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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ                                   

 

• Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од 
вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје од 
15.03.2013  и Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 
95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135//11, 13/13). 

 

• Друштвото целокупното свое работење го остварува преку Охридска Банка 
АД Охрид, ул. Македонски просветители 19, 6000 Охрид.  

 

• Ревизор на годишните сметки на Агроплод АД Ресен за 2010 и 2011 година 
е Друштвото за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА - Прилеп со 
седиште на ул. Драган Димески бр.19 , Прилеп. Ревизор за 2012 година е 
Друштво за ревизија Рафајловски ревизија ДОО Скопје седиште на ул.Орце 
Николов 190. 

 

• Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за 
купување на акциите Агроплод АД Ресен . Проспектот не смее да се смета 
за препорака за купување на акции на Агроплод АД Ресен, а секој 
потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на 
финансиската состојба на работење на Агроплод АД Ресен. 

 

• Барањето за котација се однесува на 20.079 обични акции со ИСИН: 
MKAGRO101015 и 946 приоритетни партиципативни акции со ИСИН 
MKAGRO110016. Сите акции се издадени со номинална вредност од 511,30 
ЕУР по акција.    

 

• Пред приемот на котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза 
АД Скопје на подсегментот Задолжителна котација, со акциите на Агроплод 
АД Ресен се тргува на Редовниот Пазар на подсегментот Пазар на друштва 
со посебни обврски за известување.  
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2.  КРАТОК ИСТОРИЈАТ НА ИЗДАВАЧОТ 

 
Со одлука од 04.06.1991 извршен е упис во трговскиот регистар на 
АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со 
П.О. Агроплод АД Ресен повеќе од 40 години во континуитет е 
препознатливо трговско друштво во Република Македонија и пошироко, во 
областа на производство на производи од прехрамбената индустрија. 
Во својот економски подем во '90тите години Агроплод АД Ресен беше 
вбројуван во групата на големи претпријатија во Република Македонија со 
повеќе од 700 вработени. Агроплод АД Ресен во изминатиот период во 
согласност со промените на општествено-политичкиот систем, својот 
правен и организациски статус го усогласуваше, како со тие промени, така и 
со важечката легислатива во Република Македонија. Така Агроплод АД 
Ресен од претпријатие во општествена сопственост, со процесот на 
приватизација, на 08.06.1995 година се трансформира во акционерско 
друштво со акционерски капитал во износ од 23.051.755 германски марки. 
 
Во текот на изминатиот период Агроплод АД Ресен вршеше разни 
трансформации, организациски и статутарни промени со цел да ја зголеми 
својата ефикасност во работењето и да обезбеди раст и развој. Од тие 
промени најзначајни се оние во 2006 година, кога СВИССЛИОН ДОО Скопје 
станува доминантен сопственик на акциите на Агроплод АД Ресен и во која 
година настануваат значајни промени со фомирањето на три нови трговски 
друштва: СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО Ресен, СВИССЛИОН-АГРАР ДОО 
Ресен и ПРЕСПА ТУРИСТ ДОО Ресен. На ова формирање му претходи 
усвоена платформа за ревитализација на Агроплод АД Ресен, усвоена на 
Акционерско собрание на 29.05.2006 и Деловен план за инвестирање на 
СВИССЛИОН ДОО Скопје во Агроплод Ресен, опрема и права во износ од 
7.806.390 евра, кој претставува составен дел од договорот од 23.06.2006 
година за купопродажба на 5.339 акции склучен меѓу Министерство за 
економија на Република Македонија и СВИССЛИОН ДОО Скопје. Во 
новоформираните друштва со значаен непаричен влог во градежи и 
опрема, покрај СВИССЛИОН ДОО Скопје, Концернот СВИССЛИОН-
ТАКОВО, учествува и Агроплод АД Ресен. 
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3. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВЧОТ 

 

• Назив на друштвото: АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и 
промет увоз-извоз со П.О. 

 

• Седиште на друштвото е на ул. 29-ти Ноември бр.6, Ресен 
 

• Основни дејности на Друштвото се одгледување на јаболчесто и коскесто 
овошје, како и угостителство и туризам. 

 
Регистрираната претежна дејност на Друштвото  е под шифра 01.24 - 
одгледување на јаболчесто и коскесто овошје. 
 

           Евидентирани дејности во надворешно-трговскиот промет.  
 

Својата дејност Друштвото ја извршува преку две организациони 
подружници: 
 
1.П.О.- Подружница Агроплод АД – ОВОШЕН НАСАД, Ресен. 
2.П.О.- Подружница за УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ, Ресен. 
 
Покрај приходите од овие дејности, Друштвото остварува приход од 
издавање и управување со сопствен недвижен имот. 

 

• Основната главнина на Друштвото со состојба на ден 31.12.2012 година, 
изнесува 10.750.118 евра и е поделен на 20.079 oбични акции и 946 
приоритетни акции. Една акција има номинална вредност од 511,30 евра. 
Акциите се регистрирани и се водат кај Централниот депозитар на хартии 
од вредност на РМ. 

 

• Зголемување на основната главнина може да се врши: 
- Со влогови; 
- Со условно зголемување на основната главнина; 
- Со одобрен капитал; 
- Од средствата на акционерското друштво. 
 
