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ВОВЕД 

 

1. ОДГОВОРНИ ЛИЦА 

 

− Членови на Управниот Одбор на МЗТ Пумпи АД Скопје: 

� ЉУБЕН МИТРЕСКИ – Претседател на Управен Одбор 

� ПЕТРЕ СТОЈАНОСКИ – Член на Управен Одбор 

� ЗЛАТКО ЦВЕТКОВСКИ – Член на Управен Одбор 

 

− Членови на Надзорниот Одбор на МЗТ Пумпи АД Скопје: 

� ВЕСНА МИТРЕСКА – Претседател на Надзорен Одбор 

� ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ - Член 

� МИТРЕ ВЕЛКОВ - Член 

 

 

2. НАЗИВИ И АДРЕСИ 

 

− НА БАНКИТЕ НА ИЗДАВАЧОТ: 

o Комерцијална банка АД Скопје = 300-0000009856-53 

o Халкбанк АД Скопје = 270-0000010058-74 

o Прокредит банка АД Скопје = 380-1080027001-19 

− НА ПОКРОВИТЕЛОТ НА КОТАЦИЈА: 

o Брокерска куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД СКОПЈЕ, бул. Кочо Рацин 
бр.30/2-1, 1.000 Скопје 

− НА ПРАВНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ СОВЕТНИЦИ: 

o МЗТ Пумпи не користи надворешни услуги од правни советници. 
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− ИНФОРМАЦИИ ЗА ИЗДАВАЧОТ: 

o Лице за контакт со инвеститорите:  

Весна Митреска Ивановска, МБА Менаџмент и Маркетинг Менаџер 

Телефон/Факс : +389 2 2549-818 / +389 2 2549-834, 

e-mail: vesna.mitreska@pumpi.com.mk 

Веб сајт: www.pumpi.com.mk 

 

3. РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

3.1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВАТА ЗА РЕВИЗИЈА КОИ ИЗВРШИЛЕ 
РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРУШТВОТО ВО 
ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 

o Друштво за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ - ПАВЛЕСКА ДОО Скопје, ул.Даме 
Груев бр.5/1, 1.000 Скопје 

 

3.2. КВАЛИФИКАЦИИ НА РЕВИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 

o Ревидиран финансиски извештај за 2011 година – Мислење: 
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o Ревидиран финансиски

4. МИСЛЕЊЕ ОД 
ПРОСПЕКТОТ 

o МЗТ Пумпи
произнесол за

 

5. ОПИС НА АКЦИИТЕ

5.1. Род на акциите: 

o ОБИЧНИ АКЦИИ
MKMZTP101015

o ПРИОРИТЕТНИ
MKMZTP110016

5.2. Број на емитирани

5.3. Номинална вредност

 

МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________

Ревидиран финансиски извештај за 2010 година – Мислење

 

ОД НАДВОРЕШЕН ЕКСПЕРТ ЗА 

Пумпи АД Скопје нема ангажирано надворешен
произнесол за делови од Проспектот. 

АКЦИИТЕ 

:  

ОБИЧНИ АКЦИИ од МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ
MKMZTP101015 

ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ од МЗТ ПУМПИ АД СКОПЈЕ
MKMZTP110016 

емитирани акции: 61.944 обични акции и 2.115 приоритетни

вредност на акција: 51,00 еур 
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Мислење: 

 

ЗА ДЕЛОВИ ОД 

надворешен експерт кој би се 

СКОПЈЕ со ИСИН код 

СКОПЈЕ со ИСИН код 

приоритетни акции 
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ДЕЛ I – ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛ НА 
ИЗДАВАЧОТ 

1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ИЗДАВАЧОТ 

МЗТ Пумпи АД Скопје (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско 
друштво основано на 29 март 1990 година и истото е заведено во Трговскиот 
регистар според решение Трег. Број 3096/2005 од 20 септември 2005 година. 
Друштвото е трансформирано во акционерско друштво согласно законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал. Основна дејност на 
Друштвото е производство, монтажа и одржување на пумпи, компресори, конвеери 
и друга опрема чиј пласман е претежно извозно ориентиран и кон однапред познати 
купувачи. 

Адресата на МЗТ Пумпи АД Скопје е Ул. Перо Наков б.б. 1000 Скопје, Република 
Македонија. Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2012 година 
изнесува 14 вработени. 

