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ПРОСПЕКТ  

ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД  

                                         “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје 
    

НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА  

НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ  

 

 

1. Основни податоци  
 
Проспектот се однесува на хартиите од вредност од издавачот                                          
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  и истиот ќе се работи согласно Одредбите 
пропишани во Глава V-Проспект од Правилата за котација на Македонска берза А.Д. 
Скопје. 
 
 
Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност 
Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот е  
 
ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД 
04053397 

ПРВОМАЈСКА бр.94, Скопје 02, МАКЕДОНИЈА 
(во понатамошниот текст “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје ). 
 
Датум на изработка на Проспектот е Април 2013 година 
 
Покровител на задолжителна котација е ТТК Банка А.Д. Скопје - Оддел за работа 
со хартии од вредност со седиште на ул.“Народен Фронт” 19-А Скопје  
 
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје работи со следните банки: 
-Комерцијална Банка А.Д. Скопје 
-Алфа Банка А.Д. Скопје 
-Тутунска банка А.Д. Скопје 
-Стопанска Банка А.Д. Скопје 
-Охридска банка А.Д. Скопје 
-Шпаркасе банка А.Д. Скопје 
-ПрокредитБанка А.Д. Скопје 
-ХалкБанка А.Д. Скопје  
 
Назив и адреса на Друштвото за ревизија  
Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО 
Бул.Октомвриска Револуција бр.18 
1000 Скопје 
 
Опис на родот на акциите  
Основната главнина на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје   1.747.730.400 MKD  и се 
состои од  563.784 обични акции со право на глас со номинална вредност од 
3100 MKD  по една акција.  
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2. Податоци за издавачот и капитал на издавачот  
 
Назив и седиште на издавачот 
ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД 
04053397 

ПРВОМАЈСКА бр.94, Скопје 02, МАКЕДОНИЈА 
 
Износ на вкупниот капитал  
Вкупниот капитал на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје   изнесува 1.747.730.400 MKD  
и се состои од  563.784 обични акции со право на глас со номинална вредност од 
3100 MKD  по една акција.  
 
Зголемување односно намалување на основната главнина 
е регулирано во Глава  Vll – Основна главнина, номинална вредност и број на акции и 
во Член 28 од Статутот на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје.  
 
Правата од обични акции согласно Член 15 од Статутот на “Цементарница УСЈЕ” 
А.Д. Скопје се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 
Промени во структурата на капиталот за последните две години во смисла на 
износите на емитиран капитал и број и родови на акции кои го сочинуваат вкупниот 
капитал НЕМА.  
 
Должнички конвертибилни хартии од вредност  НЕМА. 
 
Лице кое поседува над 5% од акциите со право на глас е: 
TITAN CEMENT Netherlands B.V. поседува 94,84%    
 

“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје поседува мнозинско учество во други друштва: 
• РУДМАК ДООЕЛ Скопје – удел 100%  
• TROJAN CEM Bugaria – удел 100%  
• CEMENT PLUS Kosovo – удел 65%  

 

Финансиските извештаи на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје за 2011 и 2012  се 
ревидирани и се во прилог на овој Проспект. 
 
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  не е во постапка за издавање на акции. 
 
 
3. Податоци за деловни активности на издавачот  
 
Основната дејност на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје     
е 23.51 Производство и трговија на цемент, пакуван цемент, готов бетон, клинкер и 
други слични производи. 
 
Значајни нови производи НЕМА. 
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Приказ на приходи од продажба за последните две години (2011 и 2012) 
       

2012 
МКД’000

2011
MКД’000

а. Приходи од продажба 
      Домашен пазар 
      Странски пазар 
 
б. Останати приходи од продажба 
        ВКУПНО 

2.822.735
893.917

3.716.652
529.478

4.246.130

3.399.347
1.087.918
4.487.265

537.620
5.024.885

 
 
Зависност од патенти, лиценци индустриски, комерцијални или финансиски 
договори од голема важност за работењето на  “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  
НЕМА.  
 
Развој и истражување на нови производи и значајни постапки во изминатите две 
години НЕМА.  
 
