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1.Општи  податоци за издавачот  
 
Полниот назив на издавачот е Акционерско друштво за проектирање и производство 
на  електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА АД СКОПЈЕ 
со седиште на улица Булевар “3-та Македонска бригада” б.б., 1000 Скопје .Скратен 
назив на друштвото е АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ. 
Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20-Дејности на холдинг друштвата 
од НКД. Друштвото е запишано во Централниот Регистар со број на Решение од 
Централниот Регистар Трег. бр. 5064/99 од 26.05.1999 со матичен број 4053222. 
 
Друштвото има сметка во овластена банка во Република Македонија. 
р.број сметка Депонент Адреса 

1. 300000000464278 
Комерцијална Банка АД 

Скопје 
кеј „Димитар Влахов” 

4,1000 Скопје 
 
 
Покровител при котацијата на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје е Брокерската 
куќа Иново Брокер АД Скопје, булевар Митрополит Теодосиј Гологанов бр.60-1/4 
Скопје. 
 
Ревизорските извештаи за 2011 и 2012 година се изготвен од друштвото за ревизија ТП 
РЕВИЗОР БАБАМОВ –Струмица, ул. ”Ленинова” бр. 17/1 – 2400-Струмица, овластен 
ревизор: Стојанчо Коцев 
 
До Македонска Берза  АД Скопје е доставено барање за котација на Официјалниот 
Пазар на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје подсегмент-Задолжителна 
котација. Номинална вредност на акцијата на АД Раде Кончар Апаратна Техника 
Скопје изнесува 25 ЕУР.  
Барањето за котација се однесува на следните родови на акции: 206.230 обични акции 
со ИСИН код МКРАДЕ101010. Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонска 
Берза АД Скопје, со акциите на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје се тргувало 
на Редовен Пазар-пазар на АДПОИ  на Македонска Берза. 
 
Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите 
на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје. Проспектот не смее да се смета за 
препорака за купување на акции на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје , а секој 
потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба 
и работењето на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје. 
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2.Податоци за издавачот и капиталот на издавачот  
 
2.1 Седиштето на издавачот 
Седиштето на Акционерско друштво за проектирање и производство на  електрични 
производи и опрема РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА СКОПЈЕ е на Булевар “3-та 
Македонска бригада” б.б.”, 1000 Скопје 

 
2.2 Износ на вкупен капитал, по одделни родови на акции со нивни главни 
карактеристики, број и вкупна номинална вредност 
 
Вкупниот капитал на друштвото изнесува 5.155.750  евра според среден курс на НБРМ, 
и е поделен на 206.230 обични акции, со номинална вредност 25 ЕУР. 
Структура на капиталот на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје 

р. 
бр. 

 
Структура 

Род на 
Акции 

Број на 
акции 

Износ 
во 
евра 

Учество во основниот
капитал 

1. Акционерски капитал обични 206.230 5.155.750 100% 

 
Подетални информации во врска во бројот на акции 
Бројот на акциите утврден во Статутот (20.623 акции) и во тековната состојба 
произлегува од Одлуката на Собрание на акционери за спојување на акциите со цел 
зголемување на номиналниот износ  бр.02-58 од 23.04.2007 година. Со оваа одлука се 
изврши спојување на 10 акции во една и се зголеми номиналната вредност за 10 пати. 
При тоа номиналната вредност се зголеми на 250 евра, а бројот на акции се намали на 
20.623 акции која состојба, согласно наведената одлука е утврдена во статутот на 
Акционерското Друштво (пречистен текст) бр. 02-17 од 17.03.2008 година , како и во 
тековната состојба од трговски регистар.  
Прилог 1 : Одлука од Собрание на акционери бр. 02-58 од 23.04.2007 
Оваа одлука беше оспорена и поништена од страна на Комисијата за хартии од 
вредност со решение 08-1614/7 од 03.10.2007, при што АД Раде Кончар-Апаратна 
техника заведе управен спор  У бр. 126/08 кој сеуште е во тек. Како последица од оваа 
Одлука на КХВ и сеуште незавршениот спор пред Управен суд, сосотојбата на 
номиналната вредност на акцијата и бројот на акциите во АД Раде Кончар-Апаратна 
техника, останува како состојба во Централниот депозитар за хартии од вредност и 
тоа: Вкупен број на акции: 206.230 и номинална вредност на акцијата: 25 евра. 
 
Сопственичка структура на ниво на емисијата (извор www.cdhv.org.mk 22.04.2013) 

Тип на акционери Број на 
акции 

Број на 
акционери 

Процент од емисијата 

правни лица 49.467 14 23,99 

Домашни физички лица 156.544 679 75,91 

правни лица 3 1 0 

Странски физички лица 216 3 0,1 

Вкупно: 206.230 697 100 
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2.3 Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и правата кои 
произлегуваат од различните родови на акции  

 
Во Статутот на Друштвото се содржани одредби кои ги регулираат промените во 
капиталот. 

член 30 
Друштвото  може,   со  измена   на  Статутот,   да  изврши   поделба  на  акциите   и 
истовремено  да  го  намали  нивниот  номинален  износ, под  услов  основната  
главнина  да остане непроменета. Друштвото  може,   со  измена  на  статутот, да   
изврши  спојување на  акциите  и истовремено да го  зголеми  нивниот  номинален  
износ, под  услов основната  главнина  да остане  непроменета. 

 
член 37 

Основната главнина  на Друштвото   може  да се зголемува или  смалува , само  на 
основа  одлука  на собранието на акционери на Друштвото со која одлука  ќе се 
определи износот, целта  и начинот на зголемување односно  на намалување на 
главнината на Друштвото, и  се друго во согласност  со закон.  
Друштвото може да ја зголемува основната главнина  и со издавање на нови акции.  
За  сметка  на дел од добивката , односно  за сметка  на целата  добивка,  може  да се 
издаваат  нови акции највеќе до една половина од основната главнина  на друштвото. 
Одлуката  од  претходниот  став   на   овој   член,   по   нејзиното  реализирање,   се 
доставува   до Централен регистар заради  запишување во трговскиот регистар. 

 
член 41 

Друштвото може  да донесе  одлука  за  емисија  на  друга  серија  на акции  и други 
хартии  од  вредност  на  основа  одлука  на Собранието на  акционери на  Друштвото 
и во согласност со закон. 

 
член 83 

Одлука за статусни промени на Друштвото (поделба, спојување, припојување) 
донесува собранието на друштвото, со мнозинство гласови кое не може да изнесува 
помалку од 2/3 од акциите со право на глас представени на седницата на Собранието. 
Предлог за статусни промени може да поднесе одборот на директори или акционери 
кои заедно имаат најмалку 10% од вкупниот број на акции на Друштвото а на основа 
елаборат за економската оправданост за предложените статусни промени поднесен од 
предлагачот. 
 