Одлуката за зголемување на основната главнина ја донесува Собранието 
на акционерското друштво со мнозинство од две третини од акциите со 
право на глас претставени на Собранието.  
Одборот на директори на акционерското друштво по добивање одобрение 
од Комисијата за хартии од вредност објавува повик до акционерите, 
најмалку во еден дневен весник, во кој се известуваат акционерите да го 
запишат оној дел од новоиздадените акции кој одговара на нивното учество 
во основната главнина пред нејзиното зголемување. 
Акционерите во рок не покус од 15 дена, ниту подолг од 30 дена од денот на 
објавување на повикот треба да го запишат оној дел од новоиздадените 
акции кој одговара на учеството на нивните акции во основната главнина 
пред нејзиното зголемување. 
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Одборот на директори истовремено писмено ги информира сите акционери 
за износот на издадените акции, за бројот на акциите кои одговараат на 
нивното учество во новата главнина и за рокот во кој можат да се запишат 
новите акции. Основната главнина се смета за зголемена со уписот во 
трговскиот регистар на зголемената основна главнина. 
 
Одборот на директори е должен во рок од 8 дена да ја поднесе пријавата за 
упис во трговскиот регистар на зголемената основна главнина.  
 

• Основната главнина може да се намали со: 
- Намалување на номиналниот износ на еден или повеќе родови или 

класи акции 
- Спојување на еден или повеќе родови акции, со тоа што најмалиот 

номинален износ на споената акција не може да биде помал од 1 ЕВРО; 
- Повлекување на сопствени и други акции, ако со повлекувањето се врши 

намалување на основната главнина; 
 

Намалувањето на основната главнина се врши со одлука на Собранието на 
акционерското друштво што ја донесува Собранието со мнозинство гласови 
од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието. 
 
Обичните акции гласат на име. Обичните акции на нивните сопственици им 
даваат:  
- Право на глас на седница на Собрание на акционерското друштво; 
- Право на исплата на дел од добивка (дивиденда) од работењето на  

друштвото, што зависи од остварената добивка;    
- Право на исплата на дел од ликвидационата или стечајна маса на 

акционерското друштво; 
- Во случај на стечај на акционерското друштво, даваат право на исплата 

на сразмерен дел при делбата на ликвидационата или стечајната маса; 
 

           Секоја акција дава право на глас на Собранието. 
 

Акционерите правото на глас го остваруваат според номиналниот износ на 
акциите, сразмерно на запишаната основна главнина.  

 

• Во последните две години нема промени во структурата на капиталот во 
смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции 
кои го сочинуваат вкупниот капитал. 
 

• Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност. 
 

• Aкционери со учество над 5% во вкупниот број на издадени акции од 
Акционерско друштво Агроплод АД Ресен: 
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- Трговско друштво за трговија, производство на големо и мало 
“СВИССЛИОН” ДОО увоз-ивоз со 31,75% учество во капиталот на          
друштвото. 

 
- Министерство за економија на РМ со 26,59% учество во капиталот на 

друштвото. 
- Ѓорѓи Китановски со 25% учество во капиталот на друштвото и 
- Трпе Трпески со 13,32% учество во капиталот на друштвото. 
- Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија со 100% 

учество во приоритетни партиципативни акции на друштвото. 
 

• Друштвото не поседува мнозинско учество во други друштва. 
 

Агроплод АД Ресен е содружник во следниве друштва: 
 
- Содружник во Свисслион Агроплод ДОО Ресен со непаричен влог од 

128.212.400,00 денари или 21,57% во вкупниот основачкиот капитал на 
Свисслион Агроплод ДОО Ресен 

 
- Содружник во Свисслион Аграр ДОО Ресен со непаричен влог од 

8.386.300,00 денари или 21,35 % во вкупниот основачкиот капитал на 
Свисслион Аграр ДОО Ресен 

 
- Содружник во Преспа Турист ДОО Ресен со непаричен влог од 

4.858.800,00 денари или 21,80% во вкупниот основачки капитал на 
Преспа Турист ДОО Ресен 

 

• Друштвото нема  во тек  постапки  за издавање на акции заради спојување, 
поделби, или понуди за превземање други друштва. 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА ИЗДАВЧОТ 

  

• Акционерското друштво согласно Статутот може како предмет на работење 
може   да ги врши сите дејности што не се забранети со закон, а кои се 
утврдени со националната класификација на дејностите. 
 

• Агроплод АД Ресен е регистриран како субјект за производство,преработка 
и промет увоз-извоз со П.О. со единствен матичен број 4002024 и 
единствен даночен број 4024996101437, како организационен облик 05.5 
Акционерско друштво. 

 

• Својата дејност ја извршува преку две организациони подружници: 
 
П.О.- Подружница Агроплод АД – ОВОШЕН НАСАД, Ресен. 
П.О.- Подружница за УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ, Ресен.  
 

• Покрај приходите од овие дејности, остварува приход од издавање и 
управување со сопствен недвижен имот. 
 
 
 1. ПОДРУЖНИЦА АГРОПЛОД АД - ОВОШЕН НАСАД 
 
Оваа подружница стопанисува со 171.53 ХА. земјоделско земјиште земено 
под концесија од Република Македонија на долгорочно користење. 
Структурата на користење  на земјоделското земјиште е следна: 
 
1. Овошни насади со јаболка....................................................     81,53 ХА. 
 
2. Полјоделско земјиште – ораници ..........................................    82,00 ХА. 
 
3. Останати површини ................................................................     8,00  ХА.                        
 
            В  К  У  П  Н  О......................................................................... 171,53 ХА. 

 
Оваа година покрај активните овошни насади од 70 ХА. со над 70.000 
овошни стебла на полјоделското земјиште,  засеани се под пченица 50 ха. 
 
