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ПРОСПЕКТ  

ЗА КОТИРАЊЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД  

Силекс АД Кратово 

НА ОФИЦИЈАЛЕН ПАЗАР ВО ПОДСЕГМЕНТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА КОТАЦИЈА  

НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ  

 

1. Основни податоци  

Проспектот се однесува на хартиите од вредност од издавачот “Силекс АД Кратово  и 

истиот ќе се работи согласно Одредбите пропишани во Глава V-Проспект од 

Правилата за котација на Македонска берза А.Д. Скопје. 

 
Назив и адреса на издавачот на хартии од вредност 
Назив:РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ - СИЛЕКС - АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
КРАТОВО 
Адреса:Гоце Делчев бр.70, Кратово 
Краток назив: Силекс АД Кратово 
 
Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот : 
 
Издавач е Рударско индустриски комбинат - Силекс Акционерско друштво Кратово, 
чија основна дејност е останато рударство и вадење на камен, регистрирано во 
Централен Регистар на Република Македонија со ЕМБС 4031431 и седиште на улица 
“Гоце Делчев” бр.70 Кратово, (во понатамошниот текст Силекс АД Кратово). 
 
 
Датум на изработка на Проспектот е Април 2013 година 

Покровител на задолжителна котација е Централна кооперативна Банка А.Д. 

Скопје – Служба за работа со хартии од вредност со седиште на ул.“Градски ѕид” 

блок 9 локал 5 Скопје  

Изјава за точност на податоците содржани во проспектот за Силекс АД Кратово - 
прилог. 
 

Банка на издавачот 

Силекс АД Кратово работи со следната банка: 

Централна кооперативна банка АД Скопје 

 
Назив и адреса на Друштвото за ревизија: 
Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ 
Ленинова 33а/16 
Скопје 
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Опис на родот на акциите  
 
Основната главнина на Силекс АД Кратово е 1.196.457.000,00 денари и се состои од 
451464 обични акции со номинална вредност од 85 ДЕМ.  
 

 

2. Податоци за издавачот и капитал на издавачот   

Издавач на хартиите од вредност на кој се однесува проспектот е: 
 
 Рударско индустриски комбинат - Силекс Акционерско друштво Кратово, чија основна 
дејност е останато рударство и вадење на камен, регистрирано во Централен Регистар 
на Република Македонија со ЕМБС 4031431 и седиште на улица “Гоце Делчев” бр.70 
Кратово, (во понатамошниот текст Силекс АД Кратово). 
 
 
Тековна состојба од Централен регистар не постара од 3 дена-Прилог  

 

Износ на вкупниот капитал  
 
Основната главнина на Силекс АД Кратово е 1.196.457.000,00 денари и се состои од 
451464 обични акции со номинална вредност од 85 ДЕМ.  
 

Податоци за капиталот во 000 денари 
 

податоци за капиталот 

состојба:              
31.12.2010 г                                                                 
/во 000 мкд 

состојба:               
31.12.2011 г                                                                 
/во 000 мкд 

- запишан капитал: 1196457 1196457 

резерви 162358 207509 

акумулирана добивка 172481 144155 

Добивка за 
финансиската година 

4173   

загуба за 
финансиската година 

0 -29576 

пренесена загуба -1178673 -1157000 

Вкупно капитал и 
резерви: 

356796 361545 
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 Со состојба 

31.12.2010г 

Со состојба 

31.12.2011г 

Вкупен број на хартии од вредност: 
451464 

 

451464 

 

- обични акции: 451464 451464 

- приоритетни партиципативни 

акции: 

/ / 

- приоритетни кумулативни 

акции: 

/ 

 

    / 

номинална вредност на хартиите од 

вредност 

85 DEM 

 

 85 DEM 

Вкупен номинален капитал 38.374.440 DEM 38.374.440 DEM 

 
 
 
 
Зголемување односно намалување на основната главнина е регулирана во 
членовите од член 18 до член 24 од Статутот на “Силекс” А.Д. Кратово. 
  
