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Котација на акциите на МАКПРОМЕТ АД Штип на Официјалниот пазар 

на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, на 
подсегмент Задолжителна котација 

 
 
 
 
До Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје е доставено барање 
за котација на акциите на МАКПРОМЕТ АД Штип на Официјалниот пазар, 
на подсегмент Задолжителна котација. Номиналната  вредност на една 
акција на МАКПРОМЕТ АД Штип изнесува 51,13 евра. Барањето за котација 
се однесува на : 
 
              -59.993 обични акции со право на глас 
 
 
Пред котацијата на Официјалниот пазар на Македонската берза АД Скопје  
со акциите на МАКПРОМЕТ АД Штип се тргувало на Редовен пазар на 
Македонска берза на подсегмент Пазар на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување. 
 
 
 

Покровител на котацијата 
 
 

ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје 
Ул.Македонија 11 а Скопје 

 
 
 

Скопје, април 2013 година 



Врз основа на Одлука за котација на хартии од вре дност бр 0202-81 , со 
која се овластува Извршниот  директор на МАКПРОМЕТ АД Штип да ги 
потпише сите документи во врска со котацијата на МАКПРОМЕТ АД Штип 
на Берзата, во име на Одборот на директори на МАКПРОМЕТ АД Штип ,   
Извршниот директор ја потпишува следнава  
 

И З Ј А В А 
ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА  МАКПРОМЕТ АД Штип 

 
 

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 
вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, 
финансиската и деловната состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип, правата 
содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би 
можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект. 
 
                                                                                      Извршен директор  
                                                                                                      Пиха Стерјова 
       
Проспектот е изработен согласно Правилата за котација на хартии од 
вредност објавени од Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје 
во март 2013 година. 
 
Ревизор на годишните сметки на МАКПРОМЕТ АД Штип за 2011 и 2012 
година е Друштвото за ревизија Пелагониска ревизорска куќа ДООЕЛ 
Прилеп, со седиште на ул.Драган Димески бр. 19  Прилеп. 
 
 
Покровител на котацијата на МАКПРОМЕТ АД Штип е брокерска куќа 
ФЕРШПЕД БРОКЕР АД Скопје со адреса на ул.Македонија 11 а Скопје. 
 
Назив и адреси на банките на МАКПРОМЕТ АД Штип: 
 
-Комерцијална банка АД Скопје, кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје 
-Охридска Банка АД Скопје ,ул. Луј Пастер бр.1 ,Скопје 
-Стопанска Банка АД Скопје, 11 Октомври бр 7,Скопје 
 
Проспектот не претставува понуда за продажба, ниту повик за купување на 
акциите на МАКПРОМЕТ АД Штип. Проспектот не смее да се смета за 
препорака за купување на акции на МАКПРОМЕТ АД Штип, а секој 
потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на 
финансиската состојба  и работењето на МАКПРОМЕТ АД Штип.                                                         
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1.   ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ И КАПИТАЛОТ НА ИЗДАВАЧОТ  
 
 
1.1.Назив и седиште на издавачот 
 
Полниот назив на издавачот гласи: Друштво за производство и трговија 
МАКПРОМЕТ АД Штип. 
 
Скратениот назив на издавачот гласи: МАКПРОМЕТ АД Штип. 
 
Седиштето на ул.Брегалничка бр.бб Штип.  
 
 
 
1.2.Износ на вкупниот номинален капитал, пооделните родови на   
      акции со нивните главни крактеристики, бројот и вкупната   
      номинална  вредност на секој род 
 
Вкупниот номинален капитал на МАКПРОМЕТ АД Штип изнесува 3.067.442 
евра или во денарска противредност 186.987.000 денари според среден 
курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уписот на 
Статутот во трговскиот регистар, а претставен е преку 59.993 акции со 
поединечна номинална вредност по акција од 51.13 евра. 
 
Бројот на обичните акции изнесува 59.993 со вкупна номинална вредност од 
3.067.442 евра односно 186.987.000 денари. 
 
Во рамки на вкупната основна главнина обичните акции учествуваат со 
100%. 
 
 
 
1.3.Одредби од Статутот кои ги регулираат промените во капиталот  
       и правата кои произлегуваат од различните родови на акции 
 
Промени на капиталот во друштвото се регулирани во насловот 
Зголемување и намалување на основната главнина  во  членовите 22, 23, 
24, 25 и 26 од Статутот на друштвото. 
Зголемување на основната главнина на друштвото може да се врши со: 
 - влогови, 
 - условно зголемување на основната главнина, 
 - одобрен капитал и  
 - средствата на друштвото.  
 