Подружницата Овошен насад во сите овоштарници од 70 ха. има 
инсталирано систем за наводнување капка по капка и со вода за 
наводнување се снабдува од сопствени бунари.  
 
Подружницата располага со комплетна механизација за обработка на 
расположивите површини. 
 
Во сопственост Агроплод АД има и ладилник со капацитет од 2.000 тона за 
сместување на сопствениот принос на јаболка со комплетна опрема за 
внатрешна манипулација. 
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Во ова подружница заедно со ладилникот вработени се 31 работник со 
потребната квалификациона структура. Вишокот на вработени ќе се решава 
со програма за рационализација со социјален пакет за вработените. 
 
 
2. ПОДРУЖНИЦА ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ  
 
На ова подружница за извршување на својата дејност на располагање и 
стојат следните капацитети: 

 
1. Авто камп Крани во Крани 

 
Кампот располага со 40 вили со вкупно 160 кревети, со 32 бунгалови со 
144 кревети и ресторан со кујна за опслужување на максимум 515 
гости. Во авто кампот сместени се 420 приколки, од кој активно се 
користат приближно 350 приколки. 

 
2. Хотел Претор во Претор 

 
Хотелот располага со 46 ноќевалишта со можност за пансионско 
сместување, со оглед на расположливоста на хотелот на сопствена 
кујна и ресторантски дел. Хотелот претставува засебен дел со цела 
инфраструктура за самостојно работење. 

 
3. Кујна за припрема на работнички оброци 

 
Кујната е сместена во административната зграда на Агроплод АД. 
Кујната е со  капацитет за истовремена припрема на околу 500 оброци. 
Во дадениот момент припрема од 105 до 115 оброци , од кој 50 се  за 
вработените во Агроплод,  додека 65 за други фирми корисници на 
услуги. 
 

4.  Хотел Китка во Ресен 
 
Овај објект се наоѓа во центарот на градот и е надвор од употреба. 
Истиот треба да се реновира и прилагоди на бараните стандарди за да 
добие потребна категоризација и употребна дозвола. 

 
Во ова подружница вработени  на неопределено време  се вкупно 17 
работници по квалификациона структура која ја бара дејноста.  Во летниот 
период за време на туристичката сезона дополнително на определено 
работно време се ангажираат уште околу 10 работници од угостителска 
струка. 
 

• Агроплод АД Ресен  остварува приходи од издавање и управување со 
сопствен недвижен имот под шифра на дејноста 68.20 , како споредна 
дејност, но со значајно учество во вкупниот приход од околу 35%. 
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• Друштвото нема значајни нови производи и услуги. Исто така, друштвото 
нема зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или 
финансики договори или нови производни постапки. Не постојат значителни 
информации за политика на истражување и развој. 

 

• Значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од 
вредност на други трговски друштва во последните две години не се 
направени. 

 

• Со состојба април 2013 Друштвото се јавува како тужител во повеќе судски 
постапки спрема разни должници. Вкупната вредност на овие спорови е во 
износ од 19.058.211,50 денари. Како тужена страна Агроплод АД Ресен се 
јавува по основ на повеќе судски спорови кои се водат од страна на разни 
доверители на Друштвото.  Износот на споровите во кој Агроплод АД Ресен 
се јавува како тужена страна е во вкупна вредност од 60.169.355,00 денари.  
Против Агроплод АД Ресен од страна на вработени се водат 20 (дваесет) 
судски спора по 40.000,00 денари т.е. вкупната вредност на овие спорови 
изнесува 800.000,00 денари. Вкупниот износ на судските спорови на 
Друштвото надминува 5% од основната главнина на Друштвото. 

 

• Приказ на приходите од продажба за претходните три години: 
 
 

  2012 2011 2010 

ОПЕРАТИВНИ 
ПРИХОДИ 37,391 12,345 17,021 

Приходи од продажба 37,038 12,318 12,289 

Останати приходи 353 27 4,732 
ФИНАНСИСКИ 
ПРИХОДИ 3,286 6,985 716 

Приходи од вложувања 
во поврзани друштва 2,100 6,985 716 
Приходи по основ на 
камати од работење со 
поврзани друштва 1,186 / / 
ВКУПНИ ПРИХОДИ 40,677 19,330 17,737 

Извор:Неревидиран Биланс на успех 2012 год., Ревизорски Извештаи 

2011 и 2010, Агроплод АД, Ресен 
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• Заклучно со 31.12.2012 година друштвото вработува 68 вработени, со 
следната квалификациона структура: 

 
 
 
Ред. 
Бр. 

 
         Квалификација 

                    Број на извршители 

      2012         2011       2010 

 1.  
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 

VII степен – Магистер 
ВСС 
ВШС 
ССС 
НКВ 

         2 
         5 
         4 
       40 
       17 

          2 
          6 
          2 
        11 
          2 

         2 
         5 
         4 
       15 
         2 

 
 

 
ВКУПНО: 
 

 
       68 

 
         23 

 
        28 

 
 

 

 

 

5. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 

 

 
(во илјади денари) 

Година 2012      2011 2010 

Вкупни средства 466.911 466.423 475.240 

Вкупни обврски 89.771 72.739 71.620 

Добивка пред оданочување/загуба  (16.097)  (9.936) (15.978) 

Нето добивка по акција /     /     /     

Коефициент цена/добивка  /  /  / 

Коефициент цена/книговодствена 
вредност на акција 0,68 0,65 0,64 

Износ на исплатена дивиденда по акција  /  /  / 

Дивиденден принос  /  /  / 

*податоците за 2012 година се од неревидираните финансиски извештаи 
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   6. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА     

 

• Барањето за котација се однесува на 21.025 акции од кои 20.079 обични 
акции и 946 приоритетни партиципативни акции, со номинална вредност од 
511,30 ЕУР поа акција.  
ИСИН: MKAGRO101015 обични акции  

  MKAGRO110016 приоритетни партиципативни акции. 
 