 

2. ТЕКОВНА СОСТОЈБА ОД ТРГОВСКИ РЕГИСТАР – Прилог бр.1 

 

3. КАПИТАЛ, РОДОВИ НА АКЦИИ, БРОЈ И ВКУПНА НОМИНАЛА НА 
СЕКОЈ РОД 

3.1. ВКУПЕН КАПИТАЛ  

                                                (во 000 ден) 
Капитал 236.428 

Акционерски капитал 167.909 
Ревалоризациона резерва 66.176 
Законски резерви 268 
Акумулирана добивка/загуба 2.075 

*Податоците се од ревидираните финансиски извештаи за 2011 година. 

 

3.2. РОДОВИ НА АКЦИИ, БРОЈ И ВКУПНА НОМИНАЛА НА СЕКОЈ РОД 

o МЗТ ПУМПИ АД Скопје има емитирано вкупно 64.059 акции. Од нив 
61.944 се обични акции со ИСИН код MKMZTP101015 кои носат 61.944 
гласови. Номиналната вредност на една обична акција изнесува 51,00 
евро. Останатите 2.115 се приоритетни патиципативни акции со ИСИН 
код MKMZTP110016 и со номинална вредност од 51,00 евро. Овие акции 
се во сопственост на Фондот за ПИОМ и немаат право на глас. Износот 
на вкупниот номинален акционерски капитал согласно Статутот и 
Тековната состојба на Друштвото од Централниот Регистар е 
3.275.313,00 евра, односно 167.909.049,00 денари. 
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o Разликата која се појавува при пресметка на номиналниот капитал 
(64.059 * 51 евро = 3.267.009 евра) е поради заокружувањето на 
номиналната вредност на акцијата на цел број (51 евро за акција 
наместо 51,26 евра) при конверзијата од германски марки во евра во 
2001 година. 

o СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА ЗА ОБИЧНИТЕ 
АКЦИИ СО ИСИН КОД MKMZTP101015 (состојба на 31.12.2102 година). 

 
Тип на акционери Број на акции Број на акционери Процент од 

емисијата 

ДОМАШНИ 
правни лица 51719 8 83,49 
физички лица 10177 407 16,43 

СТРАНСКИ 
правни лица 0 0 0,00 
физички лица 48 1 0,08 

Вкупно: 
 

61944 416 100,00 
 

o СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА НИВО НА ЕМИСИЈА ЗА 
ПРИОРИТЕТНИ ПАРТИЦИПАТИВНИ  АКЦИИ СО ИСИН КОД 
MKMZTP110016 (состојба на 31.12.2102 година) 

 
Тип на акционери Број на акции Број на акционери Процент од 

емисијата 

ДОМАШНИ 
правни лица 2115 1 100,00 
физички лица 0 0 0,00 

СТРАНСКИ 
правни лица 0 0 0,00 
физички лица 0 0 0,00 

Вкупно:  
2115 1 100,00 

 

 

4. ОДРЕДБИ ОД СТАТУТОТ КОИ ГИ РЕГУЛИРААТ ПРОМЕНИТЕ ВО 
КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ И ПРАВАТА ОД РАЗЛИЧНИТЕ 
РОДОВИ НА АКЦИИ 

• Во Член 18 и Член 19, во Член 44 до Член 61 од Статутот на МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје  донесен на 20.10.2008 година се регулирани промените во капиталот 
на издавачот, како и правата од разлчичните родови на акции.  

Член 18 

Зголемувањето и намалувањето на основната главнина на Друштвото се врши 
со одлука на Собранието. 

При зголемувањето и намалувањето на основната главнина, Друштвото ќе ги 
применува одредбите од Законот за трговските друштва и Законот за хартии 
од вредност. 

 

Член 19 

За извршеното, зголемување или намалување на основната главнина 
Управниот одбор до Трговскиот регистар поднесува пријава за упис на 
Одлуката за зголемување, намалување на основната главнина во рок од 8 
дена од денот на нејзиното донесување. 
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Член 44 

Собранието на Друптвото го сочинуваат сопствениците на акции што даваат 
право на глас во Собранието на Друштвото. 

Секоја акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. 

 

Член 45 

Акционерите учествуваат во работата и одлучувањето во Собранието со 
онолку гласови колку што имаат акции. 

 

Член 46 

Во Собранието на Друштвото сопствениците на акции ги остваруваат своите 
права, особено во поглед на водењето на работите, усвојување на годишните 
сметки и распределба на чистата добивка. 