Друштвото АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје има само еден род на акции-
обични акции. 
 
2.4. Промени во структурата на капиталот за 2011 и 2012 
Во Друштвото нема промени во структурата на капиталот за периодот 2011 и 2012 
година,определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти, во 
смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го 
сочинуваат вкупниот капитал. 
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2.5 Должнички конвертибилни хартии од вредност 
Издавачот АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје нема издадено должнички 
конвертибилни хартии од вредност кои би можеле да имаат влијание на промени во 

капиталот. 
 

2.6. Акционери со над 5 проценти од акциите со право на глас 
Со состојба од 01.04.2013  акционери прикажани во табелата подолу, поседуваат над 5 
проценти од акциите со право на глас  
 

Име/Назив на имателот Презиме 
% од акции со 
право на глас 

Број 
на 
акции 

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
РАДЕ КОНЧАР-ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ  

5,788 11.466

Аце Антевски 10,962 21.716
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ 10,409 20.602
Велибор Киријас 6,412 12.704

 
 
2.7. Мнозинско  и значајно учество во други друштва 
 
1.Структура на капитал и опис на друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна 
Техника Скопје има  мнозински удел 
 ДОО Раде Кончар - ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ ЕВРА % 
1. АД Раде Кончар-Апаратна техника 499.481 57,47 
2. Други содружници 335.197 38,56 
3. ПИОМ 34.472 3,97 
 Вкупно: 869.150 100,00 
Акционерското друштво има влог од 57,47% во ДОО Раде Кончар-Електрични постројки 
кое веќе три години не пријавува деловен промет. Кон ова друштво АД Раде Кончар-
Апаратна техника има побарување во износ од 19.809.653,00 денари  кое произлегува 
како наплата од Управата за јавни приходи по основ на неплатен данок на додадена 
вредност од страна на ДОО Раде Кончар-Електрични постројки, кое УЈП го наплати од 
Акционерското друштво како преставник на поврзано лице по чл.9-а од Законот за 
ДДВ. 
 
 ДОО Раде Кончар-АЛАТНИЦА ( во стечај) ЕВРА % 
1. АД Раде Кончар-Апаратна техника 677.942 60,27 
2. Други содружници 268.876 23,90 
3. ПИОМ 40.005 3,56 
4. Агенција на РМ за Приватизација 81.101 7,21 
5. Траен влог на РМ 56.917 5,06 
 Вкупно: 1.124.841 100,00 
Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Алатница во стечај има влог од 60,27% и 
побарува од ова друштво износ од 1.666.745,00 денари кој како побарување е пријавен 
во стечајната постапка. Стечајната постапка над ДОО Раде Кончар-Алатница не е 
завршена. 
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2.Структура на капитал и опис на друштвата во кои АД Раде Кончар Апаратна 
Техника Скопје  има  значајно учество 
 ДОО Раде Кончар - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ ЕВРА % 
1. АД Раде Кончар-Апаратна техника 818.069 40,00 
2. Други содружници 1.227.099 60,00 
 Вкупно: 2.045.168 100,00 
 
Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи-Скопје има учество 
од 40% од основната главнина на ова друштво. ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи 
е друштво кое повеќе години наназад во своето работење покажува добивка. Ова 
друштво е извозно ориентирано и настојува да ги пласира своите производи на што 
повеќе светски пазари. Во 2011 година ова друштво оствари бруто добивка од 
12.488.957,00 денари,  а во 2012 година оствари бруто добивка од 9.276.314,00 денари. 
 
 ДОО Раде Кончар - СЕРВИС И ПОПРАВКИ НА 

ЕЛЕКТРИЧНИ ПРОИЗВОДИ 
ЕВРА % 

1. АД Раде Кончар-Апаратна техника 303.707 33,00 
2. Други содружници 616.618 67,00 
 Вкупно: 920.325 100,00 
Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични 
производи-Скопје има учество од 33% од основната главнина на друштвото. Ова 
друштво остварува добивка повеќе години наназад, во 2011 година оствари бруто 
добивка во износ од 14.872.425,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка во 
износ од 15.260.957,00 денари. ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични 
производи-Скопје е единствен основач на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП-Скопје, кое 
друштво во 2011 година оствари бруто добивка од 6.546.360,00 денари, а во 2012 
година оствари бруто добивка од 11.797.750,00 денари. 
 
 ДОО  Раде Кончар - ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ ЕВРА % 
1. АД Раде Кончар-Апаратна техника 613.550 40,00 
2. Други содружници 920.326 60,00 
 Вкупно: 1.533.876 100,00 
 
Акционерското друштво во ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје има учество 
од 40% од основната главнина на ова друштво. ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности 
е друштво кое работи со добивка повеќе години при што во 2011 година оствари бруто 
добивка од 6.402.796,00 денари, а во 2012 година оствари бруто добивка од 
4.047.514,00 денари. 
 
2.8 Дополнителни информации во врска со издавачот и  капиталот 
Издавачот АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје не е во постапка за издавање на 
акции заради спојување, поделби, или понуди за преземање на други друштва. 
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3. Податоци за деловни активности на издавачот 
3.1 Кратка историја  
Акционерското друштво АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје бележи свое 
постоење од 1948 година. Почетокот на своето постоење го започнува како мала 
сервисна работилница која прераснува во фабрика “ЈУГ” од Скопје во која основна 
дејност беше: репарирање и производство на електрични мотори и трансформатори со 
вработени од околу триесетина работници исполнети со надеж и перспектива во 
натамошно унапредување на Фабриката. Овој тим на вработени перспективни 
ентузијасти правеше понатамошни видливи резултати при што доживеа значителен 
напредок во периодоот на 1958 година. Фабриката “ЈУГ” од Скопје, во 1962 година се 
инкорпорира во една од најуспешните корпорации на бившите ЈУ-простори тогашен 
Холдинг Раде Кончар со седиште во Загреб при што се трансформира како Работна 
организација Раде Кончар со седиште во Скопје заедно со повеќе работни единици 
формирани согласно тогашниот Закон за стопански претпријатија и тоа: 
 
-Производство на апарати за заварување 
-Производство на контактори и релеи 
-Сервис на дистрибутивни трансформатори и електрични мотори 
-Работна заедница. 
 
Во 1969 година во Работната организација се приклучува скопската компанија 
“ДАЛЕКОВОДИ” и на таков начин се формира уште една работна единица 
“Производство на електрични ормари и монтажа на електрични постројки”. 
 