Судски или арбитражни постапки со значително влијание на финансиската состојба 
на  “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  НЕМА.  
 
Број на вработени заклучно со 31.12.2012 изнесува 331 од кои 20% се со високо 
образование, 40% со средно образование, 20% квалификовани и останато.  
 
Вкупниот износ на инвестиции изразени во илјади денари во 2012 изнесуваат 231.781 
денари, а во 2011 изнесуваат 200.331 денари. Вложување во хартии од вредност на  
други трговски друштва за последните две години НЕМА.  
 
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје е единствен производител на цемент во 
Македонија и е лидер во трговијата со цемент и производи од цемент. 
 
 
4. Финансиски податоци  
 
Финансиските податоци се за период од две изминати години (2011 и 2012) 
 
А) Вкупните средства на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  изразени во илјади 
денари во 2012 изнесуваат 4.952.742 денари, а во 2011 изнесуваат 4.846.669 денари. 
 
Б) Вкупните обврски на  “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје изразени во илјади 
денари во 2012 изнесуваат 523.118 денари, а во 2011 изнесуваат 510.087 денари. 
 
В) Добивка пред оданочување на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје изразени во 
илјади денари во 2012 изнесува 1.329.281 денари, а во 2011 изнесува 1.929.037 
денари. 
 
Г) Нето добивка по акција на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  за 2012 изнесува 
2.352 денари по акција, а за 2011 изнесува 3.406 денари по акција. 
 
Д) Коефициент цена /добивка на ““Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  за 2012 
изнесува 7,02 истиот коефициент за 2011 изнесува 6,83. 
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Ѓ) Коефициент цена/книговодствена вредност на акција на “Цементарница УСЈЕ” 
А.Д. Скопје  за 2012 изнесува 3,03 коефициентот цеан/книговодствена вредноста за 
2011 изнесува 2,96. 
 
Е) Износ на исплатена дивиденда по акција на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје      
изнесува: 

• 2012 – 1.968 денари (исплата на дивиденда за 2011) 
• 2011 – 1.068 денари (исплата на дивиденда за 2010) 

 
Ж) Дивиденден принос на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје во 2012 изнесува 
11,93%, а во 2011 дивидендниот принос изнесува 4,59%. 
 

 
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје заклучно со 31.12.2012 година има мнозинско 
учество во други трговски друштва и има консолидирани финансиски извештаи. 
 
А) Назив и адреса на трговските друштва 

• РУДМАК ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје    
• CEMENT PLUS for Building Materials DOO - Kosovo 

 

• Trojan Cem Eood, Bugaria 
 

Б) Дејност на трговските друштва 
• РУДМАК ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје 

Издавање и управување со сопствен недвижен имот   

• CEMENT PLUS for Building Materials DOO – Kosovo 
Трговија со цемент, производи од цемент, готов бетон и агрегати 

• Trojan Cem Eood, Bugaria 
Трговија со градежни материјали, продажба на производи за градежната 
индустрија и производство на цемент, клинкер, варовник, бетон и 
агрегати 

 
В) Удел на капиталот во сопственост на Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје 
 

Уделот на Цементарница УСЈЕ АД, Скопје во РУДМАК ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје 
и Trojan Cem Eood, Bugaria е 100% сопственост на капиталот, а во CEMENT PLUS for 
Building Materials DOO – Kosovo уделот на Цементарница УСЈЕ АД е 65% од 
капиталот. 
 
Г) Вкупен капитал изразен во илјади денари изнесува: 
           Капитал  

     МКД’000 
• РУДМАК ДООЕЛ          49.287 
• CEMENT PLUS        161.125 
• Trojan Cem Eood              157 

 
 
Д) Резерви изразени во илјади денари изнесува: 
                    Резерви  

                МКД’000 
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• РУДМАК ДООЕЛ                56 
• CEMENT PLUS                  / 
• Trojan Cem Eood                 / 

 
Ѓ) Добивка или загуба од редовна активност, по оданочување за 2012 година изразен 
во илјади денари изнесува: 
               Добивка/загуба  

МКД’000 
• РУДМАК ДООЕЛ                        91 
• CEMENT PLUS             (5.061) 
• Trojan Cem Eood                    350 

 
Е) Износ на исплатена дивиденда  
 
Во 2012 година CEMENT PLUS for Building Materials DOO, Kosovo изврши исплата на 
дивиденда, приходот од дивиденда за Цементарница УСЈЕ АД Скопје изразен во 
илјади денари изнесува 4.118 денари. 
 
