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До Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД
Скопје е доставено барање за котација на акциите на Официјалниот Пазар
на А.Д. Интерпромет Тетово. Номиналната вредност на акциите на А.Д.
Интерпромет Тетово изнесува 51,13 евра. Барањето за котација се
однесува на следниве родови на акции:
• 69.659 обични акции со право на глас;
• 341 приоритетни кумулативни акции што се издадени за поранешни
сопственици.
Барањето за котација на вкупниот број на акции на А.Д.
Интерпромет Тетово на Официјалниот Пазар на Македонската Берза е
поднесено до Македонската Берза.
Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД
Скопје, со акциите на А.Д. Интерпромет Тетово се тргувало на Редовниот
Пазар како друштво со посебни обврски за известување на Македонскaта
Берза.

Покровител на котацијата:
Брокерска Куќа ЕУРОХАУС АД Скопје
Ул. Даме Груев бр.5, зграда 1, влез 2, мезанин-Скопје

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Управниот одбор на директори на Интерпромет
АД Тетово ја прифаќа одговорноста за содржината на овој проспект.
“Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци
со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична
одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат
целосно и вистинско прикажување на имотот и обврските, добивките и
загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата
содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои
би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект”.
Потпис
________________

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии
од вредност на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје и
Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност
(Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).
Ревизор на годишните сметки на Интерпромет АД Тетово за 2011
година е друштвото Трио-Консалтинг Д.О.О – Гевгелија со адреса на ул.
Јосиф Јосифовски бр.6, додека пак како ревизор на годишните сметки за
2012 година се јавува друштвото БЕНД Ревизија и Консалтинг – Тетово со
адреса на ул. Јане Сандански бр.63/2.
Покровител на котацијата на Интерпромет АД Тетово е Еурохаус
АД Скопје.
Проспектот не претставува ниту понуда за продажба, ниту повик за
купување на акциите на Интерпромет АД Тетово. Проспектот не смее да
се смета за препорака за купување на акции на Интерпромет АД Тетово, а
секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на
финансиската состојба и работење на Интерпромет АД Тетово.
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1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ

1.1. Име, седиште и краток историјат на издавачот
Полно име на издавачот
Акционерско Друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало
ИНТЕРПРОМЕТ А.Д. Тетово
Скратен назив на издавачот
А.Д. ИНТЕРПРОМЕТ Тетово
Седиште
Ул. Илинденска бр. 18-А Тетово
Доминантна дејност на издавачот
Трговија на мало во неспецијализирани продавници.

1.2. Краток историјат на издавачот
Интерпромет АД Тетово e акционерско друштво за промет на услуги
на големо и мало. Друштвото е основано согласно законите на Република
Македонија и се наоѓа со седиште на ул. Илинденска бр. 18-А, Тетово.
Интерпромет АД Тетово со МБ 4057783 е основано на 25.02.1973
година во Тетово.
Во моментов друштвото работи со изнајмување на деловен простор
во реонот на Тетово и располага со приближно 30.000 м2 деловен простор
наменет за изнајмување.
1.3. Датум на регистрација во трговскиот регистар
Друштвото е регистрирано од Основниот суд Скопје 1 во Скопје под
ТРЕГ бр.17016/99 и со Решение под истиот број од 27.09.2001 година и е
запишано во трговскиот регистар.

Трансформацијата од општествен во акционерски капитал е
извршена на 16.03.1995 година.

1.4. Износ на вкупниот капитал и пооделните видови акции со
нивните главни карактеристики
Вкупниот капитал на АД Интерпромет Тетово изнесува 3.579.043
евра, а е претставен преку 70.000 акции со поединечна номинална
вредност по акција од 51,13 евра.
Бројот на обичните акции изнесува 69.659 со вкупна номинална
вредност од 3.561.608 евра.
Бројот на приоритетните кумулативни акции изнесува 341 со вкупна
номинална вредност од 17.435 евра.
Во рамки на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат
со 99,513 %, а приоритетните кумулативни акции учествуваат со 0,487 %.
Вкупниот број на акционери во АД Интерпромет Тетово изнесува
182.
Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции
им ги даваат на нивните сопственици следните права:
• Право на глас во Собранието на Друштвото;
• Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
• Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса,
односно стечајната маса на друштвото.
Додека, согласно член 279 од Законот за трговски друштва
кумулативните приоритетни акции му даваат на сопственикот право на
наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на
било какви дивиденди на сопствениците на обичните акции.