 

Член 47 

Собранието одлучува за:  

- Измена на статутот 

- Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на 
годишниот извештај за работа на друштвото во предходната деловна 
година и одлучување за распределбата на добивката 

- Избор и отповикување на членовите на надзорниот одбор 

- Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на 
членовите на органот на управување на надзорниот одбор 

- Промена на правата врзани за одделни родови и класи на акции 

- Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото 

- Издавање акции и други хартии од вредност 

- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка  и на 
финансиските извештаи 

- Преобразба на друштвото во друга форма форма на друштво,како и за 
статусните промени на друштвото и  

- Престанување на друштвото. 

 

Член 48 

Собранието работи на седници. 

Собранието го свикува Управниот одбор. 

Седниците се одржуваат најмалку еднаш годишно.Седницата може да се 
свика и по потреба кога тоа го бараат интересите на Друштвото. 
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Член 49 

Ако Управниот одбор не го свика Собранието три месеци по составувањето на 
годишната сметка,Собранието го свикува Надзорниот одбор на Друштвото. 

  

Член 50 

Собранието се свикува со праќање на покани до сите акционери чии акции се 
запишани во книгата на акции или со објавување на повик во еден од дневните 
весници и огласна табла на Друштвото. 

Поканата односно повикот ги содржи следните податоци: 

- Фирмата и седиштето на Друштвото 

- Местото и датата на одржување на Собранието 

- Другите формалности предвидени со овој Статут што се од значење  за 
присуството на Собранието и за начинот на гласањето 

- Можност за именување на застапник на акционерот  и  

- Дневен ред 

Рокот кој тече од денот на испраќањето на поканата, односно 
објавувањето на повик за учество на собранието до денот на одржувањето 
на Собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден 
од денот на одржувањето на Собранието. 

 

Член 51 

Собранието се одржува во седиштето на Друштвото. 

 

Член 52 

Свикувањето на Собранието може да се отповика најдоцна 5 дена пред 
одржувањето на Собранието,на ист начин на кое било свикано. 

 

Член 53 

Правото на акционерот за учество во работата и на глас во Собранието се 
остварува лично или преку именуван застапник. 

 

Член 54 

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание е должен да 
го пријави своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на 
седницата на закажаното собрание. 

Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник на 
Собранието,полномошното треба да биде заверено на нотар. 

За полномошник не може да биде определен: 
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- Член на Управниот одбор,Надзорен одбор или член на неговото потесно 
семејство 

- Раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство 

- Застапник по закон или друго овластено физичко лице. 

 

Член 55 

На собранието имаат право да учествуваат сопствениците на акции кои се 
запишани во акционерската книга најмалку 7 дена пред денот на одржувањето 
на Собранието. 

Членовите на Управниот и Надзорен одбор на Друштвото можат да 
учествуваат во работата на Собранието и да расправаат за предметите од 
дневниот ред но немаат право на глас. 

Доколку членовите на Управниот и Надзорниот одбор се членови на 
Собранието истите имаат право на глас. 

 

Член 56 

На почетокот на Собранието се составува список на присутни акционери со 
право на глас во кој се наведува. Името односно фирмата и 
адресата,ополномоштеното лице,бројот на акциите и гласовите кои припаѓаат 
на секој учесник во работата на Собранието. 

Списокот треба да биде потпишан од претседателот на Собранието и од 
записничарот. 

 

Член 57 

Акционерите можат во просториите на Друштвото да ги прегледаат сите списи 
кои се подготвуваат за Собранието. 

Секој акционер може да бара,на негов  трошок да му се даде препис од сите 
предлози за предметите што се на дневен ред во Собранието. 

 

Член 58 

Собранието може да донесува одлука и заклучоци само за предметите кои се 
уредно ставени на дневен ред. 

Собранието може да расправа и за предметите кои не биле ставени на дневен 
ред без право на одлучување. 

 

Член 59 

Со седниците на Собранието претседава Претседавач. Претседавачот со 
Собранието го определува редоследот на работата и го одржува редот на 
собранието, ги утврдува правилата за водење на седницата на собранието. 

Претседавачот со собранието се избира на секоја седница на собранието. 
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Мандатот на претседавачот со собранието трае до изборот на претседавачот 
на наредното Собрание кое ќе биде оджано. 

За претседавач со собрание може да биде избран секој акционер или лице кое 
што застапува акционер.   

За претседавач со собранието не може да биде избран член на Управен одбор 
или на Надзорен одбор на Друштвото. 

 

Член 60 

Заклучоците и одлуките се донесуваат со јавно изјаснување. Начинот на 
гласање го определува претседавачот со Собранието во согласност со 
Законот. 

 

Член 61 

Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право на 
глас претставена на собранието. 

 

 

5. ПРОМЕНИ ВО СТРУКТУРАТА НА КАПИТАЛОТ 

o МЗТ Пумпи нема регистрани промени во капиталот во последните две 
години. 