Во 1977 година согласно Законот за здружен труд работните единици прераснуваат во 
организации на здружен труд со самостојни жиро-сметки во рамките на работната 
организација Раде Кончар-Апаратна техника. Во 1989/90 година согласно законските 
промени се трансформира во Акционерско друштво со 54% приватен капитал и 46% 
државен и општествен капитал и истовремено формира шест друштва со ограничена 
одговорност и тоа: 
 
1. ДОО Раде Кончар-Заварување сечење и автоматизација со удел на АД Раде Кончар 
Апаратна техника Скопје од 60% 
2. ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје од 60% 
3. ДОО Раде Кончар-Електрични постројки со удел на АД Раде Кончар Апаратна 
техника Скопје од 60% 
4.ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи со удел на АД Раде 
Кончар Апаратна техника Скопје од 60% 
5. ДОО Раде Кончар-Алатница со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје од 
60% 
6. ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности со удел на АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје од 60% 
 
Во 1992 година АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје се одвојува од холдингот 
Раде Кончар-Загреб и станува самостојно друштво во Република Македонија. 
 
Во 1996 година согласно Законот за трансформација на општествениот капитал 
акционерското друштво и друштвата со ограничена одговорност во рамките на 
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холдингот комплетно ја завршија трансформацијата на капиталот, а на ден 27.12.1996 
година акционерското друштво се трансформира во Акционерско друштво за 
проектирање и производство на електрични производи и опрема Раде Кончар-
Апаратна техника-Скопје, според Законот за трговски друштва. 
 
Во 1998 година од страна на физички лица вработени во Холдингот Раде Кончар, 
согласно Законот беше откупен општествениот и државниот капитал во акционерското 
друштво од Агенцијата за трансформација на претпријатијата на Република 
Македонија.Во 2002 година, согласно Одлуката на Собрание на акционери, дел од 
уделите кои ги поседуваше акционерското друштво во друштвата со ограничена 
одговорност во рамките на холдингот, а со цел за поефикасно управување со 
друштвата, акционерското друштво ги понуди за откуп на менаџерските тимови на 
друштвата. Денес акционерското друштво продолжува да работи и да функционира 
како компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност во рамките на 
Раде Кончар-Скопје, а во кои Акционерското друштво има свои удели. 
 
3.2. Основни дејности и главни производи 
Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20-Дејности на холдинг друштвата 
од НКД. Според природата на друштвото – Холдинг Компанија АД Раде Кончар 
Апаратна Техника Скопје нема свои главни производи. 
 
3.3 Информација за значајни нови производи 
АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје нема нови значајни производи кои би 
допринеле за работењето на друштвото. 
 
3.4 Приходи од продажба во периодот 2010-2012 
Во периодот од 2010 до 2012 година АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје ги има 
остварено приходите од продажба според табелата прикажана подолу. 
 
  2010 2011 2012 
Приходи од продажба* 8.773 8.833 2.656 

*во илјади денари 

 
3.5 Приказ  на  степенот  на  зависност   
Работењето на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје не зависи од патенти, 
лиценци или од индустриски,комерцијални и финансиски договори. Не постојат нови 
производни постапки од голема важност за работењето на АД Раде Кончар Апаратна 
Техника Скопје. 
 
3.6 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и 
постапки 
Со оглед на природата на дејноста на друштвото нема развој и истражување на нови 
производи и постапки. 
 
3.7 Судски или арбитражни постапки  кои се во тек или ќе настанат  
 
1.Судски спорови кои се водат против Раде Кончар - Апаратна Техника : 
 
- По тужба од поранешен претседател на управен одбор кој бара надомест на штета од 
предвремено раскинат менаџерски договор (вредност на спорот: 2.992.000,00 денари). 
Донесена е првостепена пресуда од страна на Основен суд Скопје 2-Скопје, во корист 
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на АД Раде Кончар-Апаратна техника,со која се одбива тужбеното барање како 
неосновано во целост и истата е потврдена со второстепена пресуда од Апелациониот 
суд Скопје. Тужителот поднесе ревизија до Врховниот суд на РМ по која сеуште нема 
одлука. 

 
-По тужба од поранешен член на Одборот на директори за неисплатена награда по чл. 
80 од Статутот на АД Раде Кончар-Апаратна техника, за деловната 2009 г. беше 
заведен спор во 2011 г. и постапката е сеуште во тек.  

 
-По тужба од ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи против АД 
Раде Кончар-Апаратна техника по основ на поништување на Одлуката на собрание бр. 
02-300 од 21.04.2011г. за усвојување на консолидирана годишна сметка во која влегува 
и ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи со цел да ова 
друштво не влезе во консолидација со АД поради немање на преовладувачко учество 
на АД во ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи согласно 
одредбите на ЗТД. Постапката е во тек. 

 
-Од страна на Комисијата за хартии од вредност на РМ доставен е до Основен суд 
Скопје 2-Скопје, Предлог за утврдување на постоење, односно непостоење на 
преовладувачко учество во друштво, при што е поведена вонпарнична постапка, а 
поради барањата доставени од ДОО Раде Кончар-Сервис и АД Раде Кончар-Апаратна 
техника до КХВ, а со цел да истата се произнесе во поглед на тоа дали треба ДОО 
Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи да влезе во консолидирана 
годишна сметка гледано од аспект на КХВ, согласно обврските кои истата ги поставува 
на акционерските друштва, согласно Законот за хартии од вредност. 

  
2.Спорови поведени од страна на АД Раде Кончар - Апаратна техника пред 
надлежните судови: 
 
-Тужба поднесена против Комисијата за хартии од вредност заведена пред Управниот 
Суд Скопје, за вршење на нетрговски пренос на хартии од вредност - обични акции 
(децимални), купени од страна на акционерското друштво и поништување на одлуката 
на собрание за деноминација на вредноста на акцијата од 25 на 250 евра. Управниот 
суд ја поништи одлуката на КХВ и ја врати на повторно одлучување на првостепениот 
орган КХВ. По ова КХВ повторно ја донесе истата одлука, а АД Раде Кончар - Апаратна 
техника  повторно заведе спор пред Управниот суд. Се уште не е донесена судска 
одлука.  

 
-Тужба за истапување на АД Раде Кончар-Апаратна техника како содружник од ДОО 
Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје, согласно член 207 од 
ЗТД, поради повреда на содружничките права на АД Раде Кончар-Апаратна техника и 
тоа пред се поради неисплата на дивиденда и попречување на АД во остварување на 
своите содружнички права. Постапката е во тек. Вредноста на овој спор преставува 
вредноста на уделот од 33% кој Акционерското друштво го има во ДОО Раде Кончар-
Сервис, а кој според проценка на Акционерското друштво изнесува 213.200.000 денари 
(3,4 милиони евра) како вредност на овој спор. Завршницата на овој спор во која 
Акционерското друштво Раде Кончар-Апаратна техника би истапило од ДОО Раде 
Кончар-Сервис и би го наплатило својот влог ќе има битно и значајно позитивно 
влијание врз финансиската состојба на Акционерското друштво.  
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-Тужба за надомест на штета против управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и 
поправки на електрични производи по член 241 од ЗТД поради настаната штета со 
несовесно однесување на управителот како тужена страна. Постапката е сеуште во 
тек. Вредноста на овој спор изнесува 23.230.846 денари. 

