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I Основни податоци 

1.1. Називи и адреси на банките на издавачот 

Стопанска Банка АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска бб, 
Кавадарци; 

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска бб, 
Кавадарци; 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје филијала Кавадарци, ул. Илинденска, 
бб Кавадарци. 

1.2 Назив и адреса на покровителот на котацијата 

ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул. Истарска бр. 33, 1000 Скопје. 

1.3. Називи и адреси на правни советници и останати советници 

Советник во АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци е Ќиро Панов со 
деловна адреса ул. Индустриска бр. 15 Кавадарци 

1.4. Називот и седиштето на друштвата за ревизија кои вршеле ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото во последните две години 

Друштвото за ревизија и конслатинг ТРИО - КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија, 
ул. Јосиф Јосифовски бр. 6, Гевгелија, ја изврши ревизијата на финансиските 
извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 2011 и 2012 
година. 

1.5. Било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски 

извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, или 

давање на негативно мислење на извештаите, доколку ги има. 

Во Ревидираниот извештај за 2011 година, ревизорот го даде следното 

Мислење со резерва: 

Како што е погоре наведено не е извршена ревизија на финансиските 

извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци за 2010 година. 

Поради фактот што нашиот ангажман беше договорен по изготвувањето на 

финансиските извештаи за 2011 година ние не бевме во можност со примена 

на стандардни и алтернативни ревизорски постапки да се увериме во 

салдата на ден 31.12.2010, кои имаат влијание како почетни салда за 

годината која завршува на ден 31.12.2011 година. Од иста причина ние не 

бевме во можност да присуствуваме на физичкиот попис на залихите на ден 

31.12.2011 година и воедно не бевме во можност со примена на други 

ревизорски постапки да се увериме во количината на залихите. 

Освен за ефектите од евентуални корекции по прашањата наведени во 

претходниот пасус, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна 



слика за финансиската состојба на друштвото под 31.12.2011 , резултатите 

од неговото работење, како и промените во капиталот, резервите и 

паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со 

законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат 

во Република Македонија, како и општо прифатените принципи за 

објавување на финансиските извештаи. 

Во ревидираниот извештај за 2012 година ревизорот го даде следното 

Мислење со резерва: 

Како што е наведено во белешка 20-Други краткорочни обврски, а во врска со 

белешка 12-Останати долгорочни средства, Друштвото обврските по 

кратокорочни кредитина ден 31.12.2012 ги проценило во износ од 3.522 

илјади денари. Со примена на ревизорски методи утврдивме дека ова е 

долгорочен кредит. Според тоа краткорочните обврски по кредити се 

преценети  за 3.522 илјади денари за сметка на потценетоста на 

долгорочните обврски по кредити. 

Според наше мислење финансиските извештаи на АНГРОПРОМЕТ 

ТИКВЕШАНКА АД - Кавадарци, освен за ефектите од евентуалните корекции 

по прашањата наведени во претходниот пасус, даваат вистинска и 

објективна слика за финансиската состојба на друштвото под 31.12.2012 

година, резултатите од неговото работење, како и промените во капиталот, 

резервите и паричните текови за годината која завршува со тој датум во 

согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се 

применуваат во Република Македонија, како и општо прифатените принципи 

за објавување на финансиските извештаи. 

1.6.  Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку 

истото е изготвено 

Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот не е изготвено. 

1.7. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на 

акции и нивната номинална вредност 

Барањето за котација се однесува на 20.162 обични акции издадени од 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци со номинална вредност од 50 

евра по акција, со ISIN: MKAPTK101016. 

II Податоци за издавачот и капиталот на издавачот  

2.1. Назив и седиште на издавачот 

Акционерско друштво за промет, производство, угостителство, туризам и 

услуги АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци, 

Ул. Индустриска бр. 15, Кавадарци. 

(“АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци” или “Друштвото”) 

2.2. Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од 3 дена  



Во Прилог 1 на овој Проспект е приложена Тековната состојба на 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци, издадена  од Централниот 

регистар на Република Македонија на ден 29.042013 година. 