1.5. Одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот и
правата кои произлегуваат од различните видови акции
Согласно Закон за трговски друштва Зголемување 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.
Зголемувањето на основната главнина се врши со одлука на
собранието за зголемување на основната главнина. Одлуката за
зголемување на основната главнина има карактер на одлука за измена на
статутот, освен одлуката за зголемување на основна главнина што органот
на управување ја донел според одредбата на статутот за одобрен капитал.
Ако новоиздадените акции се издаваат со износ повисок од
номиналниот износ на акциите, во одлуката за зголемување на основната
главнина мора да се одреди износот под којшто акциите не можат да бидат
издадени.
Одлуката за зголемување на основната главнина содржи податоци за
износот, начинот и датумот на зголемувањето на основната главнина,
бројот, родот и класите на акциите, паричните и непаричните влогови врз
основа на коишто се преземаат новоиздадените акции и други податоци
определени со закон и со одредбите од овој оддел на овој закон, според
соодветниот начин на зголемување на основната главнина.
Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со
мнозинство гласови кое не може да изнесува под две третини од акциите
со право на глас претставени на собранието, освен ако со статутот не е
определено поголемо мнозинство.
Нова одлука за зголемување на основната главнина може да биде
донесена само ако претходното зголемување на основната главнина е
извршено и запишано во трговскиот регистар и кај депозитарот на хартии
од вредност.

Основната главнина може да биде намалена со:

- намалување на номиналниот износ на еден или на повеќе родови и на
класи акции;
- спојување на еден или на повеќе родови акции, со тоа што најмалиот
номинален износ на споената акција не може да биде помал од 1 ЕВРО и
- повлекување на сопствени и на други акции, ако со повлекувањето се
врши намалуање на основната главнина.
По намалувањето на номиналниот износ и бројот на акциите,
односно по повлекувањето на сопствените и на други акции, ако со
повлекувањето се врши намалување на основната главнина и по уписот и
по објавувањето на уписот на намалувањето на основната главина во
трговскиот регистар, акциите се поништуваат.
Основната главнина не може да се намали повеќе од најмалиот
номинален износ определен за основната главнина со Законот за трговски
друштва.
Ако друштвото ја намали основната главнина, спротивно на
одредбата од ставот (3) на член 442 од Законот за трговски друштва,
одлуката за намалување на основната главнина е ништовна, освен ако
заедно со одлуката за намалување на основната главнина не биде донесена
и одлука за зголемување на основната главнина најмалку до најмалиот
износ определен за основната главнина со овој закон.
Намалувањето на основна главнина се врши со одлука за
намалување на основната главнина што ја донесува собранието со
мнозинство гласови коешто не може да изнесува под две третини од
акциите со право на глас претставени на собранието, освен ако со статутот
не е определено поголемо мнозинство.
Со одлуката за намалување на основната главнина се определуваат
износот, целта, како и начинот за спроведување на намалувањето на
основната главнина. Ако намалувањето на основната главнина се врши со
цел да им биде вратен дел од намалената основна главнина на
акционерите, тоа мора посебно да се наведе во одлуката.

Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции им
ги даваат на нивните сопственици следните права:
• Право на глас во Собранието на Друштвото;
• Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
• Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса,
односно стечајната маса на друштвото.
Додека, согласно член 279 од Законот за трговски друштва
кумулативните приоритетни акции му даваат на сопственикот право на
наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на
било какви дивиденди на сопствениците на обичните акции.

1.6.Промените во структурата на капиталот за период од три години,
износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го
сочинуваат вкупниот капитал
Друштвото нема издадено акции во минатиот период.

1.7.Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност,
опис за правилата и процедурите на конверзија
Друштвото нема издадено должнички конвертибилни хартии од
вредност во минатиот период.

1.8. Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право
на глас
- Фадил Алили поседува 34,29 % од вкупниот број на акции со
право на глас,
- Фондот за Пензиско и Инвалидско Осигурување на Македонија
поседува 26,86 % од вкупниот број на акции со право на глас,

- Харун Тхачи поседува 22,97 % од вкупниот број на акции со
право на глас.