Правата кои им припаѓаат на акциите се образложени во делот за Податоци 
за издавачот и капиталот на издавачот. 
 

• Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската Берза АД Скопје, 
со акциите на Агроплод АД Ресен се тргува на Редовниот Пазар на 
подсегментот Пазар на друштва со посебни обврски за известување.  

 

• Собранието на акционерското друштво под своја надлежност ги има 
следните работи: 

 
- Измени на Статутот; 
- Одобрување на годишната сметка на финансиските извештаи и на 

годишните извештаи за работата на друштвото во претходната 
деловна година и одлучување за распределба на добивката; 

- Избор и отповикување на членовите на Одборот на директори; 
- Одобрување на работата и на водењето на работењето со 

акционерското друштво на членовите на Одборот на директори; 
- Промена на правата врзани за одделни родови и класи на акции; 
- Зголемување и намалување на основната главнина; 
- Издавање на акции и други хартии од вредност; 
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и 

на финансиските извештаи ако акционерското друштво има обврска 
да ги подготвува; 

- Преобразба на акционерското друштво во друга форма на 
друштвото; 

- Престанување на акционерското друштво. 
 
Собранието на акционерското друштво се свикува во случаите одредени со 
закон и со Статутот на друштвото, како и кога тоа го бара интересот на 
друштвото. 
Собранието на акционерското друштво го свикува Одборот на директори.  
Доколку Извршните членови на Одборот на директори не го свикаат      
Собранието на акционерското друштво навреме, тоа можат да го сторат 
неизвршните членови на Одборот на директори со мнозинство на гласови 
од своите членови по своја иницијатива или по барање на акционер. 
Барање за свикување на Одборот на Собранието на акционерското 
друштво може да поднесат и акционерите кои имаат најмалку 1/10 од 
акциите со право на глас. 
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Барањето акционерите го поднесуваат по писмен пат, при што мора 
да ги наведат целта и причините за свикување на Собранието на 
акционерското друштво, име, презиме, адреса, ЕМБГ и извод од 
централниот депозитар  за хартии од вредност. 

- Барањето може да биде содржано во еден или повеќе документи 
потпишани од акционерите кои имаат најмалку 1/10 од акциите со 
право на глас. 

- Во рок од 8 дена органот на управување донесува одлука за 
прифаќање или одбивање  на барањето за свикување на Собранието 
на акционерското друштво.  

 По барање на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со 
право на глас, органот на управување одлука за свикување на Собрание 
донесува во рок од 24 часа. 

 
Собранието се свикува со јавен повик во рок од 21 ден, а не подоцна од 50 
дена, од денот на објавување на повикот, објавен во еден од дневните 
весници. 
 
Јавниот повик за учество на Собранието ги содржи следните податоци: 

 
- Фирмата и седиштето на акционерското друштво; 
- Местото и датумот на одржување на Собранието; 
- Формалности пропишани со овој Статут, а што се од значење  за 

присуството на Собранието и начинот на гласање; 
- Условите за именување на застапник на акционерот; 
- Дневен ред на Собранието на акционерското друштво; 
- Начин на кој се достапни материјалите подготвени за Собранието. 
 

Материјалите за Собранието се достапни на секој акционер од денот на 
објавување на јавниот повик во просториите на друштвото и тој има право 
на увид. Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото 
Собрание е должен лично да го пријави своето учество на Собранието 
(пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почеток на седницата на 
закажаното Собрание. 

 
Со седницата на Собранието претседава Претседавачот на Собранието. 
Претседавачот на Собранието го избира Собранието на предлог на 
акционери и нивните полномошници со мнозинство гласови од акциите со 
право на глас претставени во Собранието. Изборот на Претседавачот на 
Собранието се врши со јавно гласање. Претседавачот на Собранието се 
избира за секое одделно Собрание. За Претседавачот на Собранието не 
може да биде избран член на орган на управување. 
 
Собранието на акционерското друштво одлучува за прашања кои се уредно 
ставени на дневен ред во повикот за одржување на седницата. 

 
Собранието на акционерското друштво може да расправа без право на 
одлучување за прашања кои не се ставени уредно на дневен ред. 
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Еден или повеќе акционери, чие заедничко учество изнесува најмалку 5% 
од акциите со право на глас, можат по писмен пат да бараат една или 
повеќе точки да бидат вклучени на седницата на Собранието на 
акционерското друштво која е веќе свикана. 

 
Барањето за вклучување нови точки се испраќа до свикувачот на 
Собранието на акционерското друштво, најдоцна 8 дена од денот кога е 
објавен јавниот повик за учество на седницата на Собранието на 
акционерското друштво. 
Барањето се испраќа до органот што го свикал Собранието на 
акционерското друштво и до сите акционери на ист начин како јавниот 
повик, најдоцна до 8 дена пред денот на одржување на Собранието на 
акционерското друштво. 
Барањето за вклучување на една или повеќе точки на дневен ред на 
Собранието на акционерското друштво кое што е свикано не може да се 
одбие, освен во случаите: 

- Ако е пропуштен рокот за вклучување на една или повеќе точки на 
дневниот ред, 

- Ако со неговата објава ќе се стори кривично дело, 
- Ако акционерот или акционерите не поседуваат доволен број на 

акции со право на глас во друштвото,  
- Ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со Законот 

за трговски друштва, 
- Ако точката, односно точките кои што се бара да бидат вклучени во 

дневниот ред на Собранието не спаѓаат во надлежноста на 
Собранието на акционерското друштво. 