2.3. Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со 

нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност 

на секој род 

Според Статутот на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци, основната 

главнина на Друштвото изнесува 1.008.100,00 евра односно 61.897.340,00 

денари и се состои од 20.162 обични акции, со номинална вредност на една 

акција од 50 евра или 3.070,00 денари, кои на сопствениците им даваат 

право на глас во Собранието на Друштвото, при што една акција дава право 

на еден глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на 

исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајната маса на 

Друштвото. 

2.4. Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот 

на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на 

акции 

Зголемувањето на основната главнина на друштвото може да се врши:  

- со влогови; 
- со условно зголемување на основната главнина;  
- со одобрен капитал и 
- од средствата на друштвото. 

Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со 2/3 
мнозинство на гласови од акциите со право на глас претставени на 
собранието. 

Ако друштвото издаде повеќе родови на акции, одлуката од претходниот 
став е полноважна ако се согласат со тоа акционерите од секој род акдии. И 
оваа одлука се донесува со истото мнозинство на гласови како и одлуката во 
претходниот став. 

Намалување на основната главнина  

Основната главнина може да биде намалена со: 

1. намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и 
класи на акции; 
2. спојување на еден или на повеќе родови на акции, со тоа што 
најмалиот номинален износ на споената акција не може да биде помал од 1 
ЕВРО и 
3. повлекување на сопствени и на други акции ако со повлекувањето се 
врши намалување на основната главнина. 

По намалување на номиналниот износ и бројот на акциите, односно по 
повлекување на сопствените и на други акции, ако со повлекувањето се 
врши намалување на основната главнина по уписот и по објавата на уписот 
на намалувањето на основната главнина во трговскиот регистар акциите се 
поништуваат. 



Основната главнина неможе да се намали повеќе од најмалиот номинален 
износ определен за основната главнина со закон. 

Одлука за редовно намалување на основната главнина  

Намалувањето на основната главнина на друштвото се врши со одлука за 
намалување на основната главнина што ја донесува собранието со 2/3 
мнозинство на гласови од акциите со право на глас претставени на 
собранието. 

Ако постојат повеќе родови на акции за полноважноста на одлуката е 
потребна согласност на акционерите од секој род на акции со мнозинство кое 
што не може да биде помало до мнозинството утврдено во претходниот 
став. За ваквата согласност акционерите од секој род на акции носат 
посебна одлука. 

Обични и приоритетни акции  

Друштвото издава обични акции а може да издава и приоритетни акции со 
различни права. 

Одлука за издавање на акции донесува Собранието на друштвото. 

Приоритетната акција може да биде кумулативна и партиципартивна. 

Кумулативната приоритетна акција му дава на сопственик право на наплата 
на акумулираните ненаплатаени дивиденди пред наплатувањето на каква 
било дивиденди на сопственикот на обични акции. 

Партиципативната приоритетна акција му даваат на сопственикот, покрај 
утврдената (фиксна) дивиденда, и право на исплата на дивиденда која што 
им припаѓа на сопствениците на обични акции. Партиципативните 
приоритетни акции неможат да бидат издадени со понизок номинален износ 
од номиналниот износ на обичните акции. 

Вкупниот номинален износ на приоритетните акции со право на глас неможе 
да биде поголем од половината вкупниот номинален износ на обичните 
акции, а бројот на приоритетните акции без право на глас неможе да биде 
поголем од една четвртина од вкупниот номинален износ на обични акции. 

Приоритетните акции покрај правото на исплата на дел од 
добивката(дивиденда) и правото на исплата на дел од остатокот од 
ликвидационата односно стечајната маса на друштвото ги има и следните 
повластени права: право на дивиденда во однапред утврден паричен износ 
или во процент од номиналниот износ на акцијата, право на првенство при 
исплата на дивиденда и при исплата на остатокот од ликвидациона и 
стечајна маса и други права определени во одлуката за издавање на акции, 
во согласност со закон. 

Акционерите иматели на обични акции имаат: 

1. право на глас во собранието на друштвото;  

2. право на исплата на дел од добивката на друштвото (дивиденда) и  

3. право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса односно 
стечајната маса на друштвото. 