Одлуката за зголемување на основната главнина се донесува со 



мнозинство гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на 
глас претставени на Собранието. 
Основната главнина се смета за зголемена со упис во Трговскиот регистар 
за извршеното зголемување на основната главнина. 
 
Основната главнина на Друштвото може да биде намалена со намалување 
на номиналниот износ на акциите или со повлекување на акциите. 
Одлука за намалување на основната главнина се донесува со мнозинство 
гласови кое не може да изнесува под 2/3 од акциите со право на глас 
претставени на Собранието. 
Одборот на директори е должен да го пријави извршеното намалување на 
основната главнина заради упис во Трговскиот регистар. 
 
Секоја обична акција на нивните сопственици им дава: 
 
1.Право на глас во Собранието  ; 
2.Право на исплата на дел од добивката(дивиденда) ; 
3.Право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно  
   стечајната маса на акционерското друштво. 
 
 
 
1.4.Промени во структурата на капиталот во последните две години  
      во поглед на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции  
      кои го сочинуваат вкупниот капитал 
 
Во последните две години не се случиле промени во капиталот на 
МАКПРОМЕТ АД Штип во поглед на износите на емитираниот капитал. 
Промени не се случиле ниту во бројот и родовите на акции кои го 
сочинуваат вкупниот капитал. 
 
 
 
1.5.Износот на сите должнички конвертабилни хартии од вредност 
 
МАКПРОМЕТ АД Штип нема издадено должнички конвертабилни хартии од 
вредност. 
 
 
 
1.6.Имиња на акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право  
      на глас 
  
 
Акционер кој поседува над 5% од основната главнина на друштвото,  
односно од акциите со право на глас на МАКПРОМЕТ АД Штип на ден 



01.04.2013 година  е : 
 
Миле Атанасов  поседува 53.176 обични акции кои претставуваат  88,49% 
од основната главнина на друштвото, односно од акциите со право на глас. 
 
На 01.04.2013 година нема други акционери кои поседуваат повеќе од 5% 
од акциите со право на глас. 
 
 
 
1.7.Краток опис на меѓусебната поврзаност со друштва во кои   
      МАКПРОМЕТ АД Штип има мнозинско учество 
 
 
 
МАКПРОМЕТ АД Штип има формирано четири  самостојни друштва со 
ограничена одговорност од едно лице и кај истите има доминантно учество 
и тоа: 

• Друштво за производство и продажба на кондиторски производи 
Европа ДООЕЛ Штип,  

• Друштво за производство и продажба на пекарски производи Жито 
леб ДООЕЛ Штип,  

• Друштво за производство и продажба на графички услуги Илинден 
ДООЕЛ Штип, 

•  Трговско друштво за вработување на инвалидни лица Илинден 2002 
ДООЕЛ Штип.  

  
Друштвата се под целосна контрола на МАКПРОМЕТ АД Штип.Контролата 
се остварува преку можноста МАКПРОМЕТ АД Штип  да управува со 
финансиските и деловните политики, како и да ги користи придобивките од 
активностите. 
За 2011 и 2012 година се изготвени и  консолидирани финансиски извештаи    
кои ги опфаќаат МАКПРОМЕТ АД Штип и ДООЕЛИ-те. 
 
  
 
1.8. Квалификации на ревидираните финансиски извештаи 
 
Не постојат било какви квалификации на ревидираните годишни 
финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип за 2011 и 2012 година, ниту 
на консолидираните ревидирани финансиски извештаи на  МАКПРОМЕТ АД 
Штип за 2011 и 2012 година. 
 
 
 
 



2.   ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ИЗДАВАЧОТ 
 
2.1.Опис на основната дејност 
 
Вовед 
 
МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја 
обавува преку четири друштва со ограничена одговорност кои се 
занимаваат со производство на кондиторски производи, производство  на  
леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. Пренесувајќи  го 
искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес  е индустриска 
компанија  која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк  
асортиман на производи. 
 
Во текот на изминатите години направени се многубројни инвестиции за 
подобрување на квалитетот и зголемување на обемот на производство, а со 
цел да се следат светските трендови  на производите од производниот  
асортиман на друштвото .  
 