 
Правата од обични акции  се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 
 
Промени во структурата на капиталот за последните две години во смисла на 

износите на емитиран капитал и број и родови на акции кои го сочинуваат вкупниот 

капитал НЕМА.  

Должнички конвертибилни хартии од вредност  НЕМА.  

 
Лица  кои поседуваат над 5% од акциите “Силекс” А.Д. Кратово со право на глас 
со состојба 31.12.2012 година: 
  

Име и презиме 
 Процент 

ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО 
 

54,26 

ГОРАН ИВАНОВСКИ 
 

9,4 
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“Силекс” А.Д. Кратово е основач на повеќе друштва и тоа: 

ДРУШТВО ОСНОВНА ГЛАВНИНА 

1. СИЛПЕН ДООЕЛ     67.079.700,00 ден.  

2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ     77.490.400,00 ден.  

3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ          506.000,00 ден.  

4. СИЛКОМ ДООЕЛ          170.800,00 ден.  

5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ     17.549.160,00 ден.  

6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ     75.492.395,00 ден.  

7. СИЛТЕКС ДООЕЛ     99.247.000,00 ден.  

8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ          152.500,00 ден.  

9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

11. СИЛМОГРАДБА СТ          307.500,00 ден.  

12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

16. СИЛТРАНС          307.500,00 ден.  

17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА          307.500,00 ден.  

18. СИЛАМС ДООЕЛ          170.800,00 ден.  

19. СИЛФОР ДООЕЛ          301.500,00 ден.  

20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН          332.100,00 ден.  

21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС          313.000,00 ден.  

ВКУПНО   341.572.855,00 ден.  

 

Сите овие друштва влегуваат во консолидација, која е извршена согласно Законот за 

трговски друштва односно во консолидација со матичното друштво и сите приложени 

финансиски податоци се од консолидирани извештаи. 

Скоро сите друштва, т.е. 20 се мали или микро  друштва кои неподлежат на ревизија 

согласно Законот за трговски друштва, само СИЛПЕН СТ, спаѓа во групата на средни 

субјекти. 

Финансиските извештаи на “Силекс” А.Д. Кратово за 2010 и 2011г се ревидирани 

консолидирани и се во прилог на овој Проспект,   Финансиските извештаи за 2012 е во 

изработка и ќе биде готов  до крајот на мај 2013 година. 

 “Силекс” А.Д. Кратово не е во постапка за издавање на акции. 

 

3. Податоци за деловни активности на издавачот  

Основната дејност на “Силекс” А.Д. Кратово е 08.99 – Останато рударство и 
вадење на камен, неспомнато на други места. Преку основаните друштва се занимава 
и со рударство, производство на сите видови полиуретански производи, патент 
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затварачи и позамантерија, градежништво, комунални услуги, земјоделие, сточарство, 
овоштарство и преработка, производство на транвентински и мермерни плочи, 
транспортни услуги и сектор за обезбедување на имот и лица.   
  
Значајни нови производи НЕМА.  

 
Приказ на приходи од продажба за последните две години:  

 Во 000 денари 

 
 
Зависност од патенти, лиценци индустриски, комерцијални или финансиски 

договори од голема важност за работењето на “Силекс” А.Д. Кратово  НЕМА.  

Развој и истражување на нови производи и значајни постапки во изминатите две 

години НЕМА.  

Судски или арбитражни постапки со значително влијание на финансиската состојба 

на “Силекс” А.Д. Кратово  НЕМА.  

Број на вработени заклучно со 31.12.2012 изнесува 359, од кои 20 се со високо 
образование, 110  со ССС, 126 се ВКВ, 61 се  КВ, 42 се со НКВ, 
Број на вработени заклучно со 31.12.2011 изнесува 369, од кои 20 се со високо 
образование, 115  со ССС, 126 се ВКВ, 61 се  КВ, 47 се со НКВ,, 
Број на вработени заклучно со 31.12.2010 изнесува 382, од кои 25 се со високо 
образование, 117  со ССС, 126 се ВКВ, 67 се  КВ, 47 се со НКВ,, 
 

Значителни инвестиции во основни средства и вложување во хартии од 

вредност на  други трговски друштва за последните две години  

Во текот на 2012 година вложувања од 26000 ЕУР има во акции издадени од ФК 

Силекс АД Кратово. 