Издавање на други хартии од вредност  

Друштвото во согласност со закон и статутот може да издава и други 
хартии од вредност а тоа се: конвертибилни обврзници кои на 
доверителите им даваат право да ги заменат за акции во определен 
период и определена опција или во кое било време за време на 
траењето на обврзницата, обврзници кои обезбедуваат право на 
првенствено купување на акции кои што друштвото ги издава, како и 
други обврзници. Обврзниците можат да бидат откупени со готови 
пари. Акционерите имаат право на првенствено на стекнување на 
обврзниците. Обврзниците можат да се издаваат во износ поголем од 
основната главнина само ако издавањето на обврзниците е целосно 
обезбедено со имот на друштвото или на друг начин.  

2.5. Промените во структурата на капиталот за последните две години, 

во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на 

акции кои го сочинуваат вкупниот капитал 

Нема промени во структурата на капиталот за последните две години во 

смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции. 

2.6. Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со 

опис за правилата и процедурите на конверзија 

Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност. 

2.7. Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% 

од акциите со право на глас 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени 

друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот 

на акциите во сопственост на издавачот 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци не поседува мнозинско учество 

во други трговски друштва. 

2.9. Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или 

консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и 

неговите зависни друштва, за периодот определен во условите за 

котација на посебните пазарни подсегменти 

Име и 

презиме/назив на 

акционерот 

Број на акции со 

право на глас 

Учество во акциите со право 

на глас 

Ќиро Панов 14.244 70,54% 

Ристо Димитров 2.331 11,57% 

Ацо Шошолчев 1.100 5,46% 



Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните 

финансиски извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 

2011 и 2012 година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за 

финансиско известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран 

биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за 

паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и 

Ревидираните белешки кон финансиските извештаи. 

2.10. Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на 

издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за 

преземања други друштва 

Друштвото не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, 

поделби или понуди за преземања на други друштва. 

III Податоци за деловни активности на издавачот 

3.1. Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните 

производи и услуги 

Основна дејност на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци е 

изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и 

материјални добра неспоменати на друго место. АНГРОПРОМЕТ - 

ТИКВЕШАНКА – Кавадарци врши услуги во делот на угостителството со 

организирање свечености, свадби и веселби во своите угостителски објекти. 

Друштвото врши услуги и преку издавање на магацински деловен простор, 

како и услуги на издавање деловен простор ладилник. Исто така, 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци издава и машини и опрема за 

утовар и истовар на стока. 

3.2. Информација за значајни нови производи 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци нема значајни нови производи. 

3.3. Приказ на приходите од продажба за последните 2 години 

 2012 2011 

Приходи од 

продажба (денари) 

29.415.000 30.091.000 

 

3.4. Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, 

лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или 

нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за 

работењето на издавачот 

Не постои зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или 

финансиски договори или нови производни постапки кај Друштвото. 



3.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови 

производи и постапки, во изминатите три години, доколку се 

значителни 

Во изминатите три години не се преземени значајни активности кои се 

однесуваат на политиката на развојот и истражување на нови производи. 

3.6. Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек 

или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на 

финансиската состојба на издавачот 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци нема судски или арбитражни 

постапки во тек, а нема ни такви кои допрва треба да настанат, а кои би 

имале значително влијание на финансиската состојба на Друштвото. 

3.7. Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите 3 

години 

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2010 година – 31 

вработен, од кои: 1 со ВСС, 28 со ССС и 2 НКВ. 

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2011 година – 26 

вработени, од кои: 1 со ВСС, 23 со ССС и 2 НКВ. 

Бројот на вработени и квалификационата структура во 2012 година – 29 

вработени, од кои: 1 со ВСС, 26 со ССС и 2 НКВ. 

3.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства 

и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за 

последните две години 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци нема значителни инвестиции во 

основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски 

друштва, во 2011 и 2012 година.  

3.9. Место и позиција на издавачот во гранката (описно) 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци завзема значајно место и 

позиција како во општина Кавадарци па и пошироко во рамките на гранката 

на која што припаѓа.  