 
Собранието на Акционерското друштво може да се одржи ако на седницата 
се присутни акционерите кои поседуваат мнозинство од вкупниот број на 
акции со право на глас.. Доколку на седницата на Собранието на 
акционерското друштво не се обезбеди присуство, се закажува нов термин 
за одржување на Собранието (презакажано Собрание) во рок не подолг од 
15 дена, на кое може да се одлучува за прашања утврдени во дневниот ред 
за првото свикување без оглед на бројот на присутните акционери на 
акциите што ги имаат. 
 
Во случај на прекин на седницата на Собранието , присутните акционери со 
мнозинство гласови од кворумот одлучуваат Собранието да продолжи 
(продолжување на прекината седница) во рок не подолг од 8 дена. Ако 
Собранието не донесе одлука за продолжување на прекинатата седница 
Претседавачот на Собранието го определува времето и местото на 
одржување на прекинатата седница. 
 
Секој акционер може да именува лице кое ќе го застапува на седницата на 
Собранието на акционерското друштво. 

 
Именувањето на застапник се врши со писмено полномошно заверено од 
Нотар, кое има важност до неговото откажување и мора да биде доставено 
до Собранието на акционерското друштво пред одржување на седницата. 
 



АГРОПЛОД АД Ресен                                                                                                    Проспект 
 

 16

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право 
на глас претставени од Собранието, ако за одредени одлуки со Статутот 
или Закон не е одредено поголемо мнозинство. 
 
Кога Собранието донесува одлука за одобрување на голема зделка, 
Собранието одлуката за одобрување на голема зделка ја донесува со 
мнозинство на гласови од две третини од акциите со право на глас 
претставени од Собранието. 
 
Собранието одлучува со јавно гласање. Собранието избира и бројач на 
гласови. По барање на еден или повеќе акционери кои имаат најмалку 1/10 
од вкупниот број на акции со право на глас, се пристапува кон тајно 
гласање. 

 
Кога Собранието избира или отповикува член на Одборот на директори 
гласањето е тајно. По барање на еден или повеќе акционери кои имаат 
најмалку 1/10 од вкупниот број на акции со право на глас се пристапува кон 
јавно гласање. 
 
Тајното гласање го спроведува комисија за тајно гласање. 
 
Акционерите во Собранието можат да гласаат преку телефон или друго 
електронско средство ако може на сигурен начин да се утврди идентитетот 
на секој акционер, гласањето да биде достапно до секој акционер и да може 
со сигурност да се евидентира извршеното гласање. 
 
За седницата на Собранието акционерското друштво се води записник кој 
ги содржи следните податоци: 

 
- Фирмата и седиштето на друштвото; 
- Датумот, времето и местото на одржување на Собранието; 
- Името на Претседавачот на Собранието, името на записничарот-

Нотар и имињата на комисиите, ако се избираат; 
- Дневен ред на Собранието; 
- Бројот на присутните акционери; 
- Расправа водена во Собранието; 
- Значајни настани на Собранието какои поднесените предлози; 
- Одлуките, бројот на гласови ЗА и ПРОТИВ и бројот на ВОЗДРЖАНИ 

гласови; 
- Оградувањата на некој акционер или противење на акционер, член на 

органот на управување или Одбор на директори. 
 

Органите на акционерското друштво се должни да обезбедат редовно, 
навремено, вистинито и целосно информирање на акционерите и 
работниците и тоа за целокупното работење на акционерските друштва.  
 
Информирањето за работењето на акционерското друштво се врши преку: 

- Огласна табла; 
- Синдикат; 
- Увид и копирање на акти и документи; 
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- Други форми на информирање за кои ќе одлучи Одборот на 

директори. 
 
За извршните објави преку огласна табла во рамките на акционерското 
друштво се води посебна книга за евиенција во која се внесува актот што се 
објавува, денот на објава и денот на симнување на актот од огласна табла. 
Книгата се води според начелата на архивско работење и истата ја 
контролира извршниот директор на друштвото. 
 
Деловниот резултат се утврдува со Билансот на успех на крајот на 
деловната година.  

 
Акционерите согласно со деловниот резултат имаат право на дел од 
годишната добивка на акционерското друштво што Собранието ќе ја утврди 
за распределбата. Висината на дивидендата Собранието ја утврдува врз 
основ на остварените резултати. Висината на дивидендата се утврдува 
годишно, со годишна пресметка ја утврдува Собранието на акционерското 
друштво. Акционерите имаат право на добивка согласно бројот на акции кои 
ги поседуваат. 

 
Врз основа на годишните пресметки се врши распределба на добивката и 
дивидендата. 

 
За работењето на акционерското друштво се водат деловни книги согласно 
законските прописи.  

 
За остварените резултати се составуваат пресметки согласно со Законот за 
сметководство. 

 
Собранието на акционерското друштво одлучува за тоа кој дел од 
добивката ќе се додели на работниците врз основ на нивното учество со 
тековниот труд во остварувањето на истата, кој дел ќе се реинвестира или 
ќе се распредели во резерви на акционерското друштво. 