 
-Тужба за утврдување на ништовност на одлуки донесени на собирот на содружници на 
ДОО Раде Кончар-Сервис и поправки на електрични производи-Скопје од 09.10.2012 
година за откуп на акции на АД Раде Кончар-Апаратна техника од страна на ДОО Раде 
Кончар-Сервис и поправки на електрични производи и ДООЕЛ Раде Кончар-
ТЕП.Тужбата е поднесена на 05.12.2012 година, постапката е во тек. 
 
3.8 Бројот  на  вработени  и  квалификационата  структура  во  изминатите  три 
години 
Бројот на вработени во АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје на крајот од 
последните три години е прикажан во табелата подолу. 
 2010 2011 2012 
Број на вработени 1 1 1 

 
Квалификационата структура на вработените во последните три години е следната: 
 2010 2011 2012 
Висока стручна подготовка 1 1 1 

 
3.9 Опис  и  вредност  на  значителните  инвестиции  во  основни  средства  и 
вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот во 
2011 и 2012  
 
Во 2011 година вложување во основни средства – деловен објект добиен со наплата 
на побарување во износ од 39.733.899,00 денари и вложување во акции на Македонски 
телеком 1.200 акции во износ од 640.788,00 денари. 
Во 2012 година нема значителни инвестиции во основни средства или во хартии од 
вредност. 
 
3.10 Место и позиција на издавачот во гранката 
 
Во гранката на холдинг компании , согласно приоритетната дејност- 64.20-Дејности на 
холдинг друштвата, Раде Кончар Апаратна Техника се вбројува и завзема солидно 
место меѓу компаниите од овој тип во Република Македонија.
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4. Финансиски податоци  
4.1Финансиски податоци за последните три години 

                  

  2010 2011 2012 
Вкупни средства* 325.377 331.122 329.340 
Вкупни обврски* 2.576 6.496 6.136 

Добивка пред оданочување* 10.589 7.321 3.635 
Нето добивка по акција 50,71 34,43 17,41 

Цена на 1 акција на 31.12 од периодот 1.850 1.850 1.200 
Коефициент Цена/Добивка 36,49 53,73 68,90 

Коефициент Цена/Книговодствена вредност 
на акција 1,18 1,18 0,77 

износ на исплатена добивка по  обична акција 20 20 20 
Дивиденден принос 1,08% 1,08% 1,67% 

 *во илјади денари  
**пресметката на коефициентите е вршена со користење на последната просечната цена за 
годината 

 
4.2 Финансиски податоци за трговските друштва во кои издавачот има 
мнозинско учество 
АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје поседува мнозинско учество во 2(две) други 
трговски друштва.  
1.Раде Кончар-Електрични постројки ДОО Скопје 
Дејност на друштвото е Производство на апарати за дистрибуција и контрола на 
електричната енергија, седиштето е на  булевар Трета Македонска Бригада б.б. 1000 
Скопје 
Акционерското друштво има влог од 57,47% во ДОО Раде Кончар-Електрични 
постројки кое веќе три години не пријавува деловен промет. Кон ова друштво АД Раде 
Кончар-Апаратна техника има побарување во износ од 19.809.653,00 денари  кое 
произлегува како наплата од Управата за јавни приходи по основ на неплатен данок 
на додадена вредност од страна на ДОО Раде Кончар- Електрични постројки, кое УЈП 
го наплати од Акционерското друштво како преставник на поврзано лице по чл.9-а од 
Законот за ДДВ. 
2.Раде Кончар – Алатница ДОО Скопје (во стечај) 
Дејност на друштвото беше Производство на алати, седиштето е на булевар Трета 
Македонска Бригада б.б. 1000 Скопје. 
АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје во Раде Кончар-Алатница ДОО во стечај 
има влог од 60,27% и побарува од ова друштво износ од 1.666.745,00 денари кој како 
побарување е пријавен во стечајната постапка. Стечајната постапка над Раде Кончар-
Алатница ДОО Скопје не е завршена.   

 

5.Податоци за акциите за кои се бара котација  
5.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и 
нивната номинална вредност 
Барањето за котација се однесува на 206. 230 обични акции издадени од издавачот АД 
Раде Кончар Апаратна Техника Скопје со ИСИН код МКРАДЕ101010 со номинална 
вредност од 25 евра за 1 акција. 
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5.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите 
 Сопствениците на акции имаат право на : 
1. Управување во друштвото сразмерно на учеството на нивните управувачки акции во 
вкупниот број на управувачки акции, 
2. Дивиденда сразмерно на учеството на нивните акции . 
3. На дел од стечајната, односно од ликвидационата маса, во случај над друштвото да 
се поведе стечајна или ликвидациона постапка. 
4. Други права утврдени со закон и овој статут. 
 
5.3 Одредби од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: 
 
5.3.1 Собрание на друштвото, соопштенија до акционерите,право на глас 
Одредбите од чл.59 до чл.75 од Статутот на Друштвото се однесуваат на собранието 
на акционери, соопштенија за акционерите и правото на глас. 
 

Член 59 
Собранието го сочинуваат акционерите кои имаат управувачки акции. 
Акционерите своите права и интереси во Друштвото ги остваруваат во 
собранието на акционери. 

 
Член 60 

Собранието ги врши и одлучува за следните работи: 
1. Го донесува статутот на Друштвото и усвојува изменувања и дополнувања на 
статутот, 
2. Одлучува за зголемување или намалување на основната главнина на Друштвото, 
3. Одлучува за промена на правата на одредени родови и видови на акции, 
4. Избира и отповикува членови на одборот на директори на Друштвото и ја одредува 
нивната награда и другите трошоци и надоместоци согласно овој статут и закон, 
5. Ги усвојува , односно ги одобрува извештаите за работа на одборот на директори, 
6. Ја усвојува завршната сметка на друштвото и одлучува за распределба на 
добивката,односно за покривање на загубата, 
7. По потреба, именува ревизори за годишна сметка, 
8. Одлучува за преобразба на друштвото во друго друштво, 
9. Одлучува за престанок на работа на друштвото , 
10. Одлучува за основање на друштва или за купување на влогови во друштва во 
земјата и странство во кои влогот во новооснованите друштва или купениот влог е 
поголем од 5% од основната главнина на Друштвото основач односно купувач на 
влогот , 
11. Одлучува за издавање на хартии од вредност, 
12. Одлучува за промена на името, седиштето и заштитниот знак на друштвото, 
13. Донесува акти за својата работа и од своја надлежност, 
14. Одлучува за намалување или зголемување на влоговите во друштвата со 
ограничена одговорност или за промена на сопственичката структура во кои Друштвото 
има свои  влогови ако надминува 20 % од капиталот на акционерското друштво во 
тековната година , а до 20 % од капиталот на акционерското друштво одлучува 
одборот на директори. 
15 Одлучува и за други работи во согласност со овој статут и Закон. 
Собранието избира претседавач со седницата на Собранието , записничари и двајца 
акционери- заверувачи на записникот. 