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци претставува носечки субјект во 

развојот на угостителството во општината па и пошироко. Располагаме со 

најсовремени угостителско ресторански сали со вкупна површина од над 

2.200 метри квадратни, со капацитет за 900 гости. Во овие објекти 

секојдневно се организираат секаков вид на свечености и веселби како, 

свадби, матурски вечери, роденденски прослави, како и прослави за 

одредени годишнини на физички и правни лица и на здруженија на граѓани, 

како и организирање на најразлични семинари.  

Исто така АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци завзема значајно 

место и во делот на изнајмување и давање под закуп на деловен простор. 



Располагаме со покриен деловен магацински простор од на 8.000 метри 

квадратни.  

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци располага и со ладилник со 

капацитет од 2.000 тони, со комори од 0 до -30 целзиусови степени, за 

сместување на смрзната стока од животинско и растително потекло како и 

комори за одржување во свежа состојба на градинарски производи, зеленчук 

и овошје, како и на производи од животинско потекло.  

Во управната зграда на Друштвото сместена е Царинска испостава 

Кавадарци на Царинарницата Гевгелија во површина од над 300 метри 

квадратни, како и сите шпедиторски друштва кои вршат спремање на 

царинские документи како за увоз така и за озвоз на стока во и од Република 

Македонија.  

Во стопанскиот двор на Друштвото на површина од над 4.000 метри 

квадратни сместен е Царинскиот терминал на ЦИ Кавадарци.  

Располагаме со 10.000 метри квадратни паркинг простор наменет за 

паркирање на товарни и моторни возила. 

IV Финансиски податоци 

4.1. Информација за следните финансиски податоци за последните три 

години: 

 2010 2011 2012 

Вкупни средства (денари) 138.240.000 138.282.000 139.911.000 

Вкупни обврски (денари) 9.796.000 7.785.000 5.094.000 

Добивка пред оданочување (денари) 3.669.000 2.072.000 4.332.000 

Нето добивка по акција (денари) 101,83 181,83 214,26 

Коефициент цена/добивка 6,87 3.85 3,50 

Коеф. Цена/книгов. вредност на акција 0,11 0,11 0,11 

Износ на исплатена дивиденда по акција / / / 

Дивиденден принос / / / 

 

4.2. Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско 

учество, а кои  може  да  имаат  влијание  на  проценката  на  имотот  и  

обврските  на издавачот, финансиската состојба или добивката и 

загубата:  

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавдарци нема мнозинско учество во други 
трговски друштва. 

V 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 20.162 обични акции издадени од 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци со номинална вредност од 50 

евра по акција, со ISIN: MKAPTK101016. 

5.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото 
на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на 
стечај односно ликвидација на издавачот 

Обичните акции на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци на 
акционерите им даваат право на глас, право на исплата на дел од  добивката 
(дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата 
односно стечајната маса на друштвото, определени со Законот за трговските 
друштва и Статутот на Друштвото. 

5.3. Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се 
однесуваат на собранието  на  акционери,  соопштенија  за  
акционерите,  право  на  глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, 
откуп на сопствени акции 

Одредби што се однесуваат на Собранието на акционери, право на глас, 
соопштенија за акционерите 

Акционерите своите права во Друштвото ги остваруваат во Собранието. 
Секој акционер упишан во акционерската книга со денот на уписот во 
акционерската книга има право да учествува во работата на собрането и 
право да гласа во собранието. 

Собранието на друштвото одлучува само во случаите изречно утврдени со 
закон и со Статутот на Друштвото, а особено за: 

1. измени и дополнување на Статутот на Друштвото; 
2. избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор на друштвото 
3. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото; 
4. одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор и 

Надзорниот одбор; 
5. усвојување и одобрување на годишната сметка и финансиските 

извештаи и на годишните извештаи за работата на друштвото во 
преходната горина и одлучува за распределба на добивката; 

6. именувањето на ревизори на годишните сметки, како и контрола на 
управувањето со Друштвото; 

7. преобразбата на Друштвото во друго Друштво и престанокот на 
Друштвото; 

8. издавање на акции и други хартии од вредност 
9. статусните промени на Друштвото; 

По прашањата утврдени во точката 2, 3, 4 и 5 од претходниот став, 
Собранието одлучува со мнозинство од акции. 

