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Извештајот се составува согласно Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на 
информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на 
известување за трансакциите со хартиите од вредност. 

Во текот на месец ноември 2018 година се одржаа акционерски собранија на Тиквеш АД 
Скопје и Македонски Телеком АД Скопје, компании во кои задолжителниот и доброволниот 
пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и 
известување. 

1. ВВ Тиквеш АД Скопје 

1.1. Општ дел 

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на 
задолжителниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство. 

I. ВВ Тиквеш АД Скопје 

Име на акционерското 
Друштво 

ВВ Тиквеш АД Скопје

Учество во вкупниот број на 
издадени обични акции на 
акционерското Друштво во 
% 

2,72% 
Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 

Учество на инвестираните 
средства во вкупните 
средства на пензиските 
фондови во % 

0,13% Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

22.11.2018 година 

Дневен ред на Собранието
Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 

10.09.2018 година. 

1. Донесување на Одлука за поништување на одлуки на 
Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Скопје од 
10.09.2018 година, Одлуката за промена на 
седиштето на друштвото број 0201-1575/1 од 
10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот 
на ВВ Тиквеш АД Скопје (пречистен текст од 
20.06.2014 година) број 0201-1575/2 од 10.09.2018 
година 

2. Донесување на Одлука за промени на ВВ Тиквеш 
експорт- импорт АД Скопје 

3. Донесување на одлука за измена на Статутот на ВВ 
Тиквеш АД Скопје  

Претставник на Собранието Александар Миневски



4 

II. ВВ Тиквеш АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                    НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Скопје се одржа на 22.11.2018 година со почеток во 
12 часот во М6 Едукативен центар, на улица 810 бр. 2, Скопје. 

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје, во име и за сметка на задолжителниот 
пензиски фонд и во име и за сметка на доброволниот пензиски фонд по точките од дневниот 
ред на седницата на Собранието на акционери на ВВ Тиквеш АД Скопје гласаше на следниот 
начин: 

Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 10.09.2018 година.

   Претставникот гласаше ЗА 

1. Донесување на Одлука за поништување на одлуки на Собранието на акционери на ВВ 
Тиквеш АД Скопје од 10.09.2018 година, Одлуката за промена на седиштето на друштвото 
број 0201-1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на ВВ Тиквеш АД 
Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201-1575/2 од 10.09.2018 година 

Претставникот гласаше ЗА 

2. Донесување на Одлука за промени на ВВ Тиквеш експорт- импорт АД Скопје 

Претставникот гласаше ЗА 

3. Донесување на одлука за измена на Статутот на ВВ Тиквеш АД Скопје 

   Претставникот гласаше ЗА 

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ВВ 
Тиквеш АД Скопје 

Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за 
негово одржување, се пристапи кон избор на Работни тела. На собранието беа присутни 
акционери кои поседуваа 85,25% од акциите со право на глас.   

Пред да се започне со гласање по точките од Дневниот ред за збор се јави одговорното лице за 
правни работи, давајќи образложение за причините за поништување на одлуките усвоени на 
претходното акционерско собрание и потребата за усвојување на новите Предлог одлуки. Во 
неговото излагање истакна дека ул. 29 – ти ноември, од страна на советот на општина 
Кавадарци, била преименувана во ул. 8 - септември Кавадарци, поради што при спроведување 
на постапката за упис на новото седиште на ВВ Тиквеш, во Централниот регистер на РМ, имале 
технички проблеми. Како резултат на ова Надзорниот одбор ги прифатил Предлог одлуките на 
Управниот одбор за поништување на одлуките донесени на акционерското собрание, одржано 
на 10.09.2018 година, и ги повика акционерите на оваа собрание да гласат ЗА новите предлог 
одлуки. 
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По даденото образложение Претседателот на собранието премина кон гласање по точките од 
Дневниот ред.  
По точката 3 од Дневниот ред за збор се јави полномошникот на Сава пензиско друштво АД 
Скопје, истакнувајќи дека новата Предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото ги 
инкорпорира забелешките искажани на претходното акционерско собрание, поради што ќе 
гласа позитивно по оваа одлука.  

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на 
одлуките од Дневниот ред. Предлог одлуките беа едногласно усвоени од страна на присутните 
акционери. 

Со усвојувањето и на последната точка од Дневниот ред, Претседателот на собранието го 
прогласи акционерското собрание за затворено. 

2. Македонски Телеком АД Скопје 

На 9-ти ноември се одржа акционерско Собрание на Македонски Телеком АД Скопје на кое 

присуствуваше претставник на Сава пензиско друштво АД Скопје. На работниот дел од 

дневниот ред на собранието се гласаше за една точка, односно за отповикување и избор на 

член на Одборот на директори на Друштвото.  

Присуството е во согласност со политиката за редовно следење и информирање за резултатите 

и перспективите на акционерските друштва во кои се инвестирани средствата на пензиските 

фондови. Според учеството во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското 

друштво и според учеството на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските 

фондови, Друштвото нема обврска за присуство и известување од Собранието. 


