Винарската визба 'Тик-
веш' й имам предадено 20 то-
ни грозје. Ми беше ветено де    -
ка по добивањето на сред-
ства   та веднаш ќе ми биде 
пла   тено, а сега излезе една 
мно гу неблагодарна работа. 

Газ дата на 'Тиквеш' треба да 
со бере сили и да ни го плати 
она што ни го должи. Тој е не-
пожелен во Кавадарци, до-
колку дојде нема да му доз-
волиме да влезе во градот. 
Но, тој стана непожелен и за 
сите граѓани во државава, не 

само за Кавадарци. Ако не ни 
се исплати она што ни сле-
дува, подготвени сме и за по-
радикални мерки", огорчено 
изјави еден од лозарите, кои 
протестираа пред Владата.

Околу 5.000 лозари од рео-
нот во Кавадарци веќе со ме-
сеци живеат во мизерија би-
дејќи не можат да добијат 
пари за продаденото грозје 
во ВВ "Тиквеш".

"Нашата работа е многу 
тешка. Мака мачиме и ништо 
не добиваме за тоа. Во наши от 
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ЛОЦИРАЊЕ НА 
ВИНОВНИКОТ

 
Намачените лозари од Ка-

вадарци се обидуваат да го 
посочат виновникот за сво-
јата мака.

"Јас имам триесеттина де-
кари со грозје, кое во 2005 
година имаше многу висок 
квалитет. Кој знае каков ква-
литет ќе има оваа година, со 
оглед дека лозовите насади 
измрзнаа, а немаме пари ни-
ту за орање", вели Мите, кому 

Претседателот на Владата, Владо Бучковски, имаше средба со градоначалникот на 
Кавадарци, Панчо Минов, во врска со решавањето на проблемот со исплатата на от-
купеното грозје од ВВ "Тиквеш", соопшти Кабинетот на премиерот. 

Владата ги поддржува напорите на локалната самоуправа на Кавадарци за от-
почнување со исплата на средствата за откупеното грозје од ВВ "Тиквеш" и за правно 
разрешување на спорот, кој го поведуваат лозарите и локалната самоуправа кон 
ВВ"Тиквеш". Како што се наведува во соопштението, Владата најенергично демантира 
дека од државен фонд е обезбеден кредит на ВВ "Тиквеш" за исплата на средствата 
за откупеното грозје, а написите во дел од печатот претставуваат груба дезин фор-
мација, која не оди во прилог на решавање на проблемот на лозарите.

Владата е информирана дека "Тиквеш" обезбедил кредит од комерцијалните бан-
ки во износ од 2 милиона евра, за исплата до 50 отсто на побарувањата кон лозарите 
за откупеното грозје.

И винарската визба "Тиквеш" со соопштение ги извести своите партнери - лозари 
дека се обезбедени средства од комерцијални извори за исплата на преземеното 
грозје од бербата 2005 година. 

Околу заговарањето за отворање стечајна постапка, од "Тиквеш" прашуваат кому 
во овој момент му одговара стечај на винаријата. 

"Во таков случај, лозарите нема да ги наплатат своите побарувања, а во бербата 
2006 година би се јавиле вишоци на грозје, кои нема да има кој да ги откупи, со што 
цената би се урнала до дно", посочуваат во соопштението.

му било ветено дека уште во 
јануари ќе ги добие парите 
за грозјето. 

"Виновници се оние кои 
се на врвот, бидејќи рибата 
смрди од главата. Се знае ка-
ко газдата на 'Тиквеш' дојде 
на позицијата, со помош на 
власта, и тој е најголемиот 
ви новник за неисплаќањето 
на откупот на грозјето. За жал, 
ние не знаеме како изгледа 
министерот за земјоделие, кој 
воопшто не се појавил во 
јавноста, ниту нè има пра-
шано за проблемите кои ги 
имаме. Дали тој постои или, 
пак, го држи ресорот само за 
да зема плата. Ако се смени 
раководството во 'Тиквеш' мо -
жеби ќе се надминат и проб-
лемите. Ова што ни се слу-
чува е невидена кражба. Сè е 
борба за да се приграби што 
поголем капитал, а народот 
само се залажува", револ ти-
рано зборува еден лозар од 
околината на Кавадарци.

Според некои лозари, не-
опходно е да се направи и 
ре визија на приватизацијата 
на винарската визба, а други, 
пак, сметаат дека треба и да 
се прогласи стечајна пос тап ка.

"Најдобро е да се направи 
ревизија на приватизацијата, 
па ќе видиме што ќе про из-
лезе. На вработените само им 
ги купуваат акциите, за без 
пари. Во 'Тиквеш' работат 
око  лу 1.000 вработени и не 
се знае што ќе биде со нив. 
Свето нека каже од каде му 
се парите за да го купи и 
'Тиквеш', 'Пивара', 'Винојуг-
Гев  гелија' и други. Од каде му 
се парите да ја купи поло-
вина Македонија", прашува 
нашиот соговорник од Кава-
дарци.