 

6. ДОЛЖНИЧКИ КОНВЕРТИБИЛНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

o МЗТ ПУМПИ АД Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии 
од вредност.  

 

7. АКЦИОНЕРИ КОИ ПОСЕДУВААТ НАД 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО 
НА ГЛАС 

Име/Назив на имателот Процент ИСИН Тип на ХВ 

МЕТАЛЕКС КАВАДАРЦИ 82,72% MKMZTP101015 Обични акции 

                                                     

 

8. МНОЗИНСКО УЧЕСТВО НА ИЗДАВАЧОТ ВО ДРУГИ ДРУШТВА 

o МЗТ ПУМПИ АД Скопје има вложување во друштвото Хидрома пампс, 
Киев Украина кое е во 100% сопственост на МЗТ Пумпи АД Скопје и има 
основачки капитал од 257.478,00 денари, односно 4.200,00 еур. 
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9. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ИЗДАВАЧОТ 

o Ревидираните консолидирани финансиски извештаи на МЗТ ПУМПИ АД 
Скопје за 2010 и 2011 година, како и неревидираниот финансиски 
извештај за 2012 година, се наоѓаат во Прилог број 2. До моментот на 
поднесувањето на Проспектот за котација до Македонската берза сеуште 
не е изготвен ревидираниот финансиски извештај за 2012 година, заради 
што се приложува неревидираниот финнасиски извештај за 2012 година. 

 

10. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКЦИИ ЗАРАДИ СПОЈУВАЊА, 
ПОДЕЛБИ ИЛИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊА НА ДРУГИ ДРУШТВА 

o МЗТ ПУМПИ АД Скопје нема постапки за издавање на нови емисии на 
акции за горенаведените цели. 
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ДЕЛ II – ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА 
ИЗДАВАЧОТ 

 

1. ОСНОВНИ ДЕЈНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ 

o Приоритетна дејност на МЗТ ПУМПИ АД Скопје е производство и 
монтажа на пумпи, турбини, хидраулична и еколошка опрема и 
компресори. Производство на други пумпи и компресори (28.13). 

 

2. ИНФОРМАЦИИ ЗА НОВИ ПРОИЗВОДИ 

o Развој на едностепени спирални пумпи според стандардот  ИСО  
2858 

Опис: За едностепените спирални пумпи постојат меѓународни стандарди кои што 
ги дефинираат хидрауличните и конструктивните карактеристики на истите. 
Постоечките спирални пумпи не се развивани според меѓународни стандарди, па 
од тука произлегува и потребата за развој на спирални пумпи по тие стандарди.  
Конструкцијата на овие пумпи е поделена во пет големини според големината на 
куќиштата за лежишта. Концептот на развој би се базирал врз конструктивниот 
концепт за овој тип на пумпи кај реномираните производители. Серијата опфаќа 
развој на 40 големини на спирални пумпи и досега оваа активност е реализирана  
75%, т.е. 30 големини се веќе развиени и произведени. 

o Развој на едностепени спирални пумпи за транспорт на термално    
масло и врели флуиди до 350 оС 

Опис: За транспорт на овој тип на флуиди се користат едностепените спирални 
пумпи  со посебна конструктивна изведба. Во досегашната пракса, компанијата има 
вршено прилагодувања на постоечките едностепени спирални пумпи со одредени 
модификации. Конструкцијата на овие пумпи e слична на стандардните спирални 
пумпи според ИСО 2858, па развојот би можел да оди паралелно. Серијата опфаќа 
20 големини и досега оваа активност е реализирана 30%, т.е. 6 големини се веќе 
развиени и произведени. 
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3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

          во 000 ден. 
 Позиција 2011 2010 

 ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ 127.029 119.198 

1 Приходи од продажба   

1а  - Приходи од продажба на производи во земјата 37.997 12.180 

1б - Приходи од продажба на услуги во земјата 37.442 70.798 

1в  - Приходи од продажба на странски пазар 47.959 35.120 

2 Останати оперативни приходи 3.631 1.100 

* Податоците кои се наведени се превземени од Ревидираните Финансиски Извештаи 
за 2010 и 2011 година. 

 

4. ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЦИ, ИНДУСТРИСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ ИЛИ 
ФИНАНСИСКИ ДОГОВОРИ, НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОСТАПКИ 

o МЗТ Пумпи има регистрирано  трговска марка со број ТМ 2008/320 на ден 
07.07.2008 година, пред Државниот завод за индустриска сопственост. 