 
Член 61 
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Расправата за работата на одборот на директори и одобрување на нивната работа 
собранието на акционери мора да ја води заедно со расправата за годишниот биланс 
на успех на друштвото. 
По барање на акционери кои имаат најмалку 10% од вкупните управувачки акции , 
собранието може да одлучува за одобрување на работата на членовите на одборот на 
директори и да се гласа одделно за секој член. 

 
Член 62 

Одборот на директори , по своја иницијатива или по барање на акционер , донесува 
Одлука за свикување на Собрание на акционери. Барање за свикување Собрание 
можат да поднесат акционери кои имаат најмалку една десетина од сите акции со 
право на глас. Ова барање се достава до Одборот на директори, кој во рок од осум 
дена од приемот на барањето, донесува одлука за прифаќање или одбивање на 
барањето. 

 
Член 63 

Собранието ќе се свикува со јавен повик до акционерите за одржување на седница на 
собранието кој ќе се објавува на огласната табла на Друштвото и во еден дневен 
весник во Република Македонија. Повикот за учество на собранието на Друштвото 
треба да ги содржи најмалку следните податоци: 
1. Фирмата и седиштето на Друштвото , 
2. Место и дата на одржување на собранието , 
3. Дневен ред, и 
4. Друго согласно статутот на друштвото и согласно закон. 
Рокот кој што тече од денот на објавувањето на повикот не може да биде подолг 
од 30 дена ниту пократок од 21 ден до денот на одржувањето на Собранието . 

 
Член 64 

Собранието може да одлучува само за прашања кои што се уредно ставени на дневен 
ред. Собранието може да расправа, без право на одлучување , и за прашања кои што 
не се уредно ставени на дневен ред. Секој акционер има право во кое било време да 
поднесува иницијатива за вклучување точки во дневниот ред на собрание кое што ќе 
биде свикано. Акционери кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на 
акциите со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на дневниот 
ред со вклучување една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое што веќе е 
свикано. 
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое 
што е свикано се испраќа до свикувачот на собранието , односно до лицето 
определено од судот да свика собрание, во согласност со закон,  тоа во рок од осум 
дена од денот кога е испратена поканата , односно од денот кога е објавен јавниот 
повик за учество на собранието. Барањето за вклучување една или повеќе точки во 
дневниот ред на собрание кое што е свикано не може да се одбие , освен во случаите:  
-ако акционерот, односно акционерите го пропуштиле рокот од ставот 5 на овој член; 
-ако акционерот, односно акционерите не поседуваат доволен број акции со право на 
глас во друштвото , во согласност со ставот 4 од овој член ; 
-ако предлогот не ги исполнува другите услови предвидени со закон; 
-ако точката , односно точките кои што се бара да бидат вклучени во дневниот ред на 
собранието не спаѓаат во надлежност на собранието или не се во согласност со 
Законот и Статутот. 
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Ако барањето од ставот 5 на овој член не е ставено на дневен ред освен во случаите 
во ставот 6 на овој член , конечна одлука по барањето донесува собранието при 
усвојувањето на дневниот ред. 
Барањето за вклучување една или повеќе точки во Дневниот ред на собранието , 
органот што го свикал собранието го објавува на ист начин на кој што го објавил 
јавниот повик за учество на свиканото собрание, најдоцна осум дена пред денот на 
неговото одржување. 
 

Член 65 
На собранието може да учествува во расправата и да гласа секој акционер кој ги 
застапува лично сопствените управувачки акции или лице кое е ополномоштено од 
други акционери кои полномошна му дават право на глас. 
Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото собрание должен е да го 
пријави своето учество на собранието (пријава за учество на собранието) најдоцна 
пред почетокот на седницата на закажаното собрание. Списокот на пријавените 
акционери го подготвува комисијата за акции. 
Пред почетокот на одржувањето на собранието, комисијата за акции во друштвото го 
споредува списокот на пријавените акционери според состојбата во Акционерската 
книга добиена од Централниот депозитар од хартии од вредност 48 часа пред 
одржувањето на седницата на собранието. 
Пред почетокот на одржување на собранието списокот на пријавени акционери го 
потпишува секој присутен акционер, односно полномошник на акционер со што го 
верификува своето присуство на собранието. Потпишаниот список со свој потпис го 
заверуваат претседавачот со собранието и записничарот. По заверката на списокот 
претседавачот на собранието го констатира кворумот за работа . Акционерите кои ги 
претставуваат сопствените акции или нивните ополномоштени лица имаат право да 
учествуваат во расправата по точките од дневниот ред и да гласаат за се што 
собранието на акционери ќе предложи на усвојување или одобрување. 

 
Член 66 

На седница на собранието може да учествуваат и членовите на одборот на директори 
со право на учество во расправата и без право на глас.  
Доколку членовите на одборот на директори се и сопственици на управувачки акции 
имаат право на глас сразмерно на сопствените акции. 
Членовите на одборот на директори на Друштвото не можат да бидат ополномоштени 
лица за учество во работата на собранието. 

 
Член 67 

На почетокот на собранието се составува список на присатни акционери со право на 
глас во кој се наведува : името , односно фирмата и адресата, односно седиштето на 
акционерот , односно на ополномоштеното лице и бројот на акциите и бројот на 
гласовите кои припаѓаат на секој учесник во работата на собранието. 
 Списокот го изготвува комисијата за акции.  
Списокот треба да биде потпишан од претседавачот на собранието и од записничарот. 
Списокот се доставува на увид на учесниците на собранието пред првото гласање и 
секој акционер, односно ополномоштено лице може да побара да му се даде копие од 
списокот . 