Во производниот процес унапреден е системот на квалитет  и воспоставени  
се  стандарди на  квалитет ХАССАП и  ИССО 9001:2008  
 
Мисија  
 
Мисијата  на МАКПРОМЕТ АД  Штип  е да биде препознатлив бренд  на 
пазарот  која  ги пресретнува  потребите и желбите на  потрошувачите  со 
својот квалитет, цена, вкус, облик  и пакување на  производите, 
континуирано ја зголемува продажбата на пазарите, како на домашниот, 
така и на странскиот пазар.  
 
Основна дејност 
 
Основна дејност на МАКПРОМЕТ АД Штип е производство на кондиторски 
производи. 
Друштвото е специјализирано  за производство на следните групи на 
производи кои се  нудат во најразлични пакувања . 
- гуми за џвакање -гумите за џвакање се со различна форма (креони, топче , 
коцка), арома и со различна додадена вредност (тетоважи, сликички , 
стикери). 
- бонбонски производи – лижавки со различна форма и грамажа, лижавки со 
гума за џвакање, бонбони со различни  ароми и пакувања , компримати во 
различни пакувања , карамели во различни пакувања и ароми ( млечна , 
лешник , овошна), карамели со додатна вредност – тетоважи и желе 
бонбони. 
- алва – чоколадна и бела алва со различна грамажа 
- локум 



 
2.2.Информации за значајни нови производи 
 
МАКПРОМЕТ АД Штип континуирано  го подобрува  квалитетот  на своите 
производи,следејки ги при тоа светските трендови во кондиторската   
индустрија . МАКПРОМЕТ  АД Штип е редовен учесник  на најголемиот саем 
за кондиторија  кој се одржува во Германија. 
МАКПРОМЕТ АД Штип е друштво  посветено на своето мото да обезбеди 
најдобар квалитет -  почнувајќи од квалитетот на основните суровини кои се 
користат во производството,софистицирана технологија во производството, 
пакување и продажба на производите. 
Друштвото е  во процес на редизајн на постоечките производи, како и 
воведување на  нови  производи и вкусови согласно барањата  на нејзините 
најверни потрошувачи. 
  
 
 
2.3.Приказ на приходите од продажба во 2011 и 2012 година 
 
Остварените приходи од продажба во изминатите две години е како што 
следи: 
 
во илјади денари 
                                                                           2012              2012              2011            2011     
                                                                    Групација    Матично       Групација    Матично   
                                                                           друштво                            друштво   
  
Приходи од продажба на стоки и услуги        635.461            16.458             705.324              20.808 
Приходи од продажба на суровини                     2.843               -                       4.726                  - 
Вкупно                                                                   638.304            16.458             710.050              20.808 
Елиминација после консолидација                 (58.385)               -                    (47.934)                - 
 
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА                 579.919            16.458             662.196              20.808 
 
 
 
                                                              
  
                                                       
 
2.4.Краток приказ на степенот на зависност од патенти, лиценци, 
      индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови 
      производни постапки 
  
 
Макпромет АД  Штип во своето работење не  е  зависен од  патенти , 
лиценци , индустриски , комерцијални  или  финансиски  договори  или нови  
производни постапки .  
 
 



2.5.Информација за политиката на развојот и истражување на нови  
      призводи и постапки  
 
МАКПРОМЕТ АД Штип, во наредниот период ќе превземе низа мерки како 
за проширување така и за развој на производниот асортиман во 
кондиторската прехрамбената и графичката дејност, се со цел за 
одржување, етаблирање и справување со конкуренцијата на пазарот. 
 
За проширување на асортиманот и зголемување на продуктивноста, ќе се 
инвестира  во високопродуктивни машини за производство и доработка на 
производи. Проширување на асортиманот со воведување на нови вкусови и 
пакувања, како во кондиторската така и во прехрамбената индустрија. 
Во однос на развој на производите, големо внимание се посветува на 
редизајнирање, позиционирање и промоција за полесно и побрзо 
приближување до крајните потрошувачи. 
 