По другите прашања од претходниот став, Собранието одлучува со 2/3 
мнозинство од преставените акции. 

Годишното собрание свикува Управниот одбор на друштвото најдоцна три 
месеци по составувањето на годишната сметка, на финансовите изврештаи 
и на годишните извештаи за работата на друштвото за предходната година. 



Собрание се свикува од страна на управниот и Надзорниот одбор на 

друштвото по своја иницијатива или по барање на акционер или акционери 

во друштвото. 

Одлуката за свикување на Собрание се донесува со мнозинство на гласови 

од вкупниот број на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на 

друштвото. 

Барање за свикување на Собрание на акционерското Друштво можат да 
поднесат и акционери чии заеднички акции во Друштвото изнесуваат 1/10 од 
вкупниот број на акции со право на глас. 

Собранието се свикува со Јавен повик објавен во еден од дневните весници. 

Собранието на акционери се одржува во рок кој неможе да биде пократок од 
21 и подолг од 51 ден од денот на објавувањето на јавниот повик. 

Секој акционер кој има намера да учествува во работата на свиканото 
собрание должен е да го пријави своето учество на собрание најдоцна пред 
почетокот на седницата на собранието. 

Секој акционер за присуство на седницата на собранието на друштвото може 
со полномошно заверено кај нотар да овласти свој полномошник.  

Кворум за работа на собранието  

Собранието може да работи ако на седницата присуствуваат верифицирани 
акционери или полномошници на акционери кои поседуваат мнозинство од 
вкупниот број на акции во друштвото. 

Со седниците на собранието претседава претседавач кој се избира за секоја 
одделна седница на собранието. Мандатот на претседавачот на собранието 
трае до изборот на нов претседавач на наредното собрание на кое што 
треба да биде избран. За претседавач може да биде секој акционер или 
лице кое застапува акционер освен акционер кој е член на Управниот 
односно Надзорниот одбор на друштвото. Претседавачот го одржува 
редоследот на работа и редот на седницата на собранието. 

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот 
број на акции што ги поседуваат акционерите. 

За одредени прашања согласно законот и Статутот на Друштвото, 
собранието одлучува со двотретинско мнозинство од претставените акции 
на собранието со право на глас. 

Правото на глас се остварува врз основа на бројот на акциите што ги 
поседува акционерот односно една акција еден глас. 

Собранието на акционерското друштво своите одлуки ги донесува со јавно 
или со тајно гласање. 

За сите предлози за именување, разрешување и отповикување на членови 
на Надзорниот одбор гласањето е тајно. 

Одлуките на собранието влегуваат во сила од денот на нивното донесување. 

Одлуките на собранието кои се однесуваат на измени и дополнувања на 
статутот на Друштвото, на зголемување и намалување на основната 

> 



главнина, именување, разрешување и отповикување на членови на 
надзорниотодбор влегуваат во сила со денот на уписот во трговскиот 
регистар. 

Секој акционер може на собранието да бара да биде известен писмено за 

состојбата на друштвото сврзана со точките од дневниот ред. Барањето се 

поднесува во писмена форма. 

Акционерот кој барал а не добил писмено известување може да бара 

заштита на своите права на известување пред надлежен суд во рок од 15 

дена од денот на одржувањето на собранието. 

Одредби што се однесуваат на дивидендата 

По одобрувањето на годишните сметки и утврдувањето на постоењето на 
добивка за распределба, Собранието на друштвото го определува делот кој 
им се доделува на акционерите во форма на дивиденда. Начинот на 
плаќање на дивидендата ги утврдува Собранието на друштвото. 

Дивидентата се исплатува најдоцна во рок од девет месеци по 
завршувањето на деловната година. 

Со Одлука на Собранието на акционери со која се одобрува плаќање на 
дивиденда се определува износот на дивидендата, датумот на евиденција 
според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат 
дидвиденда, планот за исплата на дивидендата, денот на наплатата на 
дивидендата, начинот на кој друштвото ги известува лицата кои имаат право 
на дивиденда. 

Одредби што се однесуваат на ликвидација на друштвото 

Друштвото престанува со: 

- Одлука на Собранието на Друштвото која е донесена со гласови кои 
преставуваат две третини (2/3) од основната главнина претставена на 
Собранието на Друштвото при донесувањето на Одлуката. 