 

5. ПОЛИТИКА НА РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИ 

Политиката за развој и истражување се однесува на развој на нови производи 
подетално е опишана во точка 2 од ова поглавје. Истата е насочена и кон 
реконструкција на постоечките производи заради постигнување на поголема 
ефикасност и конкурентност. Во однос на реконструкција на постоечки производи, 
поставени се следните развојни цели: 

o Реконструкција на Конзолни навојно вретенасти пумпи – КХВП  

Предвидена е заварена конструкција на телото, а сите останати делови од 
пумпата би биле изработени од челик, само кошулицата би била одлеанок. 
Со тоа ќе се избегнат проблемите кои доста често се јавуваат. Покрај тоа, ќе 
се решат одредени недостатоци кои се воочени во досегашното 
производство. 

o Реконструкција на Систем на навојно вретенасти пумпи – СВПФ  

Новата конструкција (досега произведена на неколку наврати и 
испорачувана) ја избегнува примената на трокраките славини и истите се 
заменуваат со топчести или шибер вентили. Се избегнуваат одлеаноците, се 
олеснува производството и монтажата. 

o Реконструкција на Повеќестепени Центрифугални пумпи 

Во досегашното производство на овој тип на пумпи воочени се проблеми  
при леење на одредени делови (меѓустепени, всисни тела, ротори), како и 
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конструктивни недостатоци. Врз основа на овие согледувања, се предвидува 
реконстуркција на овие пумпи и отстранување на недостатоците. 

 

6. СУДСКИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПОСТАПКИ КОИ СЕ ВО ТЕК ИЛИ ЌЕ 
НАСТАНАТ, А КОИ МОЖАТ ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ 
ВРЗ ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ИЗДАВАЧОТ 

o Во моментот МЗТ Пумпи АД Скопје нема активни судски и арбитражни 
постапки кои може да имаат значително влијание врз финансиската 
состојба и работењето на издавачот. 

 

7. ПОЗАЈМИЦИ ИЛИ КРЕДИТИ КОИ СЕ ВО ТЕК ИЛИ ЌЕ НАСТАНАТ, 
А КОИ МОЖАТ ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ИЗДАВАЧОТ 

o Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје на 31.12.2012 има 
засновано вкупно активни залози (заложно право) врз подвижни ствари, 
хартии од вредност, побарувања и други права (рачен залог) и врз 
недвижности (хипотека) во висина од 168.533.862,00 денари, што 
претставува 45% од вредноста на капиталот на друштвото; 

o Акционерското друштво МЗТ ПУМПИ АД Скопје на 12.12.2012 врз основа 
на нотарски акт ОДУ број 747/2012 има склучено Договор за рамковен 
револвинг кредит-лимит во висина од 300.000,00 евра (по среден курс на 
Народна Банка на РМ) врз основа на заложно право со Халк Банка АД 
Скопје. 

o Акционерското друштво МЗТ Пумпи АД Скопје врз основа на нотарски 
акт ОДУ број 390/07 од 03.07.2007 година има склучено договор за 
рамковен револвинг кредит – лимит со Комерцијална банка АД Скопје во 
висина од 1.610.000,00 евра (среден курс на Народна банка на РМ) и ден 
18.07.2012 година врз основа на нотарски акт ОДУ број 323/12 за 
недвижен имот на износ од 458.500 Еур и ОДУ број 324/12 за опрема на 
износ од 4.500 Еур или вкупно 463.000,00 Еур  има склучено договор за 
рамковен револвинг кредит –лимит врз основа на заложно право. 

 

8. БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА 

 Податоци за вработените 2010 2011 2012 

1 Број на вработени 13 14 14 

2 Квалификациона структура    

2.1 Високо образование (VII/1) 4 4 6 

2.2 Средно образование (IV/1) 9 10 8 
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9. ЗНАЧИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА И 
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО ДРУГИ ТРГОВСКИ 
ДРУШТВА 

o Во изминатите две години Друштвото нема позначителни вложувања во 
основни средства и хартии од вредност во други трговски друштва.  

 

10. МЕСТО И ПОЗИЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ ВО ГРАНКАТА  

o Според добиена информација од Државен завод за статистика, 
Одделение за индустрија се вели дека МЗТ Пумпи АД Скопје според 
класификација на дејностите е регистриана во класата 28.13 – 
Производство на други пумпи и компресори, односно одделот 28 – 
Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место. Учеството 
на овој оддел во вкупната индустрија изнесува 5%. 