Силекс” А.Д. Кратово е друштво кое постои од 1954 година, и успешно опстојува до 

ден денес. Тој е основач на следните друштва:  

1. СИЛПЕН ДООЕЛ 

2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ 

3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ 

4. СИЛКОМ ДООЕЛ 

5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ 

6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ 

7. СИЛТЕКС ДООЕЛ 

8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ 

9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ 

10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ 

 2010 2011 

Приходи од продажба  314181 297618 



Силекс АД Кратово 

7 
Проспект за котација на Македонска Берза 
 

11. СИЛМОГРАДБА СТ 

12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ 

13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ 

14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ 

15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ 

16. СИЛТРАНС 

17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА 

18. СИЛАМС ДООЕЛ 

19. СИЛФОР ДООЕЛ 

20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН 

21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС 

 
Покрај основната дејност, друштвото преку основаните друштва се занимава и со 
рударство, производство на сите видови полиуретански производи, патент затварачи и 
позамантерија, градежништво, комунални услуги, земјоделие, сточарство, овоштарство 
и преработка, производство на транвентински и мермерни плочи, транспортни услуги и 
сектор за обезбедување на имот и лица.   
  
“Силекс” А.Д. Кратово во гранката се наоѓа на средно место.  
 
 
4. Финансиски податоци  

Финансиските податоци се од консолидираните финансиски извештаи за 2010 и 2011 

година . Коефициентите се однесуваат на период од две изминати години (2010 и 2011) 

А) Вкупните средства на “Силекс” А.Д. Кратово изнесуваат: 

Во 000 денари 

2010 2011 

1.041.823  1.012.564 

 

Б) Вкупните обврски на  “Силекс” А.Д. Кратово изнесуваат:  

Во 000 денари 

2010 2011 

  685.027 651.019 

 

В) Добивка пред оданочување на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува: 

 Во 000 денари 
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2010 2011 

4.173 -29.576 

 

Г) Нето добивка по акција на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува: 

2010 2011 

9,24 / 

 

Д) Коефициент цена /добивка на “Силекс” А.Д. Кратово изнесува: 

2010 2011 

6,9  / 

 

Ѓ) Коефициент цена/книговодствена вредност на акција на “Силекс” А.Д. Кратово  

изнесува:  

2011 2012 

0,08 0,08 

 

Е) Износ на исплатена дивиденда по акција на “Силекс” А.Д. Кратово  изнесува: 

Друштвото во последните две години нема исплатено дивиденда 

 

Ж) Дивиденден принос на “Силекс” А.Д. Кратово е Друштвото за последните две 

години нема исплатено дивиденда 

 

“Силекс” А.Д. Кратово има мнозинско учество во други трговски друштва, и има 

консолидирани финансиски извештаи.  

ДРУШТВО ОСНОВНА ГЛАВНИНА 

1. СИЛПЕН ДООЕЛ     67.079.700,00 ден.  

2. НЕМЕТАЛИ ДООЕЛ     77.490.400,00 ден.  

3. СИЛМОГРАДБА ДООЕЛ          506.000,00 ден.  

4. СИЛКОМ ДООЕЛ          170.800,00 ден.  

5. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ     17.549.160,00 ден.  
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6. ЗЕМСИЛ ДООЕЛ     75.492.395,00 ден.  

7. СИЛТЕКС ДООЕЛ     99.247.000,00 ден.  

8. ДОБРА ВОДА ДООЕЛ          152.500,00 ден.  

9. СИЛПЕН СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

10. НЕМЕТАЛИ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

11. СИЛМОГРАДБА СТ          307.500,00 ден.  

12. СИЛКОМ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

13. ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ АБВ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

14. ЗЕМСИЛ СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

15. СИЛТЕКС СТ ДООЕЛ          307.500,00 ден.  

16. СИЛТРАНС          307.500,00 ден.  