-Правосилна Одлука на Судот со која е утврдена ништовност на Друштвото и 
на уписот на Друштвото во Трговскиот регистар 

-Со настанување на статусни промени на друштвото и -Стечај и ликвидација 

на друштвото. 

5.4. Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за 
период од три години 

Со акциите на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци во последните 3 
години (16.04.2010 до 16.04.2013 година) на Македонската берза за хартии од 
вредност АД Скопје истргувани се вкупно 3.474 обични акции по просечна цена 
од 738 денари по акција при што е остварен вкупен промет од 2.564.100 
денари, при што највисоката постигната цена е 750,00 денари, а најниската е 
700,00 денари. 



Движење на дневна просечна цена од 

16.04.2010 до 16.04.2013 година
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Обем на тргување во перод од 16.04.2010 до 16.04.2013 година
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VI Податоци за органите на управување на издавачот 

1.Име и презиме, деловна адреса, функцијата што ја вршат кај 
издавачот и датум од кога ја вршат таа функција членовите на 
одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на 
издавачот, наведување кои од неизвршните  членови  на  овие  органи  
се  сметаат  за  независни,  како  и податок за основните активности на 
овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности 
се значајни за тој издавач;  

 

Надзорен одбор (“НО)”: 

- Пане Коцев, Претседател  
- Ангелина Наумова, независен член 
- Диме Ѓорчев, член 

Име и презиме Пане Коцев 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и Претседател на Надзорен 



датум од кога ја врши таа функција одбор од 10.08.2012 

Податок за основните активности кои 

членот на НО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на НО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност со 

другите членови на органите 

на управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на НО 

Членот на НО е управител во 

сопствена компанија 

Имиња на друштва во кои членот на НО  

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на НО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва 

Податок дали членот на НО бил член 

на одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години не 

бил член на одбор на 

директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на НО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на НО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Нема сопствено учество во 

основната главнина на 

Друштвото и во гласачка 

структура на Друштвото 



Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на НО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

НО ги има во Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на НО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на НО бил избран за 

член на НО кај издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

НО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на НО на 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на НО ги поседува 

кај издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

 

Име и презиме Ангелина Наумова 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Независен член на надзорен 

одбор од 10.08.2012 

Податок за основните активности кои 

членот на НО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото. 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на НО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност со 

другите членови на органите 

на управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на НО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на НО  Во последните пет години не 



е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на НО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на НО бил член 

на одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години не 

бил член на одбор на 

директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на НО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на НО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот има 12 обични акции  

при што учествува во 

гласачката структура на 

Друштвото со 0,080% 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на НО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

НО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на НО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на НО бил избран за 

член на НО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

НО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на НО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

Не постојат податоци за 

постоење на било какво 



акциите кои членот на НО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

ограничување на 

располагањето со акциите кои 

членот на НО ги поседува во 

Друштвото во определен 

временски период 

 

Име и презиме Диме Ѓорчев 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на надзорен одбор од 

10.08.2012 

Податок за основните активности кои 

членот на НО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на НО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност на 

членот на НО со другите 

членови на органите на 

управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на НО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на НО 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на НО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на НО бил член 

на одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот не бил член на одбор 

на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на НО му е Во последните пет години не 



изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на НО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Нема сопствено учество во 

основната главнина на 

Друштвото и во гласачка 

структура на Друштвото 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на НО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

НО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на НО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на НО бил избран за 

член на НО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

НО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на НО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на НО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

Управен одбор (“УО”): 

- Игор Панов, Претседател  
- Ќиро Панов, член 
- Диме Димитров, член 
- Јанаќи Јанев, член 
- Снежа Митрева, член 

 

 



Име и презиме Игор Панов 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Претседател на Управен 

одбор од Јули 2007 година и 

Генерален директор на 

друштвото 

Податок за основните активности кои 

членот на УО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

УО членот не врши значајни 

активности надвор од 

работењето во Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на УО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Крвно сродство со членот на 

