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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 јули 2018 година, се одржаа акционерски собранија на ЗК Пелагонија АД 
Скопје и ВВ Тиквеш АД Скопје, компании во кои задолжителниот и доброволниот пензиски 
фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување. 

1. ЗК Пелагонија АД Битола 

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. ЗК Пелагонија АД Битола 

Име на акционерското 
Друштво 

ЗК Пелагонија АД Битола

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

1,66% 
Друштвото има обврска да учествува на 
Собранието на акционери 

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

0,03% Друштвото нема обврска да учествува на 
Собранието на акционери 

Датум на одржување на 
Собранието 

20.07.2018 година 

Дневен ред на Собранието Процедурален дел: 

1. Отворање на Собранието на акционери 
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието 
3. Избор на работни тела 

3.1. Избор на претседавач со Собранието- со предлог 
одлука 
3.2. Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот 
3.3. Избор на 2 бројачи на гласови- со предлог одлука  

Работен дел:  

- Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на 
акционери на ЗК Пелагонија АД Битола одржана на ден 
05.06.2018 година.  

1. Донесување одлука за одобрување продажба на удели 
од страна на ЗК Пелагонија АД Битола кои ги поседува во 
следните друштва: 
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– ТДПЕЕ Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Логоварди 
Битола 

– Друштво за дистрибуција, трговија и услуги МКМ 
Експрес ДОО Скопје 

– Друштво за трговија и услуги Комплекс 
Александрија ДООЕЛ Битола 

– Друштво за хотелиерство- туризам Хотел 
Маврово ДОО Маврово 

– Со предлог- одлука 

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски

II. ЗК Пелагонија АД Битола 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД                    НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на ЗК Пелагонија АД Битола се одржа на 20.07.2018 година со почеток 
во 12 часот во просториите на Друштвото во Новаци, Новачки пат. 

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 ЗК 
Пелагонија АД Битола гласаше на следниот начин: 

Процедурален дел 
1. Отворање на Собранието на акционери 
2. Констатирање на кворум за работа на Собранието 
3. Избор на работни тела 

3.1. Избор на претседавач со Собранието- со предлог одлука 
3.2. Избор на записничар и 2 заверувачи на записникот 
3.3. Избор на 2 бројачи на гласови- со предлог одлука  

Претставникот гласаше ЗА предлозите од 
процедуралниот дел 

Работен Дел 

2. Донесување одлука за одобрување продажба на удели од страна на ЗК Пелагонија АД 
Битола кои ги поседува во следните друштва: 

– ТДПЕЕ Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Логоварди Битола 
– Друштво за дистрибуција, трговија и услуги МКМ Експрес ДОО Скопје 
– Друштво за трговија и услуги Комплекс Александрија ДООЕЛ Битола 
– Друштво за хотелиерство- туризам Хотел Маврово ДОО Маврово 

Со предлог- одлука 
Претставникот гласаше Против 
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1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на ЗК 
Пелагонија АД Битола 

Со верификација на учесниците на Собранието се утврди дека се исполнети условите за 
одржување на акционерското собрание, односно се констатира дека се присутни 80,83% од 
акциите со право на глас, поради што се пристапи кон избор на Работни тела.  
По гласањето за Процедуралниот дел, се премина кон утврдување и гласање по точката од 
Работниот дел. Процедуралниот дел беше подржан од сите присутни акционери.  

Во работниот дел како предмет на усвојување беше ставена само една точка на дневниот ред, 
т.е. се гласаше за донесување на Одлука за одобрување на продажба на удели кои што ги 
поседува ЗК Пелагонија АД Битола. 

Со предлог Одлуката се одобрува продажба на  Уделот во: 
1. ТДПЕЕ Пелагонија Енерџи ДООЕЛ Логоварди Битола, 100% удел, по цена не пониска од 8,5 
милиони евра; 
2. Комплекс Александрија ДООЕЛ Битола, 100% удел, по цена не пониска од 5,5 милиони евра; 
3. Хотел Маврово ДОО Маврово, 21,87% удел, по цена не пониска од 200 илјади евра, и 
4. МКМ Експрес ДОО Скопје (друштво за дистрибуција, трговија и услуги), 59% удел, по цена не 
пониска од 800 илјади евра. 

По основ на оваа точка за збор се јави претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје. 
Истакнувајќи дека со оваа Одлука попрецизно не се дефинира постапката на продажба (на кого 
се продаваат уделите и дали со продажбата се пренесуваат и обврските на овие друштва или 
пак остануваат на товар на ЗК Пелагонија АД Битола), не се наведува начинот на пресметка на 
минималната продажна вредност на уделите (како е постигната/утврдена), ниту пак се 
истакнува намената на средствата од продажбата (за што ќе се користат), поради што ќе гласа 
„Против“ нејзино усвојување. 

Освен претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје кој гласаше „Против“ Одлуката, 
останатите акционери гласа „ЗА“. Одлуката беше донесена со 159.232 гласа ЗА, што претставува 
97,93% од присутните акционери на собранието.  

Со исцрпување на дневниот ред Претседателот на акционерското собрание го прогласи 
собранието за затворено. 