МАКПРОМЕТ АД посветува внимание и на својата малопродажна мрежа.        
Малопродажните објекти – маркети  се  можност да се создадат блиски 
контакти  со  потрошувачите  и сознавање за нивните желби, вкусови и  
идеи. 
Со цел да се добијат  детални информации  за желбите и потребите  за 
нови производи од страна на потрошувачите и деловните партнери  
редовно се организираат презентации, а со намера  да се  добие претстава  
кои производи  се најмногу  прифатени, кои производи  имаат потреба од 
дополнителен развој  или каков  вид на производ  недостасува.  
Неопходно е да се биде во тек со трендовите  и новитетите на пазарот. 
Само со постојано следење  на конкуренцијата  на  домашен и светски 
пазар може да се обезбеди целосна слика за најновите производи, 
следењето на трендовите  и новитетите на пазарот. Затоа МАКПРОМЕТ АД 
Штип  е постојано присутен  на најголемите саеми за  прехрамбената и 
графичката инустрија. Покрај тоа што развојот  на нови производи 
произлегува  од побарувачката  на пазарот, МАКПРОМЕТ АД Штип, 
постојано се труди  на своите потрошувачи да им понуди  нови производи  
соодветни на нивните потреби.   
 
 
2.6.Информации за сите судски и арбитражни постапки кои се во тек  
       или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на   
       финансиската состојба 
 
Отежнатите  стопански услови  во кои работат стопанските субјекти  во 
земјата  не го  заобиколуваат  ниту МАКПРОМЕТ  АД Штип. Активностите  
секогаш започнуваат  со  обиди за  договорно, вонсудско  решавање на 
споровите.   
Спрема Групацијата во 2011 година и 2012 година се водат судски спорови 
заради неизмерени обврски по основ на фактури. Од друга страна и 



Групацијата има покренато тужби во 2011 година и 2012 година заради 
ненавремено измирување на обврската од нејзините купувачи. 
Менаџментот е убеден дека овие износи независно од исходот на судската 
постапка нема  да влијаат врз работењето на друштвата. 
 
 
 
2.7.Број на вработени и квалификациона структура      
 
 
Бројната состојба и квалификационата структура на вработените во 
изминатиот тригодишен период е како што следи: 
 
Квалификација на вработените        2012     %              2011     %           2010 % 
 
Висока стручна спрема                5   35,7%      4  50%   5   38,5% 
Виша стручна спрема                   / /   
Средна стручна спрема               9   64,2%  4  50%   8   61,5% 
Ниска стручна спрема                    
Вкупно                                           14  100%  8  100%          13   100% 
 
 
  
 
2.8.Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства  
      и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва  
      во 2011 и 2012 година 

 
Во текот на  2011  година  друштвото  инвестираше во набавка на 
опрема  во вредност  од  3.262.330 денари  како и зголемување на  
вредноста на градежните  објекти  во износ од 8.114.563  денари.  
Во 2011  се инвестираше  во учество на  саеми и реклама како 
неопходен начин на  откривање  на нови пазари   и  доближување на 
производите  до потрошувачите . 
  
Во текот на  2012  година  друштвото  инвестираше во набавка на 
опрема  во вредност  од  388.257  денари, во зголемување на вредноста 
на градежните објекти во вредност од  526.995 и инвестиции во тек од 
698.277  денари.  
Во 2012  се инвестираше  во учество на  саеми и реклама како 
неопходен начин на  откривање  на нови пазари   и  доближување на 
производите  до потрошувачите . 
Во текот на 2011 и 2012  година не се остварени вложувања  во хартии 
од вредност  на други трговски друштва.  
 
  



  
2.9.Место и позиција на МАКПРОМЕТ АД Штип во гранката 
  
Макпромет АД Штип, соглано регистрираната приоритетна дејност, врши 
дејност 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, 
претежно со храна, пијалоци и тутун. 
Согласно организационата  поставеност  и согласно Статутот на друштвото  
својата  дејност ја обавува  преку основаните друштвата  со ограничена 
одговорност кои спаѓаат  во кондиторската, прехрамбената и  печатарската 
дејност и завзема значајно место во гранката. 
 