1.9. Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени
друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и
бројот на акциите во сопственост на издавачот
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва.

1.10. Финансиски извештаи на АД Интерпромет Тетово за период
2011-2012 година
Во продолжение на овој Проспект следат ревидираните финансики
извештаи за 2011 и 2012 година.

1.11.Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на
издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за
преземања други друштва
Издавачот не е во постапка на издавање акции заради спојување,
поделби, или понуди за преземање на други друштва

1.12. Имот на друштвото
Друштвото располага со следниот имот:
1. Стоковна куќа “Центар”

по ИЛ.бр.100333
по ИЛ.бр.100334

4.574 м2
23.059 м2

2. Стоковна куќа “Тетово”

по ИЛ.бр.34101
по ИЛ.бр.35733

754 м2
2.271 м2

3. “Гроцка”

по ИЛ.бр.33396

14.336 м2

по ИЛ.бр.33398

3.455 м2

4. “ДТЦ”

по ИЛ.бр.39213
по ИЛ.бр.32141

7.239 м2
6.789 м2

5. “ДРЕНОВЕЦ”

по ИЛ.бр.538
по ИЛ.бр.34015

595 м2
237 м2

6. “ПОПОВА ШАПКА”

по ИЛ.бр.381

300 м2

7. “СТАРА ПОШТА”

по ИЛ.бр.7620

538 м2

8. “БАМБИ и МИМОЗА”

нема ИЛ

53 м2
114 м2

1.13. Имиња и адреси на банките на издавачот
Друштвото има жиро сметки и работи со:
.
1. НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – ул. Водњанска бр.1, 1000 Скопје
2. Уни Банка АД Скопје – ул. Максим Горки бр.6, 1000 Скопје
3. Шпаркасе Банка АД Скопје – ул. Македонија бр.9-11, 1000 Скопје

2. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ
2.1. Опис на основните дејности на издавачот
Согласно судската регистрација, друштвото Интерпромет АД Тетово
е овластено да ги врши следните активности:
• Приоритетна дејност на друштвото е трговија на мало во
неспецијализирани продавници;
• Под други дејности друштвото ги обавува сите дејности
регистрирани во надворешно-трговскиот промет.

2.2. Информација за значајни нови производи
Друштвото нема значајни нови производи во минатиот период.

2.3. Приказ на приходите од продажба во периодот 2011-2012
Приходите од продажба во 2012 година изнесуваат 21.634 илјади денари, а
во 2011 година истите изнесувале 18.197 илјади денари. Приходите од
продажба се однесуваат за следново:
во (000) денари

Вид на приходи

Приходи од Продажба
2012 година

Приходи од продажба
2011 година

Приходи од наемнина
Вкупно приходи

21.634
21.634

18.197
18.197

Од претходниот преглед се гледа дека приходите од продажба се
однесуваат на приходи од наемнина и истите во 2012 година изнесуват
21.634 илјади денари што преставува пораст за 19% во однос на
остварените приходи од продажба во 2011 година кои изнесуваат 18.197
илјади денари.

2.4. Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци,
индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови
производни постапки.
Друштвото нема зависност од патенти, лиценци, индустриски,
комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки.
2.5. Информации за политиката на развојот и истражување на нови
производи и постапки, во изминатите три години
Друштвото нема политики за развој и истражување на нови
проиводи и постапки.

2.6. Информации за судските и арбитражните постапки
Друштвото нема судски и арбитражни постапки кои значајно би
влијаеле врз работењето на друштвото.

2.7. Бројот на вработени и квалификациона структура во изминатите
три години
Друштвото има 27 вработени. Бројот на вработени и
квалификационата структура на вработените во изминатиот тригодишен
период е како што следи:
Квалификација на вработените:
Висока стручна спрема
Средна стручна спрема
Основно образование

5 вработени
21 вработени
1 вработен

Вработените во друштвото своите права, обврски и одговорности од
работниот однос ги остваруваат во согласност со законот, колективните
договори, правилата и други општи и поединечни акти донесени во
друштвото.
Работниците во друштвото за својата работа примаат плата во
зависност од постигнатите резултати и нивното учество во остварување на
добивката во согласност со акт за плата, односно договорот за работа
склучен со работодавецот.
2.8. Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства
и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва
Во изминатиот тригодишен период друштвото нема направено
позначителни вложувања и инвестиции.