Член 68 
Една управувачка акција дава право на еден глас во собранието на друштвото. 
Собранието може да работи (кворум за работа) ако на седницата присуствуваат 
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верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од 
вкупниот број на акции со правото на глас. 
 Ако на собранието не се обезбеди кворум за работа, собранието не може да почне со 
работа . За време што не е подолго од 15 дена од денот за кој што е закажано 
одржувањето на собранието кое што немало кворум за работа се закажува нов термин 
за  одржување на собранието и се објавува на начин на кој што е објавено 
свикувањето на собранието . 
Учеството на презакажаното собрание повторно не се пријавува . Пред да се започне 
со работа на презакажаното собрание се пристапува кон верификација на присутните 
акционери , односно полномошници на акционери . По заверка на списокот 
претседавачот со собранието го констатира присуството односно кворумот за работа 
на собранието. 
Собранието одлучува со мнозинство на гласови од присатните, односно од 
претставените управувачки акции на седницата на собранието . 
Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство на акциите со право на глас 
преставени на собранието , освен ако со законот и статутот не е определено поголемо 
мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое што 
се донесуваат одлуките на собранието . 
Одлуката за зголемување или намалување на основната главнина се донесува со 
мнозинство гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на глас 
преставени на собранието. 
Одлуката за измена и дополнување на статутот се усвојува со мнозинство гласови кое 
не може да изнесува помалку од 2/3 од акциите со право на глас преставени на 
собранието. 
За именување на членовите на Одборот на директори , собранието донесува одлука со 
мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен за работа на 
собранието согласно законот. 
За одлуката за отповикување на членовите на Одборот е потребно мнозинство гласови 
од акциите со право на глас преставени на собранието. 
Собранието ја одобрува зделката со заинтересирана страна со мнозинство гласови кое 
не може да изнесува помалку од мнозинството од претставените акции на собранието 
со право на глас . 

 
Член 69 

Со седницата на собранието претседава претседавач (во натамошниот текст: 
претседавач со собрание). Претседавачот со собранието го определува редоследот на 
работата и го одржува редот на седницата на собранието , а може да утврди и правила 
за водење на седницата на собранието. Претседавачот со собранието се избира за 
секое одделно собрание. Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот 
на претседавачот на наредното собрание кое што треба да биде одржано.  За 
претседавачот со собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што 
застапува акционер. За претседавач со собранието не може да избран член на 
Одборот на директори . 
 

 
Член 70 

Ако дојде до прекин на седница на собрание што започнало со работа , присутните 
акционери на седницата на собранието можат да одлучат собранието да продолжи со 
работа во време и место кое што се определува со мнозинство гласови од кворумот за 
работа на собранието , цц(продолжување на прекината седница па собранието). 
Одложувањето не може да биде подолго од осум дена од денот на прекинот . Ако дојде 
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до прекин на седница на собрание што започнало со работа, а собранието не донело 
одлука за продолжување со работа, во согласност со ставот 1 од овој член , 
претседавачот со собранието го определува времето и местото на продолжувањето на 
прекинатата седница на собранието . 

 
Член 71 

Гласањето на собранието го одредува претседавачот на собранието во согласност со  
Закон . 

 
Член 72 

Одлуките на собранието влегуваат во сила од денот на донесувањето , освен ако во 
одлуката не е утврден друг датум на влегување во сила. 

 
Член 73 

Секој акционер односно ополномоштено лице може на собранието на Друштвото да 
бара да добие известување за состојбата на Друштвото ако таквото известување е во 
врска со точките на дневен ред на собранието. 
Известувањето може да се ускрати само ако интересот на Друштвото или јавниот 
интерес се позначајни од интересот на акционерот кој бара известување . 
Акционерот кому му е ускратено известувањето може да бара да биде известен 
согласно Закон.  

Член 74 
За работата на собранието се води записник кој содржи податоци за: 
-фирмата и седиштето на друштвото; 
-датумот , времето и местото на одржување на собранието; 
-името на претседавачот, записничарот и имињата на членовите на комисијата за 
гласање , ако се избираат ; 
-дневниот ред на собранието; 
-бројот на присутните акционери, односно полномошниците на акционери и кворумот 
за работа; 
-расправата водена на собранието ; 
-значајните настани на собранието и поднесени предлози ; 
-одлуките, бројот на гласови . 
Записникот се подготвува најдоцна во рок од осум дена од денот на одржувањето на 
собранието и него го потпишуваат записпичарот и претседавачот на собранието, а го 
заверуваат заверувачите на записникот .  
Записниците заедно со прилозите се чуваат најмалку 10 години. 

Член 75 
Собранието на акционери донесува и работи по деловник за работа на собрание на 
акционери . 
 
5.3.4 Дивиденда 

член 39 
Правото на учество  во распределбата на дивиденда  е сразмерно на  учеството на 
акциите  во  сопственост  на  секој   имател   на  акции  по  исплатата   на  дивидендата   
на приоритетните акции. За начинот на исплата  и висината  на учеството во  
распределба на дивиденда , на предлог  на одборот на директори, одлучува  
собранието на Друштвото. Исплатата на дивидендата  не може  да биде подоцна  од 
30 септември во тековната година  во која се донесува  Одлуката на собранието за 
исплата  на дивиденда.  
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Доколку дивидендата  не се исплати  во  рок  утврден  во претходниот став  од овој 
член,  по  истекот  на овој  рок  на износот на дивидендата  која  треба  да им се 
исплати  на акционерите   се   пресметува    законска    затезна    камата   до   денот    
на   исплатата    на дивидендата . Начинот  и  постапката  за  исплата   на  дивиденда  
ќе  се  одредува   со  одлуката  за исплата  на дивиденда. 
 
5.3.5 Откуп на сопствени акции 
 

Чл.31 став 2 и 3 од Статутот 
Друштвото може да купува сопствени акции само на основа на Одлука на Собранието 
на акционери и во согласност со Закон. 
Купените акции во сопственост на Друштвото не може да изнесуваат повеќе од 10% од 
вкупниот број на акции. 
 
5.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од 
три години 
Во периодот од 01.01.2010 до 18.04.2013 со акциите на Раде Кончар Апаратна Техника 
се  тргувало на  Македонската берза, на сегментот  Пазарот на акционерски друштва 
со посебни обврски за известување. Акцијата беше вклучена и во пресметката на 
индексот на јавно поседувани друштва – МБИД. Во периодот распонот на цена се 
движеше од 2.000 денари за највисока постигната цена и 1.000 како најниска 
постигната цена. Бројот на акции кој е истргуван во периодот изнесува 47.039 обични 
акции. Со оглед дека во целиот период, се тргувало во 244 денови, просечната 
количина тргувани акции на ден изнесува 192,78 акции. Подолу може да се види 
графички приказ на движењето на цената и тргуваната количина. 
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6.Податоци за органите на управување на издавачот  
6.1.Членови на Одборот на директори 
 
Одбор на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е составен од 5(пет) 
члена од кои четири неизвршни и еден извршен член. 