Ж) Износ на долгот на Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје и спрема Цементарница 
УСЈЕ” А.Д. Скопје, во однос на трговските друштва во кои има сопственост 
                        Побарувања   Обврски 

                МКД’000   МКД’000 
• РУДМАК ДООЕЛ                   /     / 
• CEMENT PLUS                   /   31 
• Trojan Cem Eood           4.676     / 

 

 

5. Податоци за акциите за кои се бара котација  
 
Задолжителната котација се однесува на 563.784 обични акции со номинална 
вредност од  3100 MKD  по една акција. 
 
Правата од обични акции согласно Член 15 од Статутот “Цементарница УСЈЕ” А.Д. 
Скопје  се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 
Собранието на акционери, соопштенијата за акционерите, правото на глас се 
регулирани во Глава Vlll - Собрание на Друштвото од Статутот на “Цементарница 
УСЈЕ” А.Д. Скопје . 

Исплата на дивиденда е регулирана во член 57 од Статутот на “Цементарница УСЈЕ” 
А.Д. Скопје.       
 
Ликвидација на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  е регулирана во Глава XV 
Престанок на Друштвото од Статутот на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
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“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје не располага со сопствени акции.  
 
Статистички податоци за тргувањето со акциите на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. 
Скопје   
Основната главнина на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје   1.747.730.400 MKD  и се 
состои од  563.784 обични акции со право на глас 
Номинална вредност на една акција е 3100 MKD   
Хартијата е со ISIN MKУСЈЕ101019 
Шифра на хартијата е USJE 
 
Статистички податоци за тргувањето со акциите на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје 
се дадени согласно податоците од Македонска Берза А.Д. Скопје 
 
Во 2011 година со акциите на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  реализирани се 12 
трансакции со 51 акција по просечна цена од 19.393 денари по акција на вкупен износ 
од 1.016.396 денари. Максимална цена по акција е 23.278 а минимална 16.010 денари. 

Во 2012 година со акциите на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје реализирани се 31 
трансакциja со 195 акции по просечна цена од 18.707 денари по акција на вкупен износ 
од 3.562.420денари. Максимална цена по акција е 23.000, а минимална 13.800 денари. 

Во 2013 година со акциите на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  реализирани се 5 
трансакции со 28 акции по просечна цена од 17.138,- денари по акција на вкупен износ 
од 480.680 денари. Максимална цена по акција е 17.716 а минимална 16.500 денари. 
 
 
6. Податоци за органите на управување на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје  
 
Согласно одлуката бр.02-1389 од 22.07.2009 год, одлуката бр.02-553 од 19.04.2010 
год, одлуката бр.02-1002 од 10.05.2011 год,  Одборот на директори на “Цементарница 
УСЈЕ” А.Д. Скопје се состои од следните членови: 
 