17. ДОБРА ВОДА НАЈДОБРА          307.500,00 ден.  

18. СИЛАМС ДООЕЛ          170.800,00 ден.  

19. СИЛФОР ДООЕЛ          301.500,00 ден.  

20. СИЛЕКС ТРАВЕРТИН          332.100,00 ден.  

21. СИЛТРАНС ЕКСПРЕС          313.000,00 ден.  

ВКУПНО   341.572.855,00 ден.  

 

5.Податоци за акциите за кои се бара котација  

Задолжителната котација се однесува на 451464 обични акции со номинална вредност 
од 85 ДЕМ. 
 
  
Правата од обични акции се: 
право на глас на собрание,  
право на дивиденда, и  
право на исплата на дел од остатокот од ликвидациската, односно стечајната маса на 
Друштвото. 
 

Собранието на акционери, соопштенијата за акционерите, правото на глас се 

регулирани глава 5 и 6 во членовите од член 55 до член 70,  од Статутот на “Силекс” 

А.Д. Кратово  

 

Исплата на дивиденда е регулирана во член 36 од Статутот на “Силекс” А.Д. 

Кратово  

Ликвидација на “Силекс” А.Д. Кратово е е регулирана во Глава 10 од Статутот на 

“Силекс” А.Д. Кратово. 

 

“Силекс” А.Д. Кратово не располага со сопствени акции.  
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Подолу се дадени Статистичките податоци за тргувањето со акциите на “Силекс” 

А.Д. Кратово  

 

Во 2013 година со акциите на “Силекс” А.Д. Кратово се имаат реализирано две 

трансакции на ден 05.02.2013 на вкупна количина 582 акции по цена 66,00 денари 

т.е.на вкупен износ од 38.412,00 денари.   

Во 2012 година реализирани се 3 трансакции со акциите на “Силекс” А.Д. Кратово  

на вкупна количина од 810 акции по средна цена 66,57 денари т.е.на вкупен износ од 

53..920,00 денари.   
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Во 2011 година реализирани се 14 трансакции со акциите на “Силекс” А.Д. Кратово 

на вкупна количина од 3718 акции по средна цена  66 денари т.е.на вкупен износ од 

245.414,00 денари.   

Во продолжение е преглед на движење на цената на акцијата на  “Силекс” А.Д. 

Кратово за последните 3 години. 
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6. Податоци за органите на управување на “Силекс” А.Д. Кратово е 

 
 
УПРАВЕН ОДБОР 
 
1. Претседател на Управен Одбор: 

  

Име и презиме ЉУБИСАВ ИВАНОВ  

Деловна адреса ПЕНЗИОНЕР  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР  

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕМА  

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Постои поврзаност со лицето Горан Ивановски –
(роднинска поврзаност) 

Детални податоци  

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

-Генерален директор на Силекс од 1962 година  до 
2004 година  

-Пратеник во Собрание на РМ  од 2004 година  до 
2012 година 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

Претседател на УО во Силекс АД Кратово  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 

НЕ  
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безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 
 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
ДА -54,26 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ  

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
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2. Член на Управен Одбор: 

  

Име и презиме ГОРАН  ИВАНОВСКИ   

Деловна адреса ГРАДСКИ СТАДИОН ББ СКОПЈЕ     

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УПРАВЕН 
ОДБОР    

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

Постои поврзаност со лицето Љубисав Иванов –
Ѕинго (роднинска поврзаност) 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

Генерален директор во Силекс АД Кратово 

Управител во ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје 

 

 

 

 

 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

2. Член во УО на T-home Скопје 

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 

НЕ  



Силекс АД Кратово 

15 
Проспект за котација на Македонска Берза 
 

безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
ДА- 9,40 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
 

 
 
3. Член на Управен Одбор: 
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Име и презиме МИХАИЛ  ЦВЕТКОВ  

Деловна адреса ЈП ХС ,,ЗЛЕТОВИЦА,, ПРОБИШТИП    

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН НА   УО   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Главен инжинер за производство во Силекс АД 
од 1982 година  до 2004 година     

2.Одговорен за производство во Силпен СТ 
ДООЕЛ од 2004 година до 2013 година    

 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

2. Член на НО во МЕПСОН  Скопје  

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 

НЕ  
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делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
ДА- 0,16 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
 

 

 

 
 
 
 
 
4. Член на Управен Одбор: 
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Име и презиме МИШО  ИЛИЕВСКИ    

Деловна адреса ПЕНЗИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  БР. ББ КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН НА   УО   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Инг.во производство во Иднина Кратово од 1970 
година до 1972 година.   