 
Исплатата на дивидендата се врши на име на последниот сопственик на 
акција кој е запишан и регистриран во акционерската книга и во 
Централниот Депозитар за хартии од вредност, во пари или во акции. 

 
Тргување со акциите на друштвото во последните три години на 
Македонската берза нема. Последен пат тргување со овие акции е 
регистрирано на 04.07.2006 година, кога во се истргувани вкупно 788 акции 
по цена од 12.260,00 денари.  
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7. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ 

 

• Управувањето во Агроплод АД Ресен е организирано според едностепен 
сисем на управување. 

 
Одборот на директори брои пет члена, кои ги избира Собранието со 
мнозинство на гласови од кворумот за работа на Собранието. 
Одборот на директори се состои од еден извршен и четири неизвршни 
членови. 
 

• Органи на управување и раководење на Друштвото се: 

- Собрание на акционерското друштво,  
- Одбор на директори на акционерското друштво.  

 

• Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со закон и 
Стаутот на друштвото и овластувањата што изрично му се дадени од 
Собранието, управува со друштвото. Одборот на директори има најшироки 
овластувања  во управувањето со друштвото во рамките на предметот на 
работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името 
на друштвото, со исклучок на овластувањата што изрично им се дадени на 
неизвршните членови на Одборот на директори. 

 
Одборот на директори во рамките на овластувањата и врши следните 
работи: 

- Ја утврдува и води деловната политика; 
- Ги донесува актите на деловната политика; 
- Ги донесува плановите и програмите на друштвото и дава насоки за 

нивно спроведување; 
- Ги донесува општите акти; 
- На предлог на Генералниот директор (извршните директори) ја 

утврдува внатрешната организација на друштвото и го утврдува 
бројот на лицата потребни за вршење на дејноста во нив, како и 
нивните квалификации и други основи; 

- Донесува одлуки за склучување на договори за инвестициони 
вложувања, за стекнување и отуѓување на недвижност и слични 
одлуки кои не се во надлежност на Собранието и на Генералниот 
извршен директор и на други извршни директори; 

- Донесува одлуки за склучување на договори за лиценци, долгорочна 
кооперација, франшизинг и слично; 

- Донесува одлуки за вложување чија што вредност е проценета до 
50% од основната главнина на друштвото; 

- Утврдува потреба за прием на работници во работен однос и врши 
избор на работници; 

- Одлучува за економски, технолошки и организационен вишок на 
работници; 

- Одлучува за основање и затворање или пренос на друштвото или на 
негов дел што учествува до 50% од основната главнина на 
друштвото; 
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- Одлучува за отпис на побарувања кои вкупно во тековната година не 

може да бидат поголеми од 1/20 од основната главнина на 
друштвото; 

- Одлучува во приговор на работници како втор степен за правата, 
обврските и одговорностите на работниците од работниот однос; 

- Одлучува за купување и отуѓување на недвижност и трајни и обртни 
средства на друштвото ако нивната вредност не е поголема од 1/20 
од основната главнина на друштвото; 

- Одлучува за долгорочна кооперација со други друштва или за нејзино 
престанување; 

- Го усвојува извештајот за попис на основните средства; 
- Одлучува за давање на прокура; 
- Одлучува и по други прашања и врши и други работи утврдени со 

Законот и Статутот. 
 

За овие прашања Одборот на директори донесува акти во вид на одлуки, 
правилници, деловници, упатства, наредби и заклучоци. 
 
Одборот на директори може полноважно да одлучува ако на седницата на 
Одборот на директори се присутни најмалку половина од сите членови на 
Одборот на директори. Одлуките на Одборот на директори се донесуваат 
со мнозинство гласови од присутните членови на Одборот на директори. 
Во случај на поделба на гласовите, гласот на Претседателот на Одборот 
на директори е одлучувачки. 
 
Членовите на Одборот на директори можат да учествуваат и одлучуваат на 
состанок со користење на конференциска телефонска врска и аудио-
визуелни комуникациски средста, така што сите членови можат да се 
слушаат, да се гладаат и да разговараат. Записникот го потпишуваат сите 
членови, а потписот може да биде даден по факс или по електонска пошта. 
 
Одборот на директори ако сите членови дадат согласност може да 
одлучува и без одржување на состанок. Давањето согласност – конзензус, 
од членовите може да биде со своерачен потпис по факс или по 
електронска пошта на предлог-одлука. 
 
Одборот на директори може од редот на своите членови да формира една 
или повеќе комисии кои не можат да одлучуваат за прашање во 
надлежност на  Одборот на директори. 
 
Членовите на Одборот на директори мораат да ги вршат своите работи со 
внимание на уреден и совесен трговец и да ја чуваат деловната тајна. 
Членовите на Одборот на директори кои ќе извршат повреда на своите 
обврски во однос на акционерското друштво му одговараат на 
акционерското друштво за причинетата штета како солидарни должници. 
Во случај на спор, членовите на Одборот на директори мораат да докажат 
дека постапувале со внимание на уреден и совесен трговец. Членовите на 
Одборот на директори не се сметаат одговорни за штетатата ако работеле 
врз основа на одлука на Собанието на акционерското друштво која ја 
усвоиле и покрај тоа што му кажале дека е спротивна на закон, односно се  



АГРОПЛОД АД Ресен                                                                                                    Проспект 
 

 20

 
 
противеле на донесувањето на одлуката, а своите мислење го издвоиле на 
записник и гласале против одлуката. 
 