2.9. Место и позиција на издавачот во гранката
Друштвото е релативно мало во однос на конкурентските друштва
на територија на Р. Македонија и нема позначително место и позиција во
гранката.

3.ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА АД ИНТЕРПРОМЕТ ТЕТОВО ЗА
ПЕРИОД 2011-2012
3.1.Финансиски податоци за АД Интерпромет Тетово за последните
две години
во (000) денари

Вкупни средства
Вкупни обврски
Добивка пред оданочување
Добивка по оданочување
Нето добивка по акција (во денари)
Коефициент цена/добивка по акција
Коефициент цена / книговодствена
вредност на една акција
Дивиденда по акција (во денари)
Дивиденден принос (во проценти)

2012

2011

89.629

85.119

12.525

13.409

5.475
5.393
7,70

330
111
0,16

80,52

3.875

5,63

6,05

/
/

/
/

3.2.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
Издавачот не поседува мнозинско учество во други друштва, и при
тоа од тој аспект нема влијанија врз проценката на имотот и обврските на
издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата на издавачот.

4. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ
4.1. Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на
акциите и нивната номинална вредност
Барањето за котација на официјалниот пазар на Македонската Берза
на долгорочни хартии од вредност АД Скопје се поднесува за 70.000 акции
со вкупна номинална вредност од 3.579.043 евра. Номиналната вредност
на една акција на АД Интерпромет Тетово изнесува 51,13 евра.
Барањето за котација се однесува на следниве родови на акции:
• 69.659 обични акции со право на глас со вкупна номинална вредност
од 3.561.608 евра;
• 341 приоритетни кумулативни акции со вкупна номинална вредност
од 17.435 евра.

4.2. Опис на правата кои им припаѓаат на акциите
Согласно член 278 од Законот за трговски друштва обичните акции им ги
даваат на нивните сопственици следните права:
• Право на глас во Собранието на Друштвото;
• Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
• Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата маса,
односно стечајната маса на друштвото.
Додека, согласно член 279 од Законот за трговски друштва
кумулативните приоритетни акции му даваат на сопственикот право на
наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на
било какви дивиденди на сопствениците на обичните акции.
Акциите се слободно преносливи. Како акционери се сметаат сите
лица запишани во акционерската книга која согласно законската
регулатива се води во Централниот депозитар за хартии од вредност.

4.3. 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
Собранието на друштвото е орган во кое учествуваат и ги
остваруваат своите права и интереси акционерите, односно нивните
овластени преставници и застапници.
Овластен преставник на акционер во гласањето учествува со вкупен
број на гласови кои произлегуваат од сопствените акции и акциите кои ги
преставува во Собранието на Друштвото.
Собранието на Друштвото се свикува во случаите утврдени со Закон
и со Статутот, како и кога е потребно за интересот на Друштвото.
Собранието на Друштвото го свикува Управниот одбор односно
Надзорниот одбор, или барање на свикување на Собрание може да
поднесат и акционери кои имаат најмалку 1/10 (една десетина) од сите
акции со право на глас.
Собранието на Друштвото се свикува на еден од следните начини:
- Со испраќање на покана до сите акционери чии акции се
запишани во Книгата на акции на начин кој овозможува да се
потврди дека поканата е испратен со датум кога е испратена и
примена или
- Со објавување на јавен повик до акционерите најмалку во еден од
дневните весници
На секој акционер му припаѓа правото на учество во работата и
право на гласање во Собранието на Друштвото по принципот 1(една)
акција за 1 (еден) глас. Секој акционер може да овласти свој
Полномошник во Собранието.
За употребата на добивката според годишните сметки одлучува
Собранието.
Во Одлуката за употреба на добивката се прикажува секоја
поединечна намена на добивката, а особено се наведуваат:
- Износот од добивката за покривање на загубата од минатите
години (доколку таква има)
- Износите кои треба да се внесат во законските и статутарните
резерви
- Добивката според билансот на успехот