2.Заменик Генерален директор во Силекс АД од 
1972 до 2004 година.  

3.Технички директор во Силпен СТ ДООЕЛ 
Кратово од 2004 година до 2010 година.  

 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 

НЕ  
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определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
ДА- 0,22 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
 

 

 
 
 
 
 
5. Член на Управен Одбор: 
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Име и презиме ЗДРАВКО ТОНЧЕВСКИ     

Деловна адреса ПЕНЗИОНЕР  УЛ.ВАСИЛ ЃОРГОВ  БР. ББ КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН НА   УО   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Во Силекс АД Кратово Заменик генерален 
директор до 2004 година. 

2.Од 2004 година  до 2006 година во Силекс 
Неметали СТ ДООЕЛ Директор во производство   

 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 

НЕ  
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опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  
 

 
ДА- 0,22 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  
 

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  
 

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  
 

НЕ  
 

 
 
 
6. Член на Управен Одбор: 
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Име и презиме ПАНЧЕ МИЈАЛКОВСКИ   

Деловна адреса ПЕНЗИОНЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  БР. ББ КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН НА   УО   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Раководитет Правна служба во Силекс АД од 
1973 година до 2001 година  

2. Управител на Заеднички служби ДООЕЛ од 2001 
до 2012 година.   

 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 

НЕ  
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делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

НЕ  
 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Член на Управен Одбор: 
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Име и презиме ВЛАСТЕ САВЕВСКИ    

Деловна адреса ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  БРОЈ 70 КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР    

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Финансов директор во Силекс АД од 01.08.1981 
година до 31.05.2004 година 

2. Управител во ФК Силекс ДООЕЛ од 01.06.2004 
година до 31.07.2012 година 

3.Генерален директор во ФК Силекс АД од 
01.08.2012 до денес  

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

1.Член во УО  на Силекс АД Кратово  

2. Член на УО во ЈП ХС ,,Злетовица,, Пробиштип  

3.Надворешен Член во одбор за ревизија во ЦКБ 
АД Скопје  

4.Член во Одбор на директори во ФК Силекс АД 
Кратово  

  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 

НЕ  
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делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
ДА- 1,46 % 
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕ 

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  
 

 

 
 
 
 
 
  
НАДЗОРЕН ОДБОР 
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1. Претседател на Надзорен Одбор: 

9.1 Име и презиме ДОБРЕ   ИВАНОВ  

 Деловна адреса ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  БР. 70 КРАТОВО  

 Функција што ја врши кај 

издавачот  

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  НО   

 Податок за значајните 

активности на лицето надвор 

од работењето кај издавачот 

(доколку тие активности се 

значајни за издавачот) 

НЕМА  

 

9.2 

Податок за природата на 

било каква поврзаност 

помеѓу лицата членови на 

органите на управување 

НЕМА  

9.3 Детални податоци   

9.3.1 Податоци за релевантното 

менаџерско и експертско 

работно искуство  

1.Раководитет на трговија и угостителство во 
Силекс АД Кратово од 1977 година  до 2000 година 
 
 2. Од  2001 година до денес Управител во Силкрат 
ДООЕЛ Кратово 

9.3.2 Имињата на друштвата во 

кои лицето е член на одборот 

на директори односно 

управниот и надзорниот 

одбор или се содружници 

односно акционери во било 

кое време во последните пет 

години, наведувајќи дали 

лицето сеуште е или не е 

веќе член или содружник 

односно акционер 

1.Претседател на НО во Силекс АД Кратово  

2.Член во УО  на ФФМ Скопје 

3.Член на НО во Стопанска Комора на Македонија  

9.3.3 Податок дали лицето било 

член на одборот на 

директори односно 

управниот и надзорниот 

одбор на правно лице против 

кое е поведена стечајна, 

предстечајна или 

ликвидациона постапка во 

последните пет години 

НЕ 

 