Со исклучок на овластувањата за кои што со закон изрично е определено 
дека ќе ги врши Одборот на директори, извршните членови го водат 
работењето на друштвото и имаат најшироки овластувања да ги вршат 
сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на 
Одборот на директори и вршење на тековните активности на друштвото и 
да дејствуваат во сите околности од името на друштвото на начин 
утвреден со Статутот на друштвото. 

 

• Во рамките на правата Генералниот - извршните директори ги извршуваат 
следните работи: 

- Го води работењето на извршните директори; 
- Ја предлага внатрешната организација на друштвото; 
- Го утврдува начинот на кој што се врши координацијата на 

работењето на друштвото; 
- Ги предлага за именување на Одборот на директори лицата со 

посебни овластувања и одговорности (раководни лица) и одлучува за 
нивната одговорност, според утврдената внатрешна организација на 
друштвото; 

- Назначува други раководни лица кои го вршат секојдневното водење 
на работењето на друштвото во согласност со одлуките, насоките и 
неговите налози; 

- Го обезбедува водењето на трговските книги и другата 
сметководствна документација; 

- Утврдува потреба и одлучува за распоредување на работниците во 
процесот на работата; 

- Одлучува по барање на работниците за користење на платено и 
неплатено отсуство; 

- Одлучува за ангажирање на надворешни лица и други надворешни 
извршители според потребата на друштвото; 

- Дава упатства и налози на вработените во врска со работата; 
- Го организира пописот на основните средства; 
- Непосредно изрекува мерки на работниците за кршење на работниот 

ред и непочитување на работната дисциплина; 
- Одлучува и по други прашања во врска со работниот однос на 

работниците согласно Законот, колективниот договор и други акти на 
друштвото; 

- Врши и други работи утврдени со овој Статут и кои ќе му ги довери 
Одборот на директори. 

 
Правата и обврските на секој извршен директор покрај правата и обврските 
определени со Статутот се определуваат со договор за уредување на 
односите меѓу друштвото и извршниот директор.  
Во име на акционерското друштво, договорот го склучуваат неизвршните 
членови на Одборот на директори, а го потпишува претседателот на 
Одборот на директори. 
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Извршните членови на Одборот на директори го застапуваат 
акционерското друштво во односите со трети лица и се одговорни за 
работењето на акционерското друштво 

 
Со исклучок на овластувањата што законот изрично му ги дава на 
Собранието на акционерското друштво како и овластувањата кои на 
посебен начин се резервирани за Одборот на директори, извршните 
членови на Одборот на директори имаат најшироки овластувања во 
рамките на своите надлежности да дејствуваат во сите околности во име 
на друштвото. 

 
Извршните членови на Одборот на директори најмалку еднаш на три 
месеци им поднесуваат на неизвршните членови писмен извештај за 
работењето на акционерското друштво. 

 
Извршните членови на Одборот на директори по истек на деловната 
година, согласно со Законот, поднесуваат до неизвршните членови нацрт 
на годишната сметка и годишен извештај за работењето на акционерското 
друштво. На барање на неизвршните членови на Одборот на директори 
извршните членови се должни да подготвуваат и други видови на извештаи 
кои од нив ќе се побараат. Извршниот член на Одборот на директори може 
во било кое време да биде разрешен од страна на неизвршните членови со 
мнозинство гласови со или без образложение. 

 
Неизвршниот член на Одборот на директори може во било кое време да 
биде разрешен од страна на органот или лицата кои го избрале, по истата 
постапка по која бил избран. 

 
Согласно Статутот на друштвото усвоен од Собранието на акционери на 
Агроплод АД Ресен од 07.04.2011,  Одборот на директори брои 5 члена, 
кои ги избира Собранието со мнозинство на гласови од кворумот за работа 
на Собранието. Одборот на директори на Друштвото согласно Статутот се 
состои од 3 неизвршни членови и 2 извршни членови 

 
За неизвршен член на Одборот на директори може да биде избрано и 
правно лице кое назначува и постојан застапник. 

 
Собранието ги избира членовите на Одборот на директори. 

 
При изборот на членови на Одборот на директори се назначува кој член се 
избира како независен член на Одборот на директори. 

 
Независниот член на Одборот на директори се избира од редот на 
неизвршните членови на Одборот на директори. 

 
Одборот на директори  во редот на избраните членови на Одборот на 
директори, со мнозинство на гласови во вкупниот број на членови избира 
Претседател на Одборот на директори. Претседателот на Одборот на 
директори може да биде разрешен во било кое време и да биде избран нов 
Претседател. 
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Извршните членови на Одборот на директори се избираат со мнозинство 
на гласови од Одборот на директори. Еден од извршните директори може 
да го носи називот Генерален директор. 

 
Членовите на Одборот на директори од редот на извршните директори 
определуваат кој директор е посебно одговорен за прашањата на 
вработените и односите со нив. 

 
Мандатот на членовите на Одборот на директори трае 4 (четири) години. 

 
На неизвршните членови на Одборот на директори за нивната работа им 
се одобрува надомест на сите трошоци за учество во работата на 
седниците. На неизвршните членови на Одборот на директори за нивната 
работа им се одобрува дневница за учество во работата на Одборот на 
директори во месечен паушален износ кој го утврдува Одборот на 
директори по предлог на Претседателот на Одборот, а Собранието ја 
донесува одлуката. 