3.   ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
 
3.1.Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година  за МАКПРОМЕТ 
АД Штип 

 
    2012                  2011 

                                                                                    _____________    _____________ 
 
Вкупни средства  (во илјади денари)                   196.612      190.300 
  
Вкупни обврски   (во илјади денари)                       20.396     13.309 
 
Вкупен капитал (во илјади денари)                   176.216   176.991               
 
Добивка пред оданочување (во илјади денари)    - 4.900      -5.621     
 
Добивка по оданочување (во илјади денари)         -4.985      -5.739       
 
Нето добивка по акција                                               /                                / 
 
Коефициент цена/добивка по акција                          /                               /       
 
Коефициент цена/книговодствена вредност             /                               / 
на една акција                                                                  
 
Износ на исплатена дивиденда  (бруто)                    /                               /    
 
Дивиденден принос                                                     /                               /                                          
  
       
              
 
 
 
 



3.1.1.Финансиски податоци за период 2011 и 2012 година  за  
          ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД Штип 

 
    2012                  2011 

                                                                                    _____________    _____________ 
 
Вкупни средства  (во илјади денари)                    548.401               520.771 
  
Вкупни обврски   (во илјади денари)                     349.641               315.443 
 
Вкупен капитал (во илјади денари)                   198.760               205.328               
 
Добивка пред оданочување (во илјади денари)    -6.133    -11.162     
 
Добивка по оданочување (во илјади денари)        -6,553                 -11.588 
 
Нето добивка по акција                                               /                                / 
 
Коефициент цена/добивка по акција                          /                               /       
 
Коефициент цена/книговодствена вредност             /                               / 
на една акција                                                                  
 
Износ на исплатена дивиденда  (бруто)                    /                               /    
 
Дивиденден принос                                                     /                               /                                          
  
 
 
                        
3.2.Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинска      
      сопственост 
 
 
МАКПРОМЕТ АД Штип има  мнозинска сопственост во : 
-Друштво за производство и продажба  на кондиторски производи ЕВРОПА 
ДООЕЛ ШТИП,  
-Друштво за производство и продажба на пекарски производи ЖИТО ЛЕБ 
ДООЕЛ Штип ,  
-Друштво за производство и продажба на графички производи и услуги 
ИЛИНДЕН  ДООЕЛ Штип и  
-Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство , 
трговија, услуги  и транспорт ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ Штип.  
 
 
 
 



 
Друштво во мнозинска сопственост Друштво за производство и продажба на 

кондиторски производи Европа ДООЕЛ 
Штип  
 

Адреса: 
 
Дејност: 
 
 
Удел на капиталот во сопственост:   
                                              
Вкупен капитал:                                          
 
Резерви: 
 
Добивка по оданочување: 
 
Износ на исплатена дивиденда: 
 
Износ на долг на издавачот: 
 
Износ на долгот спрема издавачот: 

Брегалничка бб Штип  
 
10.82 Производство на какао, чоколади и 
кондиторски производи   
 
100% 
  
 51.042.938  
 
 5.998  
 
14.298.322  
  
 нема 
 
7.886.575  
  
34.857.329  

 
 
 
 

Друштво во мнозинска сопственост Друштво за производство и продажба на 
пекарски производи Жито леб ДООЕЛ 
Штип 
 

Адреса: 
 
Дејност: 
 
Удел на капиталот во сопственост:   
                                              
Вкупен капитал: 
 
Резерви: 
 
Добивка по оданочување: 
 
Износ на исплатена дивиденда: 
 
Износ на долг на издавачот: 
 
Износ на долгот спрема издавачот: 

Железничка бб Штип  
 
10.61 Производство на мелнички 
производи  
100% 
 
-33.296.219  
 
140.379  
 
-16.341.122  
 
нема 
 
0 
 
13.380.565  

 



 
 

Друштво во мнозинска сопственост Друштво за производство и продажба на 
графички производи и услуги Илинден 
ДООЕЛ Штип 
 

Адреса: 
 
Дејност: 
 
Удел на капиталот во сопственост:   
                                              
Вкупен капитал: 
 
Резерви: 
 
Добивка по оданочување: 
 
Износ на исплатена дивиденда: 
 
Износ на долг на издавачот: 
 
Износ на долгот спрема издавачот: 

Бргалничка  бб Штип  
 
22.22 Печатење неспомнато на друго 
место  
100% 
 
-27.270.865  
 
3.020  
 
-2.564.549  
 
нема 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 

Друштво во мнозинска сопственост Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство , трговија, 
услуги  и транспорт  Илинден 2002 ДООЕЛ 
Штип  
 

Адреса: 
 
Дејност: 
 
Удел на капиталот во сопственост:   
                                              
Вкупен капитал: 
 
Резерви: 
 
Добивка по оданочување: 
 
Износ на исплатена дивиденда: 
 
Износ на долг на издавачот: 
 
Износ на долгот спрема издавачот: 

Брегалничка  бб Штип  
 
58.19 Други издавачки дејности 
 
100% 
 
33.655.023  
 
54.477  
 
3.039.594  
 
 
 
3.781.722  
 
2.542.107  



 
 
 
4.   ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА КОТАЦИЈА 
 
4.1.Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот  
      на  акции и нивната номинална вредност 
 
Барањето за котација на Официјалниот пазар на Македонската берза на 
хартии од вредност АД Скопје, на подсегментот Задолжителна котација се 
поднесува за 59.993 обични акции со вкупна номинална вредност од 
3.067.442 евра. 
 