9.3.4 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 

НЕ  
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вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

 

9.3.5 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 

ДА – 1,33 %  

 

 

9.4 
Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  

НЕМА  

9.5 
Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  

НЕ  

9.6 
Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  

НЕ  

 

 
 
 
2. Член на Надзорен Одбор: 
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Име и презиме МИТЕ АНДОНОВСКИ    

Деловна адреса ПАВЕЛ ШАТЕВ БРOЈ  1  КРАТОВО   

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН  НА НАДЗОРЕН ОДБОР   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци 
  

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1. Од 1981 – 2005 Комерцијален директор во 
Силекс АД   

2.Од 2005 година  и денес Градоначалник на град 
Кратово  

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

1. Член во НО на Силекс АД Кратово   

2. Член на УО во ФФМ Скопје до 2012 година  

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 

НЕ  
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последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 
 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  
 

 
НЕ  
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  
 

НЕ  

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  
 

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  
 

НЕ  
 

  

 

 

 

 
3. Член на Надзорен Одбор: 
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Име и презиме ВЛАДЕ  ИВАНОВСКИ   

Деловна адреса ГРАДСКИ СТАДИОН ББ СКОПЈЕ  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН  НА НАДЗОРЕН ОДБОР   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци 
  

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Комерцијалист од 1982 до 2007 во Силекс АД  

2.Од 2007 година во Магрони ДОО Скопје  

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 

Член во НО на Силекс АД Кратово   

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 

НЕ  
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опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 
 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  
 

 
НЕ  
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  
 

НЕ  

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  
 

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  
 

НЕ  
 

 

 

 
4. Член на Надзорен Одбор: 
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Име и презиме ЗОРАНЧО  ЈАКИМОВ  

Деловна адреса ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.70 КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН  НА НАДЗОРЕН ОДБОР   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци 
  

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

1.Rakovoditel na ONO I OSZ од  1989-2001 

2.Upravitel na Zemsil RIK Sileks AD DOOEL 

Kratovo од  2001-2006 

3.Upravitel na Silfor Agencija za obezbeduvawe 

na lica i imot од 2006-2008 

4.MVR na RM  od 2008 

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

Член во НО на Силекс АД Кратово   

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 

НЕ  
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определено занимање кое 
делумно или во целост е 
опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  

 
НЕ  
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности. 
  

НЕ  

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  
 

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  
 

НЕ  
 

 

 

 
5. Член на Надзорен Одбор: 
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Име и презиме БРАНКО ДОНЕВСКИ  

Деловна адреса НЕВРАБОТЕН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БР.82/11  КРАТОВО  

Функција што ја врши кај 
издавачот  

ЧЛЕН  НА НАДЗОРЕН ОДБОР   

Податок за значајните 
активности на лицето надвор 
од работењето кај издавачот 
(доколку тие активности се 
значајни за издавачот) 

НЕ 

Податок за природата на 
било каква поврзаност 
помеѓу лицата членови на 
органите на управување 

НЕ 

Детални податоци НЕ   

Податоци за релевантното 
менаџерско и експертско 
работно искуство  

НЕ  

Имињата на друштвата во 
кои лицето е член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор или се 
содружници односно 
акционери во било кое време 
во последните пет години, 
наведувајќи дали лицето 
сеуште е или не е веќе член 
или содружник односно 
акционер 

 

Член во НО на Силекс АД Кратово   

Податок дали лицето било 
член на одборот на 
директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на правно лице против 
кое е поведена стечајна, 
предстечајна или 
ликвидациона постапка во 
последните пет години; 

 

НЕ 

Податок дали на лицето му е 
изречена мерка на 
безбедност забрана за 
вршење на професија, 
дејност или должност од 
определено занимање кое 
делумно или во целост е 

НЕ  
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опфатено во предметот на 
работење на издавачот во 
последните пет години (со 
податок кога била изречена 
мерката и до кога траела 
забраната) 
 

Податок дали лицето има 
сопствено учество во 
основната главнина на 
издавачот и во гласачката 
структура на издавачот, со 
податок за износот на тоа 
учество.  
 