- Износот кој треба да им се даде на акционерите во форма на
дивиденда
- Дополнителни издатоци врз основа на Одлуката
- Евентуалниот пренос на добивката за наредната година
(акумулирана добивка)
- Износот од добивката со којшто ќе се изврши зголемување на
основната главнина на Друштвото и износот од добивката за
инвестиции
- Дополнителни издатоци врз основа на Одлуката
По одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи и
утврдувањето на постоење на добивка за распределба, Собранието на
Друштвото го определува делот којшто им се доделува на акционерите во
форма на дивиденда, според правата што ги дава родот и класата на
акциите.
Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9-девет месеци по
завршување на деловната година.
Друштвото може да престане според основите за престанок
определени со Законот за трговски друштва и тоа:
- Со Одлука на Собранието за престанок донесена со мнозинство
гласови коешто неможе да биде под две третини од акциите со
право на глас претставени на Собранието,
- Ако со правосилна одлука на Судот се утврди ништовност на
Друштвото и на уписот на Друштвото во трговскиот регистар
- Со присоединување, со спојување или со поделба на Друштвото
со раздвојување, со основање или со раздвојување со преземање
- Стечај
Друштвото, може да стекнува сопствени акции со откуп самото или
преку лице кое дејствува од свое име а за сметка на Друштвото. Откупот
на сопствените акции е полноважен под следните услови:
- Собранието на Друштвото да донесе Одлука за стекнување на
сопствени акции во која што се утврдени начинот на откуп,
максималниот број на акциите којшто треба да се стекне, времето
во коешто откупот треба да се изврши кое што неможе да биде
подолго од 12 месеци од денот на донесување на Одлуката за
стекнување на сопствени акции, минималната и максималната
противредност којашто може да се плати за нив.

- Номиналниот износ на сопствените акции што можат да бидат
откупени не може да биде поголем од една десетина од основната
главнина на друштвото
- Со стекнување на сопствени акции, да не се намали имотот на
Друштвото под износот на основната главнина и резервите кои
што според закон или според Статутот мора да ги има и кои што
не смеат да се користат за исплата на акционерите
- Со откупот да се стекнат само акциите коишто се во целост
уплатени.

4.4.Статистички податоци за тргувањето
Интерпромет Тетово за период од три години

со

акциите

на

АД

Обичните акции издадени од Друштвото се тргуваат на
Македонската берза со тикер INPR и со истите е тргувано во последните
три години и тоа по цена од 620 денари по акција.

4.5. Дивиденда и политика на дивиденда
По одобрување на годишната сметка и финансиските извештаи и
утврдувањето на постоење на добивка за распределба, Собранието на
Друштвото го определува делот којшто им се доделува на акционерите во
форма на дивиденда, според правата што ги дава родот и класата на
акциите.
Дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9-девет месеци по
завршување на деловната година.
Друштвото до сега не исплатувало дивиденда на своите акционери
поради покривање на загуби од минати години.

5. ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВАТА НА ИЗДАВАЧОТ
Управувањето со друштвото е организирано според двостепен
систем на управување:
1. Управен одбор и
2. Надзорен одбор.
Управен одбор
Управниот одбор управува со друштвото. Управниот одбор има
најшироки овластувања да дејствува во сите околности во име на
друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото, со
исклучок на овластувањата кои изречно му се дадена на Надзорниот одбор
и на Собранието на друштвото.
Управниот одбор во извршувањето на своите работи особено ги
врши следните надлежности:
• Донесува планови и програми за работа
• Подготвува предлози на акти на Собранието и ги извршува
донесените одлуки
• Се грижи за уредна и навремена изработка на периодични и
годишни пресметки
• Доставува извештај за своето работење до Собранието