УО, Ќиро Панов 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на УО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на УО 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на УО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на УО бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот не бил член на одбор 

на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на УО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 



траела забраната)  Друштвото 

Податок дали членот на УО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Нема сопствено учество во 

основната главнина на 

Друштвото и во гласачка 

структура на Друштвото 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на УО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

УО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на УО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на УО бил избран за 

член на УО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

УО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на УО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на УО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

 

Име и презиме Ќиро Панов 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Управен одбор од 

Јули 2007 година 

Податок за основните активности кои 

членот на УО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на УО со другите 

Крвно сродство со членот на 

УО, Игор Панов 



членови на органите на управување на 

издавачот 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на УО 

Членот на УО од 1992 година 

до 2004 година бил управител 

на сопствена компанија.  

Од 2004 до 2007 година бил 

Генерален директор на 

АНГРОПРОМЕТ - 

ТИКВЕШАНКА - Кавдарци 

Имиња на друштва во кои членот на УО 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на УО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на УО бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот не бил член на одбор 

на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на УО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на УО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот има 14.224 обични 

акции, со кои учествува во 

гласачката структура на 

Друштвото со 70,55 % 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на УО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

УО ги има во Друштвото и 



одговорности неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на УО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на УО бил избран за 

член на УО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

УО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на УО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на УО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Од вкупниот број на акции 

14.244 кои се во сопственост 

на членот на УО, на 10.383 

акции правото на оттуѓување 

на акциите е ограничено. 

Притоа не постои 

ограничување за правото на 

глас и на дивиденда. 

 

Име и презиме Диме Димитров 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Управен одбор од 

Јули 2008 година 

Податок за основните активности кои 

членот на УО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на УО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност со 

другите членови на органите 

на управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на УО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на УО 

е исто така член на одбор на директори/ 

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 



управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на УО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на УО бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години не 

бил член на одбор на 

директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на УО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години на 

не му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на УО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот има 1 обична акција, 

со која учествува во 

гласачката структура на 

Друштвото со 0,005% 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на УО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

УО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на УО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на УО бил избран за 

член на УО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

УО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на УО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на УО ги поседува 

Не постојат податоци за 

постоење на било какво 

ограничување на 



во издавачот во определен временски 

период 

располагањето со акциите кои 

членот на УО ги поседува во 

Друштвото во определен 

временски период 

 

Име и презиме Јанаќи Јанев 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Управен одбор од 

Јули 2008 година 

Податок за основните активности кои 

членот на УО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на УО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност со 

другите членови на органите 

на управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на УО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на УО 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на УО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на УО бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот не бил член на одбор 

на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на УО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 



за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на УО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Членот има 1 обична акција, 

со која учествува во 

гласачката структура на 

Друштвото со 0,005% 

Податок за потенцијален судир на 

интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на УО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

Не постои потенцијален судир 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

УО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на УО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на УО бил избран за 

член на УО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

УО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на УО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на УО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не постојат податоци за 

постоење на било какво 

ограничување на 

располагањето со акциите кои 

членот на УО ги поседува во 

Друштвото во определен 

временски период 

 

Име и презиме Снежа Митрева 

Деловна адреса Индустриска бр. 15 Кавадарци 

Функција што ја врши кај издавачот и 

датум од кога ја врши таа функција 

Член на Управен одбор од 

Јули 2008 година 



Податок за основните активности кои 

членот на УО ги врши надвор од 

работењето во издавачот (доколку тие 

активности се значајни издавачот) 

Не врши значајни активности 

надвор од работењето во 

Друштвото 

Податок за природата на било каква 

поврзаност на членот на УО со другите 

членови на органите на управување на 

издавачот 

Не постои поврзаност со 

другите членови на органите 

на управување на Друштвото 

Податоци за релевантното менаџерско 

и експертско работно искуство на 

членот на УО 

Нема друго релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство 

Имиња на друштва во кои членот на УО 

е исто така член на одбор на директори/ 

управен одбор/ надзорен одбор или 

содружник/ акционер во последните пет 

години и податок  дали членот на УО е 

се уште член/ содружник/ акционер  

Во последните пет години не 

бил и не е член на одбор на 

директори/ управен одбор/ 

надзорен одбор или 

содружник/ акционер во други 

друштва. 