Моменталниот состав на одборот на директори: 

1.Стојкова-Трајковска Јана – неизвршен член и Претседател на Одборот на 
директори избрана во Одборот како член од 20.04.2011 година 

2.Лазаревски Татјана – Извршен член на Одборот на директори избрана во Одборот 
на директори од 20.04.2011 година 

3.Јанчиќ Александар –неизвршен член во Одборот на директори, избран во Одборот 
на директори од 19.04.2008 година 

4.Киријас Џалева Корина – неизвршен член во Одборот на директори, избрана во 
Одборот на директори од 28.05.2005  

5.Ристески Пецо, неизвршен член (независен) во Одборот на директори избран во 
Одборот на директори од 22.05.2004 година 
 
Деловната адреса на сите членови на Одборот на директори е во Скопје, на бул. 3-та 
Македонска бригада бб. 
 
Помеѓу овие лица не постои поврзаност. 
 
Состојба на акции кои ги поседува Одборот на Директори во АД Раде Кончар  
 Апаратна техника Скопје со состојба 31.12.2012г 

Име и презиме функција 
Број 
на 

акции 

Учество во 
вкупниот 
број акции 

(%) 

Број на 
акции со 
право на 
глас 

Учество 
во 

акциите 
со право 
на глас 

(%) 
1. Стојкова Трајковска Јана  претседател 10.000 4,85% 8.524 4,303 
2. Лазаревски Татјана   извршен директор    1.310 0.63% 1.310 0,661 
3. Киријас Џалева Корина  неизвршен член 557 0,27% 557 0,281 
4. Јанчиќ Александар   неизвршен член 6.840 3,32% 6.840 3,453 
5. Ристески Пецо  неизвршен член       400 0,19% 400 0,202 
 
Детални податоци за членовите од одборот на директори: 
 
1.Стојкова Трајковска Јана – Претседател на одборот на директори 
избрана како неизвршен член во Одборот од 20.04.2011 година, а на 22.05.2012 година 
е назначена за претседател на Одборот со Одлука на Одборот на директори бр. 02-56 
од 22.05.2012. 
Од декември 2003 до септември 2009 година работи во правната служба на Медиа 
принт Македонија ДОО-Скопје. Од септември 2009 година работи во Генералниот 
секретаријат на Владата на Република Македонија во Кабинетот на Заменик на 
претседателот на Владата задолжен за економски прашања. 
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Од октомври 2006 година е Медијатор и член на Комората на медијатори на РМ. Од 
март 2011 е член на Управниот одбор на Задружението на правници на РМ 
Родена е на 03.08.1978 година во Скопје, по струка е дипломиран правник со положен 
правосуден испит. Дипломирала на правниот факултет на Универзитетот “Св.Кирил и 
Методиј” во Скопје и на истиот факултет се стекнала со право на научен степен 
Магистер на правни науки од областа на деловно право. 
 
-Во последните 5 години немала, ниту сега има акции и удели во други друштва. 
- Освен во Управниот Одбор на Здружението на правници на Република Македонија во 
изминатите 5 години не била, ниту е во моментот член на одбор на директори, односно 
на управен или надзорен одбор на други друштва. 
-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно 
лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка. 
-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од 
определено занимање. 
-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-
Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа: 
а) 8524 обични акции со право на глас, без ограничување 
б) 1476 обични акции со ограничување (ограничено е право на глас и дивиденда со 
решение од КХВ бр. УП1 08-87 од 29.09.2011 кое не е правосилно), за кое 
ограничување не се согласила. 
 
2.Лазаревски Татјана –Извршен директор 
избрана во Одборот на директори како неизвршен член на 20.04.2011 година кога ја 
вршеше функцијата –Претседател на Одборот на директори. Од 22.05.2012 година ја 
врши функцијата –Извршен директор, назначена со Одлука на Одборот на директори 
бр.02-57 од 22.05.2012. 
Има големо работно искуство  на правна проблематика и тоа како раководител на 
правен и кадровски сектор во рамките на ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје, 
пред нејзиниот избор во рамките на Одборот на директори. Своето работно искуство го 
има стекнато во Раде Кончар при што учествувала и дала допринос во 
трансформацијата на друштвото и изготвувањето на актите на друштвото, како и 
развивање на акционерството во Раде Кончар, со своето активно учество во припрема 
и организирање на акционерски собранија како и материјали на истите. 
Член е на Здружението на правници на Република Македонија каде што е член на 
Надзорниот одбор и учествувала во основањето на Здружението на медијатори на РМ 
и ги завршила основните обуки од областа на медијацијата. Родена е на 27.03.1958 
година, во Београд, по струка е дипломиран правник со положен правосуден испит. 
-Во последните 5 години немала, ниту сега има акции и удели во други друштва. 
-Освен во Надзорниот Одбор на Здружението на правници на Република Македонија. 
во изминатите 5 години не била, ниту е во моментот член на одбор на директори, 
односно на управен или надзорен одбор на други друштва . 
-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно 
лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка. 
-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од 
определено занимање. 
-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-
Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 1.310 обични акции со право на 
глас без ограничувања. 
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3.Јанчиќ Александар - неизвршен член на одборот  
Член е на одборот од 19.04.2008 година. Тој е Управител во ДОО Раде Кончар-
Контактори и релеи-Скопје од април 2010 година. 
Претходно бил комерцијален директор и Заменик управител во ДОО Раде Кончар-
Контактори и релеи-Скопје. 
Практично поголемиот дел од своето работно искуство го поминал во менаџерско 
работење.Роден е на 01.04.1952 година во Приштина, а по струка е електро инженер. 
 
-Малцински содружник е во ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи , како и  во ДОО 
Раде Кончар-Заеднички дејности. 
 
--Не бил член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице 
против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка. 
-Не му е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од 
определено занимање. 
-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-
Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа  6.840  обични акции со право на 
глас без ограничувања. Други акции не поседува 
 
4.Ристески Пецо – неизвршен член на Одборот (независен)  
Член е на Одборот на директори од 2004 година.  Од 2000‐та година работи како 
Претседател на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија. Во 
периодот од 1993 до 2000 година работи како Претседател на регионалната 
синдикална организација на ССМ за регион Охрид. Во периодот од 1970 до 1993 
година работи на работни места од референт до раководител во сектор за пратење и 
обезбедување на производство во Застава АГП-Охрид. Роден е на 08.08.1951 во  с. 
Беранци-Битола, а по струка е дипломиран машински инженер. 
Член е на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на РМ, а во изминатите 5 
години не бил, ниту е во моментот член на одбор на директори, односно на управен 
или надзорен одбор на други друштва. 
-Не бил член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно лице 
против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка. 
-Не му е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од 
определено занимање. 
-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-
Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа  400  обични акции со право на 
глас без ограничувања. 
Не  поседува други акции и удели. 
 