• Донесува општи и поединечни акти чие што донесување не е во
надлежност на Собранието
• Одлучува за прашања од работен однос и барање за заштита на
правата на вработените во втор степен
• Одлучува за продажба на недвижен имот на Друштвото до 20% од
книговодствената вредност на Друштвото
• Донесува одлука за годишен попис на средства и изворите на
средства и го усвојува извештајот за извршениот попис
• Одлучува за склучување на долгорочни договори за закуп
• Формира комисии и други работни тела заради извршување на
својата дејност
• Ја утврдува внатрешната организација на Друштвото
• Се грижи за законитоста во работењето и за исполнување и
спроведување на обврските на Друштвото и
• Одлучува за статусни промени на Друштвото.
Управниот одбор на Друштвото брои 7 члена. Членовите на
Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор со мнозинство гласови од
вкупниот број на членови на одборот. За член на Управен одбор може да
биде избрано и лице кое што не е акционер на Друштвото. Мандатот на
членовите на Управниот одбор трае 5 години. Членовите на Управниот
одбор можат да бидат повторно избрани за членови на Управниот одбор,
но не повеќе од три пати едноподруго.
Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од
членовите на Управниот одбор, Надзорниот одбор го именува
Претседателот на Управниот одбор. Надзорниот одбор може да го
разреши Претседателот на Управниот одбор во било кое време и да
именува нов Претседател.
Претседатело на Управниот одбор е одговорен за непосредно
водење на работите на Друштвото и за застапување на Друштвото во
односите со трети лица. Претседателот на Управниот одбор ги има
следниве овластувања:
• Ја предлага деловната политика на Друштвото
• Непосредно го организира и го води работењето на Друштвото
• На Управниот одбор му ја предлага програмата и планот на
Друштвото и презема мерки за нивно остварување
• Ги извршува одлуките на Управниот одбор

• Ја предлага внатрешната организација на Друштвото и
систематизацијата на работните места
• Ги именува и разрешува лицата одговорни на служби и одделенија,
склучува со нив договор за работа и одлучува за нивната
одговорност
• Одлучува за ангажирање на надворешни соработници во зависност
од потребите на Друштвото
• Врши избор на работници по распишан оглас и конкурс
• Го организира годишниот попис на средствата и изворите на
средствата на Друштвото
• Дава упатства и налози за работа на работниците во врска со
работата и
• Одлучува и по други прашања од работниот однос на работниците
согласно Законот, Колективниот договор, Правилата за работа и
други акти на друштвото.
Надзорен одбор
Надзорниот одбор на Друштвото врши надзор и контрола на
работењето, на Управниот одбор како и контрола на актите на Друштвото.
Надзорниот одбор брои 7 члена. Членовите на Надзорниот одбор ги
избира и отповикува Собранието на акционери со три четвртинско
мнозинство од вкупниот број акции со право на глас. При изборот се
назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот
одбор. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 5 години.
Членовите на Надзорниот одбор можат повторно да бидат избрани за
членови на надзорниот одбор, но не повеќе од три пати едноподруго.
Состаноците на Надзорниот одбор ги свикува и со нив претседава
Претседателот на Надзорниот одбор. Надзорниот одбор може да го
разреши Претседателот на Надзорниот одбор во било кое време и да
избере нов Претседател.
Претседателот на Надзорниот одбор свикува состанок на
Надзорниот одбор и по писмено барање на:
• Член на Надзорниот одбор
• Член на Управниот одбор
• Овластен ревизор или друго лице определено со Статутот и

• Акционери кои поседуваат најмалку 1/10 од акциите со право на
глас.
5.1.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.
Составот на членовите на Надзорниот Одбор во АД Интерпромет
Тетово го сочинуваат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виолета Силјановска
Идриз Цека
Аднан Ќазими
Џељиљ Саити
Ибраим Емшија
Муамет Идризи

Составот на членовите на Управниот Одбор во АД Интерпромет
Тетово го сочинуваат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Муневира Колашинец
Делче Тасески
Шабан Амити
Билал Лутфии
Ерџан Сулејмани
Мемет Мехмеди
Ељведин Пајазити

5.2. Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата
Помеѓу членовите на Одборот на директори не постои никаква
поврзаност.