Податок дали членот на УО бил член на 

одбор на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно лице 

против кое е поведена стечајна, 

предстечајна или ликвидациона 

постапка последниве пет години 

Во последните пет години 

членот не бил член на одбор 

на директори/ управниот или 

надзорниот одбор на правно 

лице против кое е поведена 

стечајна, предстечајна или 

ликвидациона постапка 

Податок дали на членот на УО му е 

изречена мерка на безбедност забрана 

за вршење на професија, дејност или 

должност од определено занимање кое 

делумно или во целост е опфатено во 

предметот на работењето на издавачот 

во последните пет години (со податок 

кога била изречена мерката и до кога 

траела забраната)  

Во последните пет години не 

му е изречена мерка на 

безбедност забрана за 

вршење на професија, дејност 

или должност од определено 

занимање кое делумно или во 

целост е опфатено во 

предметот на работењето на 

Друштвото 

Податок дали членот на УО има 

сопствено учество во основната 

главнина на издавачот и во гласачка 

структура на издавачот, со податок за 

износот на тоа учество 

Нема сопствено учество во 

основната главнина на 

Друштвото и во гласачка 

структура на Друштвото 

Податок за потенцијален судир на Не постои потенцијален судир 



интереси помеѓу одговорностите кои 

членот на УО ги има кај издавачот и 

неговите приватни интереси или 

одговорности 

на интереси помеѓу 

одговорностите кои членот на 

УО ги има кај Друштвото и 

неговите приватни интереси 

или одговорности 

Податок за постоење на договор за 

соработка помеѓу членот на УО и 

големите акционери, клиентите, 

добавувачите и други лица врз основа 

на што членот на УО бил избран за 

член на УО во издавачот 

Не постои договор за 

соработка помеѓу членот на 

УО и големите акционери, 

клиентите, добавувачите и 

други лица врз основа на што 

бил избран за член на УО во 

Друштвото 

Податоци за постоење на било какво 

ограничување на располагањето со 

акциите кои членот на УО ги поседува 

во издавачот во определен временски 

период 

Не поседува акции во 

Друштвото 

VII Развојни перспективи 

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

Со оглед на тоа што една од водечките активности на Друштвото е давање на 
услуги во областа на угостителството, развојните правци на АНГРОПРОМЕТ - 
ТИКВЕШАНКА - Кавадарци во наредните три години ќе бидат насочени во 
овој дел. 

Во наредните три години планираме изградба на простории за ноќевање 
односно изградба на хотел од современ тип со што ќе се создадат услови за 
одмор и ноќевање како за гостите кое ќе присуствуваат свеченостите и 
веселбите  кои ќе бидат организирани во рестораните така и за возачите кои 
присуствуваат на Царинскиот терминал и Јавниот паркинг.  

Во делот на царинскиот терминал како и во делот на царинскиот склад 
очекуваме во наредните три години зголемена активност, особено со 
надминувањето на економската криза. Заради остварување на значителни 
активности во овој дел предвидуваме асфалтирање на Царинскиот терминал 
со што ќе создадеме услови за непречено движење и престојување на 
товарните возила. 

Во делот на услугите за изнајмување на магацинските деловни простории по 
надминувањето на економската криза очекуваме зголемена активност за 
сместување  на стоки од страна на увозно-извозните компании. 

 



7.2. Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во 
наредните три години 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци очекува јакнење на друштвото 
на финансиски план и годишно зголемување на прометот од 15%. Со ваков 
развоен план со остварување и зголемување на прометот, во 2016 година, 
очекуваме вкупниот промет на Друштвотода се зголеми од 50 до 60% 

VIII Финансиски извештаи 

Во Прилог 2 и Прилог 3 на овој Проспект се дадени Ревидираните 

финансиски извештаи на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци, за 

2011 и 2012 година, изготвени согласно Меѓународните стандарди за 

финансиско известување составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран 

биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за 

паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и 

Ревидираните белешки кон финансиските извештаи. 

 

 

 

АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА - Кавадарци 

Претседател на Управен Одбор 

Игор Панов 




























































