 
Ако еден член на Одборот на директори е спречен во вршењето на 
функцијата на член на Одбор на директори или тој член престане да ја 
врши оваа функција во текот на својот мандат, другите членови на 
Одборот на директори продолжуваат со работата до изборот на нов член 
на Одборот на директори. 

 
Одборот на директори има најшироки овластувања за дејствување на сите 
околности во име на акционерското друштво. Одборот на директори ги има 
сите овластувања освен оние кои се во надлежност на Собранието на 
акционерското друштво. Собранието на акционерското друштво со свои 
одлуки може да го овласти Одборот на директори да дел од неговите 
овластувања и надлежности ги префрли на Одборот на директори. 

 

• Застапување и прокура 
 

Во правниот промет со трети лица акционерското друштво го застапуваат 
Извршните членови на Одборот на директори. Органот на управување со 
одлука за давање на прокура може да даде прокура на едно или повеќе 
физчки лица. 

 
 

• Членови на Одбор на директори : 
 

- Науме Стефановски - генерален извршен член на  Одбор на 
Директори, Факултет за агроекономија, Белград, Р.Србија, вработен 
во Агроплод АД Ресен 

 
- Киро Ристески - претседател на Управен одбор, неизвршен член на  

Одбор на Директори, Земјоделски факултет – отсек сточарство, 
вработен во Институт за сточарство 
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- Николчо Угринов- неизвршен член на  Одбор на Директори, Правен 
Факултет, Раководител АД”Македонскa поштa”-Подружница- 
Струмица, Радовиш и Валандово.  
член на  Управен  одбор на директори на ЈП”Струмица-Гас - 
Струмица”. 

 
- Михајло Коштримовски - неизвршен член на  Одбор на Директори, 

Економски факултет-Скопје, отсек- надворешна трговија, вработен во 
Нафтовод ДООЕЛ Скопје, Раководител на оддел за финансии и 
инвестиции.  

 член на Надзорен одбор на директори на СЦ”Борис Трајковски”, 
Во изминатите 5 години член на Надзорен одбор на директори на  
АД”Славија”, 
Во изминатите 5 години член на Одбор на директори на АД за 
стопанисување со деловен простор. 

 
- Ристо Новаковски - неизвршен член на  Одбор на Директори, Правен 

факултет при УКИМ, вработен како адвокат-партнер во Адвокатското 
Друштво ГОЏО, КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Охрид  
член на Надзорен одбор на директори на  ТД Свисслион–Агроплод 
ДОО Ресен , 
Во изминатите 5 години член на Одбор на Директори на ТД 
Свисслион–Агроплод ДОО Ресен. 

 

• Членовите на Одборот на директори немаат учеството во основната 
главнина на друштвото Агроплод АД Ресен.  

 

• Лицата од претходната точка не биле членови на Одбор на директори 
односно Управен и Надзорен одбор на правно лице против кое е поведена 
стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет 
години 

 

• Нема поврзаност помеѓу овие лица освен вообичаената деловна 
поврзаност во хиерархијата на компанијата 

 

• Исто така лицата немаат изречени мерки на безбедност забрана за вршење 
на професија, дејност или должност. 

 

• Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите на членовите на 
Одборот на директори и нивните приватни интереси.  

 

• Не постојат договори за соработка меѓу овие лица и акционерите, клиентите 
и добавувачите врз било која основа.  

 

• Не постојат ограничувања во располагањето на акциите издадени од 
издавачот на членовите на Одборот на директори на Друштвото. 
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8. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 
Друштвото својата развојна програма ја базира на постоечките дејности со 
инвестициони вложувања во подигнување на 50 ха. нови современи овошни 
насади со асортиман кој е прифатен од странскиот пазар. Подигнувањето на 
новите овошни насади првично се за замена на постоечките застарени насади и 
сорти, со тенденција да се зголемуват површините согласно пазарните услови. 
 
Со развојната програма опфатен е и делот за набавка на комплетна линија за 
класирање и пакување на јаболката по класи, сорти и облик на пакување каков ќе 
барат купувачите. Во овој дел се наметнува и потребата од реконструкција и 
реновирање на постоечкиот ладилник од 2000 тони сместувачки капацитет. 
 
За овие потреби неопходна е набавка и на додатна нова механизација- трактори 
со нови современи приклучни машини за редовна и навремена обработка на 
земјоделските површини. 
 
Во делот на угостителството и туризмот, неопходна е целосна реконструкција на 
Хотел Китка во центарот на градот, со целосна примена на стандардите за 
категоризација на објектот за угостителски цели. 
 
Во Хотел Претор во Претор потребно да се уреди ентериерот на сместувачките 
капацитети и целосно се замени внатрешната опрема со нова, се со цел да се 
подобри категоријата и квалитетот на услугите. 
 
Во авто Кампот Крани се планира да се реновират и опремат вилите и камповите 
со обезбедување на подобрена инфраструктура. Во делот на камперите треба да 
се подобрат условите на нивниот престој со реконструкција на санитарните јазли, 
и другите инфраструктурни потреби со задолжително уредување на плажата и 
обезбедување на други содржини за попријатен и позабавен престој на гостите. 
Овие се само дел од развојните предвидувања на Агроплод ад Ресен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АГРОПЛОД АД Ресен                                                                                                    Проспект 

 25 

 
 

9. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

 
 

• Во Прилог бр.1 се неревидираните финансиски извештаи за 2012 година и 
ревидираните финансиските извештаи за 2011 и 2010 година 
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