2. ВВ Тиквеш АД Скопје 

2.1.Општ дел 

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

I. ВВ Тиквеш АД Скопје 

Име на акционерското 
Друштво 

ВВ Тиквеш АД Скопје
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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 

27.07.2018 година 

Дневен ред на Собранието Усвојување Записник од Собранието на акционери од 
17.07.2017 година.  

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати 
од работењето на ВВ Тиквеш АД Скопје во 2017 година, 
Финансиските извештаи за работењето за 2017 година, 
Завршната сметка и резултатите од работењето за 2017 
година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни 
ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 
2017 година и Конечни ревидирани консолидирани извештаи 
за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година, Извештај на Службата 
за внатрешна ревизија за 2017 година и Извештај за 
работењето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор 
за 2017 година и донесување на одлуки за следново: 

• Одлука за усвојување на Завршната сметка и 
резултатите во работењето на ВВ Тиквеш АД Скопје за 
2017 година 

• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на 
завршната сметка од ревизорската куќа Мур Стивенс 
Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни 
извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година и 
Конечни ревидирани консолидирани извештаи за ВВ 
Тиквеш АД Скопје за 2017 година 

• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за 
внатрешна ревизија за 2017 година 

• Одлука за усвојување на Годишниот извештај за 
остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш 
АД Скопје во 2017 година 

• Одлука за распределба на остварената добивка од 
работењето на ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година 

• Одлука за одобрување на работата на членовите на 
Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ 
Тиквеш АД Скопје за 2017 година 

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на 
годишната сметка и на финансиските извештаи за ВВ Тиквеш 
АД Скопје за 2018 година 
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3. Донесување на Одлука за отповикување и престанок на 
функцијата независен член и избор на нов независен член на 
Надзорен одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје 

Претставници на 
Собранието 

Александар Миневски

II. ВВ Тиквеш АД Скопје 

ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД              НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ 

Акционерското собрание на ВВ Тиквеш АД Скопје се одржа на 27.07.2018 година со почеток во 
12:00 часот во седиштето на Друштвото М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бр. 2, 
Скопје. 

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

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 17.07.2017 година.  

Претставникот гласаше ЗА 

Работен Дел 

1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ Тиквеш АД 
Скопје во 2017 година, Финансиските извештаи за работењето за 2017 година, Завршната 
сметка и резултатите од работењето за 2017 година, Ревизорскиот извештај со содржани 
Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година и Конечни 
ревидирани консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година, Извештај на 
Службата за внатрешна ревизија за 2017 година и Извештај за работењето на членовите на 
Управниот и Надзорниот одбор за 2017 година и донесување на одлуки за следново: 

• Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ Тиквеш 
АД Скопје за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од 
ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни 
извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година и Конечни ревидирани 
консолидирани извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2017 година 
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Претставникот гласаше ЗА

• Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето 
на ВВ Тиквеш АД Скопје во 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

• Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ Тиквеш АД Скопје 
за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

• Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот 
одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година 

Претставникот гласаше ЗА

2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските 
извештаи за ВВ Тиквеш АД Скопје за 2018 година 

Претставникот гласаше ЗА

3. Донесување на Одлука за отповикување и престанок на функцијата независен член и избор 
на нов независен член на Надзорен одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје 

Претставникот гласаше ЗА

2.2.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 83,99% од акциите со право на глас.   

Пред да се започне со гласање, за збор се јавија финансискиот директор и претставникот на 
ревизорската куќа Мур Стивенс Скопје, кои во своите излагања ги образложија податоците од 
ревидираните финансиски извештаи.  
Ревизорот истакна дека имале одлична комуникација со менаџментот на ВВ Тиквеш АД Скопје, 
и податоците прикажани во финансиските извештаи ја претставуваат објективната состојба за 
компанијата. 
За збор се јавија и Генералниот директор и Претседателот на Управниот одбор, го образложија 
досегашното работење на ВВ Тиквеш АД Скопје, пазарната поставеност на компанијата и дадоа 
свој поглед за идните планови и насоки за развој на Винаријата. 

На акционерското собрание едногласно беа усвоени сите точки од дневниот ред, т.е. 
присутните акционери гласаа „ЗА” за усвојување на Завршната сметка, Финансиските извештаи, 
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Извештајот на службата за внатрешна ревизија. На собранието се изгласа доверба на 
Управниот и Надзорниот одбор, и се усвои одлуката за распределба на добивката.  
По точката 3 од дневниот ред, присутните акционери, гласа за отповикување и избор на нов 
член на Надзорниот одбор. Досегашниот члена на НО, Ѓорѓи Петрушев, поради заминување на 
друга функција надвор од групацијата се отповика и на негово место се избра адвокатот Миле 
Бундовски. 

Претставникот на Сава пензиско друштво АД Скопје гласајќи “ЗА” го поддржа донесувањето на 
одлуките од Дневниот ред. 

В.В. Тиквеш АД Скопје во своите ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2017 
година прикажа нето приходи од продажба во износ од 1.458 милиони денари, кои се 
повисоки за 11,8% во однос на 2016 година. Растот на приходите придонесе за раст на 
оперативната добивка за 44,6% и дуплирање на нето добивката, односно овие две ставки 
заклучно со 31.12.2017 година изнесуваат 210,4 милиони денари и 142,8 милиони денари 
соодветно. 

Вкупните средства на 31.12.2017 година изнесуваа 2.844 милиони денари, а вкупните обврски 
1,175 милиони денари. 

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