5.Киријас Џалева Корина- неизвршен член на Одборот 
Работи во Одборот на директори од 2005 година и тоа како  Извршен директор, се до 
22.05.2012 година, кога во Одборот е назначена за неизвршен член. 
Претходно била вработена од Press Now Холандска фондација за подршка на 
медиумите на Балканот како преставник за Македонија во период од октомври 2001-
јуни 2005. 
Од фебруари1998-јануари 2001, работела како офис-менаџер во проектот ИБТЦ- 
УСАИД, за развој на сметководството и ревизија во РМ.  
Периодот од септември 1997-февруари 1998 била вработена од Јапонската агенција 
за меѓународна соработка ЈИЦА, била Проект кординатор од Пристоп комуникации 
ДОО за проект на Светска банка-Промоција на приватизација на РМ преку агенцијата 
за трансформација на јавен капитал. 
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Родена е во Скопје на 09.09.1974 година. По струка е дипломиран филолог-професор 
по англиски јазик и втор јазик-шпански, а ги завршува постдипломските студии на 
универзитетот Американ колеџ во Скопје на полето на менаџмент. 
--Во изминатите 5 години не била ниту е во моментот член на одбор на директори, 
односно на управен или надзорен одбор на други друштва, освен што била еден од 
управителите на ДООЕЛ Раде Кончар-Недвижнини, како друштво основано од ДОО 
Раде Кончар-Контактори и релеи како единствен основач, а кое во текот на 2012 
година престана да постои со неговото присоединување кон основачот-ДОО Раде 
Кончар-Контактори и релеи. 
-Не била член на одбор на директори, односно управен/надзорен одбор на правно 
лице против кое е поведена стечајна,предстечајна или ликвидациона постапка. 
-Не и е изречена никаква забрана за вршење на професија, дејност или должност од 
определено занимање. 
-Има сопствено учество во основната главнина на АД Раде Кончар-Апаратна техника-
Скопје и во гласачката структура на издавачот и тоа 557 обични акции со право на глас 
без ограничувања. 
-Поседува акции од:  Комерцијална Банка-Скопје, Алкалоид-Скопје, Житолукс-Скопје, 
Охридска Банка-Скопје и Тутунска Банка-Скопје. Удели не поседува никаде. 
 
Во делот на податоците за судир на интереси  помеѓу одговорностите кои членовите на 
одборот ги имаат кај Издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности,  
не постои таков судир на интереси за ниеден член на Одборот на директори.  
 
Не  постои договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиенти, 
добавувачи и други лица врз основа на што било кое од лицата во Одборот на 
директори, било избрано за член на Одборот на директори.  
 
Не постојат ограничувања на располагањето со акциите кои членовите на одборот на 
директори на АД Раде Кончар Апаратна Техника Скопје ги поседуваат во друштвото, во 
определен времемнски период, за што овие лица се согласиле.  

 
7.Развојни перспективи  
7.1 Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во 
производството, продажбата и трошоците за период од 3 години; 

 
По однос на развојните перспективи во деловното работење на Акционерското 
друштво со вклучување на основните претпоставки и процена на движењето на 
добивката во наредните 3 години наведуваме: 
Основната заложба на Акционерското друштво ќе биде насочена кон: 
-Приходи од издавање  
Ставање на објектот - деловна зграда во сопственост на АД, во функција и 
приходување од изнајмување на деловен простор од истата, како и изнајдување на 
други начини за приходување од деловниот простор со реално отворање на нови 
можности за стопанисување со објектот. 
-Остварување на приходи од капитална добивка и приходи од дивиденда од 
вложени средства во удели и хартии од вредност 
 
Акционерското друштво ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска 
берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена 
на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на 
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своите хартии, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални 
добивки по  однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно 
искористување и оплодување. Сето ова ќе биде возможно доколку на Македонската 
Берза има позитивни раздвижувања во периодот кој доаѓа. 
 
-Остварување на приходи по основ на поднесени тужби и заведени судски 
спорови. 
По однос на остварување на приходи од поднесени тужби и заведени судски спорови,  
Акционерското друштво ќе се стреми да започнатите судски спорови се решаваат во 
најкус можен рок, без разлика дали се работи за спорови во кои АД е тужена страна 
или е тужител, а се со цел да се намалуваат судските и адвокатските трошоци по 
однос на истите предмети. Доколку акционерското друштво добие некој од споровите 
во кои има оштетно побарување, тоа секако ќе влијае на деловните резултати на 
друштвото, а воедно ќе биде дополнителен приход за АД кој ќе може понатаму да се 
оплодува. Тоа може да биде и основ за исплата на авансна дивиденда на акционерите 
за што собранието на акцонери секоја година носи и одлука. 
 
Политиката на Одборот на директори е да и во иднина со минимални трошоци успее 
да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од 
повеќе основи, а пред се редовно да ја сервисира дивидендата кон своите акционери.   
Доколку продолжи тенденцијата на неисплаќање на дивиденда на некои од друштвата 
во кои АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје има удели, тоа секако битно ќе влијае 
на сите акционери на АД во иднина, бидејќи основната цел на друштвото е 
пласираниот капитал во друштвата во Раде Кончар да се оплодува преку исплата на 
дивиденда од истите.  
Меѓутоа, како заштита од ваквото однесување на одредени друштва (ДОО Сервис и 
ДООЕЛ РК-ТЕП), АД поведе спор за истапување како содружник од ДОО Раде Кончар-
Сервис и поправки на електрични производи, па со позитивен исход од овој спор , при 
што би се наплатил влогот од 33% од основната главнина на ова друштво, може да се 
очекува значително зголемување на потенцијалната и ликвидна моќ на АД, можност за 
распределба на поголема дивиденда,  
Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во 
кои АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје има удели, за капитално поврзување со 
стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на 
производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи 
и услуги. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде 
Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на 
друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема 
афирмација на брендот Раде Кончар, како и јакнењето на акционерскиот капитал . . 
  
7.2 Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 
години 
Освен горенаведените ефекти од позитивен исход од правните спорови, со оглед на 
неповолното економско опкружување , проценките за движењето на нето добивката во 
наредните 3 години (2013,2014 и 2015 година) е дека ќе се движи на нивото од  2012  
година т.е позитивен резултат од околу 4.000.000 денари годишно. 

 
8. Ревидирани единечни и консолидирани финансиски извештаи и белешки кон 
ревидираните извештаи за 2011 и 2012 година  
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