5.3. Детални податоци за членовите на одборот на директори
Надзорен Одбор:
1. Виолета Силјановска од Тетово - Член на Надзорен одбор,
занимање: земјоделски техничар
2. Идриз Цека од Тетово – Претседател на Надзорен одбор, занимање:
дипломиран економист
3. Аднан Ќазими од Тетово – Член на Надзорен одбор, занимање:
гимназиски матурант
4. Џељиљ Саити од с. Доброште Теарце – Независен член на Надзорен
одбор, занимање: ВСС-Филолошки факултет
5. Ибраим Емшија од Тетово – Член на Надзорен одбор, занимање:
ССС
6. Муамет Идризи од Тетово – Независен член на Надзорен одбор,
занимање: ВСС-Економски факултет.
Управен Одбор:
1. Муневира Колашинец од Тетово – Член на Управен одбор,
занимање: дипломиран правник
2. Делче Тасески од Тетово – Член на Управен одбор, занимање:
дипломиран правник
3. Шабан Амити од с. Глоѓи Теарце – Член на Управен одбор,
занимање: дипломиран политиколог
4. Билал Лутфии од с. Доброште Теарце – Претседател на Управен
одбор, занимање: дипломиран социолог
5. Ерџан Сулејмани од Тетово – Член на Управен одбор, занимање:
гимназиски матурант
6. Мемет Мехмеди од с. Доброште Теарце – Член на Управен одбор,
занимање: дипломиран правник
7. Ељведин Пајазити од с. Доброште Теарце – Член на Управен одбор,
занимање: јавна администрација.

5.4. Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно
искуство на горенаведените лица
Нема дополнителни податоци за релевантнот менаџерско и
експертско работно искуство на горенаведените лица.
5.5. Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови 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.
Горенаведените лица не се членови на одбор на директори, односно
управен и надзорен одбор ниту содружници, односно акционери во други
друштва во било кое време во последните пет години.

5.6. Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на
директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице
против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона
постапкаво последните пет години.
Горенаведените лица не биле членови на одборот на директори
односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е
поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапкаво последните
пет години.

5.7. Податок дали на некое од горенаведените лица 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 последните пет
години (со податок кога билаизречена мерката и до кога траела
забраната)
Против никој од горенаведените лица нема изречено мерка за
забрана на вршење на дејноста

5.8. Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во
основната главнина на издавачот и во гласачката структура на
издавачот, со податок за износот на тоа учество.
Надзорниот Одбор:
7. Виолета Силјановска
8. Идриз Цека
9. Аднан Ќазими
10.Џељиљ Саити
11.Ибраим Емшија
12.Муамет Идризи

нема акции
нема акции
нема акции
нема акции
49 акции
нема акции

Управниот Одбор:
8. Муневира Колашинец
9. Делче Тасески
10.Шабан Амити
11.Билал Лутфии
12.Ерџан Сулејмани
13.Мемет Мехмеди
14.Ељведин Пајазити

нема акции
нема акции
95 акции
нема акции
нема акции
нема акции
нема акции

6. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење во
производството, продажбата и трошоците за период од 3 години.
Имајќи ја предвид комплексноста на проблематиката на основната
дејност на Друштвото, изнајмување на деловен простор, движење на
цените на закупите, побарувачката и понудата на деловен простор тешко
може да се предвиди идното движење на цените на закупите како и
нивната побарувачка.
Атрактивноста на деловниот простор со кој располага Друштвото во
строгиот центар на градот Тетово, овозможува да нивниот имот е секогаш

интересен за потенцијалните клиенти кои имаат потреба од деловен
простор во строгиот центар на градот Тетово, на најдобрите локации.
Сепак и со влезот на Р. Македонија во евроатланските текови и
Европската унија очекуваме да се раздвижи и пазарот на недвижности, а
посебно да порасне цената на закупите и нивната побарувачка а тоа
директно да влијае на пораст на приходите на Друштвото.

6.2.Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во
наредните три години
Друштвото не поседува и не изготвува проценка за движење на
добивката во наредните три години.

7. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
Ревидирани финансиски извештаи за, 2011 и 2012 година – Биланс
на успех, Биланс на состојба, Извештај за готовински текови и Преглед на
состојба и промена на капиталот, со мислење на ревизор се изработени од
ревизорските куќи Трио-Консалтинг Доо Гевгелија и Бенд Ревизија и
Консалтинг од Тетово. Во продолжение се презентирани финансиските
извештаи, вклучувајќи го и мислењето на овластените ревизори.
-

Ревизорско мислење
Ревидиран биланс на состојба
Ревидиран биланс на успех
Ревидиран извештај за паричните текови
Ревидиран извештај за промените во капиталот и
Ревидирани белешки кон финансиските извештаи

