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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 септември 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 % 

0,12% Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

10.09.2018 година 

Дневен ред на Собранието
Усвојување на Записник од Собранието на акционери од 
27.07.2018 година. 

1. Донесување на Одлука за промена на седиштето на 
Винарска Визба Тиквеш експорт- импорт АД Скопје 

2. Донесување на Одлука за измена на Статутот на 
Винарска Визба Тиквеш експорт- импорт АД Скопје.  

Претставник на Собранието Коста Ивановски
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II. ВВ Тиквеш АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                    НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Скопје се одржа на 10.09.2018 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 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 27.07.2018 година. 

Претставникот гласаше ЗА 

1. Донесување на Одлука за промена на седиштето на Винарска Визба Тиквеш експорт- 
импорт АД Скопје 

Претставникот гласаше ЗА 

2. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Винарска Визба Тиквеш експорт- 
импорт АД Скопје. 

Претставникот гласаше 
ВОЗДРЖАНО 

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

На акционерското собрание на Винарска Визба Тиквеш АД Скопје се верификуваше присутност 
на акционери кои се сопственици на 83,96% од акциите со право на глас.  
Откако се верифицираа учесниците на Собранието и се утврди дека се исполнети условите за 
одржување на акционерското собрание, се пристапи кон избор на Работни тела.  
По усвојување на записникот од Собранието на акционери одржано на 27.7.2018 година се 
пристапи кон отворање дискусија и гласање по двете Предлог одлуки од работниот дел на 
акционерското собрание. За дискусија се јави претставникот на Сава пензиско друштво како 
полномошник за застапување на пензиските фондови ОЗПФ Сава пензиски фонд  и ОДПФ Сава 
пензија плус кој укажа на потребата од дополнително прочистување и усогласување на 
Статутот на Друштвото и тоа: 

Во предлог Одлуката за измена на Статут стои член 25, со кои се обврзуваат акционерите за 
секоја намера за продажба на акциите да го известат Надзорниот Одбор на Друштвото. 
Предложениот член гласи: 

„Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на 
трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА 
ВИЗБА ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ за датумот на продажбата и со известувањето да го 
информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и цената по која 
намерава да ги продава“ 
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Оваа обврзување е спротивно на  Законот за Трговски Друштва (ЗТД), односно ваква одредба 
не пропишува ЗТД, па останува нејасно зошто во Статутот е содржан ваков член т.е. одредба 
со терминологија „секој акционер е обврзан“. 

Добронамерно прашуваме кој член од ЗТД или друг закон или подзаконски акт дава основ да се 
пропише ваква обврска за акционерите во Статутот, односно кој член од ЗТД или друг закон или 
подзаконски акт пропишува обврски за акционер да го извести Надзорниот одбор за својата 
намера за продавање на акциите и да информира за број на акции и цена. 

Надвор од предложената Одлука за измена на Статутот, во прочистениот текст на Статутот, 
забележавме дека постои неусогласеност и со поновите измени на ЗТД каде во член 35 стои:  

„Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на 
испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на собранието не 
може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на 
собранието.“ 

ЗТД сега пропишува рокот да не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето 
на собранието. 

Поради горе наведеното сметаме дека е потребно поголемо прочистување и усогласување на 
Статутот со ЗТД, а не само промена на седиштето. Според наведеното, претставникот на Сава 
пензиско друштво во име и за сметка на пензиските фондови гласаше ВОЗДРЖАНО по предлог 
Одлуката за измена на Статутот на Винарска Визба Тиквеш АД Скопје. 

Сепак, оваа Одлука беше изгласана и усвоена од мнозинството присутни акционери. 

Со усвојување и на точките од Дневниот ред, Претседателот на собранието го прогласи 
акционерското собрание за затворено. 

2. Македонски Телеком АД Скопје 

На 25ти септември се одржа акционерско Собрание на Македонски Телеком АД Скопје на кое 

присуствуваше претставник на Сава пензиско друштво АД Скопје. Првично, акционерското 

собрание беше свикано на 11ти септември, но поради немање кворум собранието беше 

презакажано за 25ти. На презакажаната седница беше исполнет кворумот за гласање по 

точките од дневниот ред.  

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. 