Претседател на Одбор на директори  
Константинос Дердемезис по занимање е Хемиски инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Шел Холандија. 
Од 17.11.2009 год.се наоѓа на позиција Претседател на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
1. Главен Извршен Директор 
Борис Хрисафов по занимање е Електро инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Железарница Скопје во 1986 год.  
Од 13.01.2011 год. се наоѓа на позиција Главен Извршен Директор  на  “Цементарница 
УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
2. Извршен член на Одбор на директори 
Борис Хрисафов по занимање е Електро инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Железарница Скопје  
Од 13.01.2011 год. се наоѓа на позиција Извршен член на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
3. Извршен член на Одбор на директори 
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Георгиос Георгас по занимање е Економист.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Практикер ГМБН Република Грција.  
Од 26.10.2010 год. се наоѓа на позиција Извршен член на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
4. Неизвршен член на Одбор на директори  
Константинос Дердемезис по занимање е Хемиски инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Шел Холандија. 
Од 22.07.2009 год.се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
5. Независен и Неизвршен член на Одбор на директори  
Фокион Тасоулас  по занимање е Рударски инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Титан Цемент Република Грција.  
Од 22.07.2009 год.се наоѓа на позиција Независен и Неизвршен член на Одбор на 
директори на  “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
6. Неизвршен член на Одбор на директори 
Михаил Сигалас по занимање  е Машински инженер.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Грчка индустрија за воздухопловство.  
Од 29.07.2004 год.се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
7. Независен и Неизвршен член на Одбор на директори  
Ефстратиос Воулгаридис  по занимање е Правник.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Врховен Суд на Државата NEW YORK. 
Од 18.11.2009 год.се наоѓа на позиција Независен и Неизвршен член на Одбор на 
директори на  “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
8. Неизвршен член на Одбор на директори  
Александрос Тсомплектзоглоу  по занимање е Економист.  
Стопанственик со долгогодишно работно искуство.  
Својата кариера ја започна во Титан Цемент Компани. 
Од 26.10.2010 год.се наоѓа на позиција Неизвршен член на Одбор на директори на  
“Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. 
 
Наведените лица се независни и не се значајно ангажирани надвор од 
работењето на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје. Прилог Изјава 
 
Наведените лица се членови на Одбор на директори во други Друштва и против 
нив не е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните 5 години. Истото е специфицирано во поединечните изјави на членовите 
на Одборот на директори и се во прилог на Проспектот. Прилог Изјава 
 
На горенаведените лица не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење 
на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во 
целост е опфатено во предметот на работење на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје во 
последните 5 години. Прилог  Изјава 
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Лице кое поседува над 5% од акциите со право на глас е: 
TITAN CEMENT Netherlands B.V. поседува 94,84%    
 
За секој договор или друга деловна активност на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје   
во која друштвото е странка и во која членовите на Одборот на директори имаат 
интерес  се постапува согласно Законот за трговски друштва-Член 349 или поточно 
согласно Членовите 457, 459 и 460 од истиот Закон.  
 
Не постои податок за постоење на договор или соработка помеѓу лицата членови 
на Одборот на директори и големите акционери, клиенти, добавувачи врз основа 
на што било кое од овие лица би било избрано за член на Одбор на директори. 
Прилог  Изјава 
 
Не постои податок за постоење на било какво ограничување на располагањето со 
акциите кои членовите на Одборот на директори ги поседуваат   во “Цементарница 
УСЈЕ” А.Д. Скопје . Прилог  Изјава 
 
 
7. Развојни перспективи  
 
Информација за развојните перспективи во деловното работење за следните 3 
години  
Друштвото во наредните 3 години очекува продажбата на цемент да продолжи со ист 
обем како и во 2012 година односно околу 690.000 тони годишно или вкупно 
остварениот приход од продажба би бил околу 60.000.000 EUR. 
 
 
8.Финансиски извештаи   
 
Финансиските извештаи (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, 
Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран 
извештај за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи)  
на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје за 2011 се ревидирани и се во прилог на овој 
Проспект, исто важи и за Финансиските извештаи за 2012. 

 
9. Издавање и дистрибуција на Проспектот  
 
 Проспектот и дополнителните информации за проспектот нема да се издадат, 
огласат или бидат во циркулација се додека не се одобрени од страна на Македонска 
Берза А.Д. Скопје. 
 
 После одобрувањето од Берзата, Проспектот јавно ќе се издаде и стави на 
располагање (во електронска и печатена форма и бесплатно) на јавноста: 
 а) во Берзата 
 б) во седиштето на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје       
 в) во седиштето на ТТК Банка АД Скопје 
 г) на интернет страницата на “Цементарница УСЈЕ” А.Д. Скопје      
 
Копии од Проспектот заедно со копиите на последните ревидирани финансиски 
извештаи за последните две години ќе бидат на располагање на адресите дадени 
погоре.  
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