Со попрецизни податоци за позицијата на Издавачот од аспект на 
успешноста (вкупни приходи од дејноста и добивка), не располагаат ниту 
Државниот завод за статистика (кој производството го вреднува 
квантитативно, а не вредносно) ниту Централниот регистар.  
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ДЕЛ III – ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ 

1. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ 
             во 000 ден. 

  2010 2011 2012 

а. Вкупни средства 379.374 367.373 341.455 

б. Вкупни обврски 137.442 130.945 
         

109.592 

в. Добивка / загуба пред оданочување 1.356 1.131 1.320 

г. Нето добивка по акција 9,09 9,27 16,29 

д. Коефициент цена / добивка 39,49 38,73 22,04 

ѓ. 
Коефициент цена / кн.вредност по 
акција 0,095 0,097 0,099 

е. 
Износ на исплатена дивиденда по 
акција / / / 

ж. Дивиденден принос / / / 

* Податоците кои се наведени се превземени од Ревидираните Финансиски Извештаи за 
2010 и 2011 година, како и од Неревидираниот финансиски извештај за 2012 година. 
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ДЕЛ IV – ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА 

1. ОПИС, БРОЈ НА АКЦИИ И НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ 

o Опис на родот на акциите: ОБИЧНИ АКЦИИ И ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ 

o Број на акции: 61.944 обични акции со ИСИН код MKMZTP101015 и 
2.115 приоритетни акции со ИСИН код MKMZTP110016 

o Номинална вредност на една акција: 51,00 евра 

 

2. ПРАВА КОИ ИМ ПРИПАЃААТ НА АКЦИИТЕ 

o Право на глас на Собранието на акционери по принципот една акција – 
еден глас. 

o Право на учество во распределбата на добивката во вид на дивиденда. 

o Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно 
стечајната маса на Друштвото. 

 

3. ОДРЕДБИ ОД СТАТУТОТ НА ДРУШТВОТО 

o Собрание на акционери: Од Член 44, заклучно со Член 61 од Статутот на МЗТ 
ПУМПИ АД Скопје се регулирани одредбите поврзани со Собранието на 
акционери. 

o Соопштенија за акционери: Во Член 63 и Член 64 се регулира начинот на 
известувањето и информирањето на акционерите за случувањата во 
Друштвото. 

o Право на глас: Во Член 45 се регулира правото на глас на акционерите на 
Друштвото. 

Член 45 

Акционерите учествуваат во работата и одлучувањето во Собранието со 
онолку гласови колку што имаат акции. 

o Дивиденда: Во Член 69, Член 70 и Член 71 се регулираат правото на дивиденда 
и начинот на исплатата на истата. 

Член 69 

За работењето на Акционерското друштво се водат деловните книги 
согласно законските прописи. За остварените резултати се составуваат 
пресметки согласно Законот за сметководство. Врз основа на годишната 
пресметка се врши распределба на добивката и дивидендата. 
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Акционерите во
добивка на Акционерското

Висината на дивидендата
утврдува Собранието
месеци по завршувањето

o Откуп на сопствени
Друштвото и се применуваат

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА ТРГУВАЊЕТО
ТРИ ГОДИНИ 

 

o Во последните
тргуваше на
сегмент – 
известување
се склучени
распон од 359
тргување е 
движењето на
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Член 70 

Акционерите во согласност со Законот имаат право на делот
Акционерското друштво. 

Член 71 

ивидендата се утврдува годишно со годишната
Собранието. Дивидендата се исплатува најдоцна
завршувањето на деловната година. 

сопствени акции: не е експлицитно наведено
се применуваат одредбите од Законот за трговски

ЗА ТРГУВАЊЕТО СО АКЦИИТЕ ВО

последните 3 години, со акциите на МЗТ ПУМПИ
тргуваше на редовниот пазар на Македонската берза

 Пазар на акционерски друштва со посебни
известување. Во односниот период, со акциите на МЗТ

склучени 3 трансакции, во кои се истргувани 61
359,00 денари до 450,00 денари за акција. Последната

тргување е 359,00 денари за една акција. Во прилог
движењето на цената и за обемот на тргување во односниот
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на делот од годишната 

годишната пресметка и ја 
најдоцна во рок од 9 

ведено во Статутот на 
трговски друштва. 

ВО ПОСЛЕДНИТЕ 

ПУМПИ АД Скопје се 
Македонската берза на пазарниот 

со посебни обврски за 
МЗТ ПУМПИ АД Скопје 

61 акции во ценовен 
акција. Последната цена на 

прилог е Графикот за 
односниот период. 