 
НЕ  
 
  

Податок за потенцијален 
судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие 
лица ги имаат кај издавачот 
и нивните приватни 
интереси или други 
одговорности.  
 

НЕ  

Податок за постоењето на 
договор или соработка 
помеѓу овие лица и 
големите акционери, 
клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на 
што било кое од овие лица 
било избрано за член на 
одборот на директори 
односно управниот и 
надзорниот одбор на 
издавачот;  
 

НЕ  

Детални податоци за 
постоењето на било какво 
ограничување на 
располагањето со акциите 
кои членовите на одборот 
на директори односно 
управниот и надзорниот 
одбор на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот, 
во определен временски 
период, за што овие лица 
се согласиле.  
 

НЕ  
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7. Развојни перспективи  
 

Имајќи го во предвид работењето и остварените финансиски резултати во 2012 

година во СИЛЕКС АД Кратово од една страна; можност за пласман и наплата во 

наредните 3 (три) години, конкуренцијата на пазарот, зависно од увоз на 

репроматеријал и стабилност на целокупното стопанство во земјата од друга страна,   

во  компанијата Силекс АД Кратово се предвидува:  

1. Во наредните 3 (три) години да се остане со истиот асортиман на 

производство, но со подобрување на квалитетот.  

2. Најголем проблем за зголемување на производството и услугите е можноста за 
наплата. Сигурноста на наплата добиена од направените анализи во 
комерцијалниот сектор е главен фактор за зголемување на производството.  

3. Услов за подобрување во работењето односно, остварување на поголем 
профит е и намалување на направените трошоци во работењето. 

Секако дека и други фактори имаат влијание во работењето.  

Се предвидува просечна маржа во работењето од 10 %.  

 

На основа претходните предвидувања во наредните 3 (три) години се очекуваат 

следните показатели и резултати во работењето:  

 

- Во  2013 година во однос на 2012 година се очекува 5 % зголемувавање на 
производство и услуги ; намалување на нематеријални трошоци за 0,8 % и 
зголемување на материјални трошоци во  работење за 4 %.   

- Во 2014 година во однос на 2013 година се очекува 6 % зголемување на 
производство и услуги, намалување на нематеријални трошоци за 0,96 % и 
зголемување на материјални трошоци за 4,5 %.  

- Во 2015 година во однос на 2014 година се очекува зголемување  на 
производство и услуги за 8 % намалување на нематеријални трошоци за 1,27 % 
и зголемување на материјални трошоци за 5,5 %. 

 

На основа овие параметри се очекуваат следните финансиски резултати :  

 

Ред. бр Опис  Остварени 

во 2012 

Планирано 

2013 2014 2015 

1. Приходи  291.498 306.073 324.437 350.392 

2. Расходи  326.912 284.192 302.203 328.471 

3. Добивка   / 21.881 22.234 21.921 

4. Загуба 35.414 /  / / 
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 Доколку се остварат планираните резултати,  од остварените добивки се 

предвидува покривање на загуби од поранешни години и вложувања во опрема и ново 

производство.  

 
8.Финансиски извештаи   
 
Финансиските извештаи (Ревизорско мислење, Ревидиран Биланс на состојба, 

Ревидиран Биланс на успех, Ревидиран извештај за парични текови, Ревидиран 

извештај за промени на капиталот и Ревидирни белешки кон финансиските извештаи)  

на “Силекс” А.Д. Кратово за 2010 година  и 2011 година се ревидирани 

консолидирани и се во прилог на овој Проспект, консолидираниот финансиски 

извештај за 2012 година е во изработка и ќе биде готов  до крајот на мај 2013 година.  

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

 

  


























































