 

Просечна цена

Количина
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ДЕЛ V – ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 

Име и презиме Љубен Митрески 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Претседател на Управен  Одбор од 
26.05.2010 година. 

Поврзаност со други членови на УО/НО 
Во роднинска врска со Претседателот на 
Надзорен Одбор (татко – ќерка) 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 30 години искуство во дејноста; 

- 20 години менаџер на компанијата 
Металекс Кавадарци; 

- 10 години менаџер на компанијата МЗТ 
Пумпи АД Скопје. 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

- Лицето е содружник во Друштвото 
Металекс Кавадарци (100% од уделот), кое 
пак е сопственик на 82,72% од обичните 
акции на МЗТ Пумпи АД Скопје. 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или ликви-
дациона постапка во последните пет години 

Не постои податок 

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 работе-
ње на издавачот во последните пет години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето и големите 
акционери, клиентите, добавувачите и 
други лица врз основа на што било кое од 
овие лица било избрано за член на УО на 
на издавачот  

Постои деловна соработка помеѓу 
друштвата МЗТ Пумпи АД Скопје и 
Металекс Кавадарци. 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на УО на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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Име и презиме Петре Стојаноски 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Член на Управен  Одбор од               
26.05.2010 година. 

Поврзаност со други членови на Одборот на 
директори 

Не постои податок 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 40 години работно искуство во областа (во 
компаниите МЗТ Скопје, Раде Кончар АД 
Скопје) 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

-  Акционер во Пумпи АД Скопје - 100 
обични акции 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или 
ликвидациона постапка во последните пет 
години 

Не постои податок 

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 последните пет 
години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето 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 на издавачот  

Не постои податок 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на УО на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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Име и презиме Златко Цветковски 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Член на Управен  Одбор од               
26.05.2010 година. 

Поврзаност со други членови на Одборот на 
директори 

Не постои податок 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 15 години релевантно работно искуство во 
областа; 

- 8 години менаџерско искуство во МЗТ 
Пумпи АД Скопје 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

-  Акционер во Пумпи АД Скопје - 23 обични 
акции 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или 
ликвидациона постапка во последните пет 
години 

Не постои податок 

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 последните пет 
години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето 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 на издавачот  

Не постои податок 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на ОД на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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Име и презиме Весна Митреска Ивановска 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Претседател на Надзорен Одбор од 
26.05.2010 година 

Поврзаност со други членови на Управен 
Одбор 

Во роднинска врска со Претседателот на 
Управен Одбор (ќерка – татко) 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 5 години работно искуство во областа; 

- 3 години менаџерско искуство во МЗТ 
Пумпи АД Скопје 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

Не постои податок 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или 
ликвидациона постапка во последните пет 
години 

Не постои податок 

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 последните пет 
години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето 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 на издавачот  

Не постои податок 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на ОД на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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Име и презиме Владимир Георгиев 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Член на Надзорен Одбор од 26.05.2010 
година 

Поврзаност со други членови на Одборот на 
директори 

Не постои податок 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 30 години релевантно работно искуство во 
дејноста; 

- 20 години менаџерско искуство. 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

Не постои податок 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или 
ликвидациона постапка во последните пет 
години 

Не постои податок 

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 последните пет 
години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето 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 на издавачот  

Не постои податок 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на ОД на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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Име и презиме Митре Велков 

Деловна адреса Ул.Перо Наков б.б., Скопје 

Функција и датум од којшто ја извршува 
истата 

Член на Надзорен Одбор од 26.05.2010 
година 

Поврзаност со други членови на Одборот на 
директори 

Не постои податок 

Релевантно менаџерско и експертско 
работно искуство 

- 28 години релевантно работно искуство во 
дејноста; 

- 12 години менаџерско искуство. 

Имињата на друштвата во кои лицето е 
член на УО, НО или ОД или е содружник 
односно акционер во било кое време во 
последните пет години, наведувајќи дали 
лицето сеуште е или не е веќе член или 
содружник односно акционер 

-  Акционер во Пумпи АД Скопје -100 обични 
акции 

Податок дали лицето било член на УО, НО 
или ОД на правно лице против кое е 
поведена стечајна, предстечајна или 
ликвидациона постапка во последните пет 
години 

Не постои податок 

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 последните пет 
години 

Не постои податок 

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

Не постои податок 

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

Не постои податок 

Податок за постоењето на договор или 
соработка помеѓу лицето 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 на издавачот  

Не постои податок 

Податоци за постоењето на било какво 
ограничување на располагањето со акциите 
кои членовите на ОД на издавачот ги 
поседуваат кај издавачот 

Не постои податок 
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ДЕЛ VI – ПОДАТОЦИ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ 

1. ИНФОРМАЦИИ ЗА РАЗВОЈНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ВО ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ,  ОСОБЕНО ВО ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРОДАЖБА И 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНИ 

 

1.1. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПРОИЗВОДСТВО 

o Изработка на техничка документација и конструирање на инсталација за 
мерење на проток според стандард ИСО  

o Опис: Во досегашната пракса покажана е потреба за проверка на 
перформансите на пумпите,како и докажување на истите пред клиентите. 
Капацитетот на инсталацијата би бил 2-300 л/с.  

o Изработка на техничка докуемнтација за нова испитна станица за 
тестирање на навојновретенасти пумпи 

o Опис: Модифицрање на постоечката или пак целосно реновирање на 
испитна станица за навојно вретенасти пумпи. Како недостаток на 
постоечката е неможноста за мерење на протокот и тешката манипулација 
при поставувањето на пумпите за испитување.  

o Фарбара 

o Планирана е активност повеќе години наназад, за инвестирање во фарбара 
според најнови стандарди и барања на крајните клиенти. 

o Инвестирање во леарница 

o Планирана е инвестиција во леарница со годишен капацитет од 1200 тони, 
за леење во материјали(Сив Лив,Нодуларен Лив,Нерѓосувачки Челик и 
Бронза).Најголем дел од капацитетот на леарницата би се користел за 
потребите на МЗТ Пумпи(80%),а остатокот за други клиенти. Оваа 
инвестиција ја планираме кон крај на оваа година и во тек на следната. 

 

1.2. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ ВО ПРОДАЖБАТА 

o Продажбата во 2013 година очекуваме да бележи раст од 8% во однос на 
2012година. Следната година (2014), очекуваме раст на продажба од 20%, а 
за 2015 година очекуваме интензивирање на раст на продажбата за 67% 
повеќе споредбено со претходна година. За реализација на овие 
очекувања, МЗТ Пумпи ќе  воспостави конекции во нови пазари, преку 
учество на меѓународни саеми како и директни контакти со крајни клиенти 
од таргетираните пазари. Стратешка цел за претстојните три години ќе биде 
учеството на следните пазари (Пазарите од регионот како традиционални, 
Германија, Бенелукс, Белорусија, Русија, Украина, Казахстан ,Мароко, Ирак, 
Јордан, Египет). 
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1.3. РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ ВО ТРОШОЦИТЕ 

o Согласно диманиката за раст на продажбата во следните 3 години, исто 
така предвидуваме раст на оперативните трошоци. Очекуваме дека во 2014 
година оперативните трошоци ќе се зголемат за 14%  во однос на 2013 
година, а во 2015 година за 67% во однос на претходната. Меѓутоа, МЗТ 
Пумпи ќе продолжи со политика за намалување на трошоците и постојано 
настојување за остварување на заштеди во разни сегменти на работењето. 

 

2. ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ И ПРОЦЕНКА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА 
ДОБИВКАТА ВО НАРЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 

                                                         во .000 денари 

 
2013 2014 2015 

Оперативни приходи 155.000 186.000 310.000 

Приходи од продажба 155.000 186.000 310.000 

Останати оперативни приходи 
   

Оперативни трошоци -153.400 -176.100 -294.200 

Потрошени материјали, енергија и ситен 
инвентар 

-54.250 -77.510 -148.000 

Услуги со карактер на материјални трошоци -83.300 -78.000 -110.300 

Трошоци за вработени -5.500 -6.050 -9.000 

Амортизација -4.200 -5.300 -8.400 

Останати оперативни трошоци -6.150 -9.240 -18.500 

Оперативна добивка 1.600 9.900 15.800 

Приходи (расходи) од финансирање 2.000 5.200 10.100 

Нето приходи (расходи) од финансирање  2.000 5.200 10.100 

Добивка пред оданочување 3.600 15.100 36.300 

Данок од добивка 500 2100 5300 

Добивка за годината 3.100 13.000 31.000 
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Прилог бр.2 

1. НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2012 ГОДИНА 

 



 
33 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
34 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
35 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
36 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
37 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
38 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
39 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
40 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
41 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
42 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
43 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
44 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
45 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
46 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
47 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
48 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
49 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
50 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
51 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 

  

  



 
52 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
53 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 



 
54 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 



 
55 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 



 
56 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 



 
57 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

 



 
58 Проспект за котација – МЗТ Пумпи АД Скопје__________________________________________ 

2. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 ГОДИНА 
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3. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2010 ГОДИНА 
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