Номиналната вредност на една акција на МАКПРОМЕТ АД Штип изнесува  
51,13 евра. 
 
 
4.2.Опис на правата кои им припаѓаат на акциите 
 
Согласно Статутот на МАКПРОМЕТ АД Штип обичните акции им ги даваат 
на нивните сопственици следните права: 
 
-право на глас во Собранието на друштвото; 
-право на исплата на дел од добивката во вид на дивиденда; 
-право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно 
стечајната маса на акционерското друштво. 
 
Секоја акција со право на глас, дава право на еден глас во Собранието на 
друштвото. 
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 АД Скопје. 
 
 
 
4.3.Позначајни одредби од Статутот на МАКПРОМЕТ АД Штип кои ги  
      регулираат правата на акционерите 
 
Собрание на акционери 
 
Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието. На 
секој акционер запишан во акционерската книга од денот на уписот му 
припаѓа право на учество во работата на собранието и право на глас. 
Членовите на Одборот на директори учествуваат во работата на 
Собранието без право на глас освен ако не се акционери. 
 



Собранието на друштвото се свикува во случаите одредени со Закон или 
Статутот на друштвото, како и кога тоа го бара интересот на друштвото. 
Годишното собрание го свикува Одборот на директори најдоцна 3 месеци 
по составувањето на годишната сметка на финансиските извештаи и на 
годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна 
година, а не подоцна од 6 месеци од завршувањето  на календарската 
година или 14 месеци од одржувањето на последното годишно собрание. 
 
На годишното собрание: 

- се разгледуваат и се усвојуваат годишната сметка, финансиските 
извештаи и годишниот извештај за работата на друштвото во 
претходната деловна година 

- се одлучува за употребата на чистата добивка или за покривање на 
загубата и 

- се одобрува работата на членовите на Одборот на директори. 
-  

Ако Одборот на директори не го свика годишното собрание навреме, 
собранието без одлагање го свикуваат неизвршните членови на одборот на 
директори. 
 
Кога тоа го бара интересот на друштвото и на акционерите, во време меѓу 
две годишни собранија може да се свика Собрание. 
Одборот на директори, односно неизвршните членови на Одборот на 
директори со мнозинство гласови на своите членови кога тоа е предвидено 
со ЗТД, по своја иницијатива или по барање на акционер донесува одлука 
за свикување на Собрание. 
Барање за свикување на собрание можат да понесат акционери кои имаат 
најмалку 1/10 од сите акции со право на глас. Во барањето што го 
поднесуваат по писмен пат, акционерите кои бараат свикување собрание 
мораат да ги наведат целта и причините за свикување на собранието, 
своето име и презиме, местото на живеење и ЕМБГ.  
Барањето се доставува до Одборот на директори во седиштето на 
друштвото. 
Одборот на директори во рок од 8 дена од приемот на барањето на 
акционерите за свикување на собрание донесува одлука за прифаќање или 
одбивање на барањето. Во одлуката за одбивање на барањето се 
наведуваат причините поради кои е така одлучено. 
Ако по барањето на акционери кои имаат мнозинство од сите акции со 
право на глас Одборот на директори не свика собрание во рок од 24 часа од 
денот на поднесувањето на барањето, акционерите можат да поднесат 
предлог за свикување собрание до судот согласно Законот за трговски 
друштва. 
Ако со закон и со статутот поинаку не е определено, а собранието само не 
определи посебен начин на гласање или тајно гласање, начинот на 
гласањето го определува претседавачот со собранието. 
Ако со статутот е определено на собранието акционерите да гласаат јавно, 



по барање на еден или на повеќе акционери кои имаат 1/10 од вкупниот 
број на акциите со право на глас се пристапува кон тајно гласање. 
Одлуките на собранието се донесуваат со мнозинство од акциите со право 
на глас претставени на собранието, освен ако со закон и со статутот не е 
определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во 
поглед на мнозинството со кое што се донесуваат одлуките на собранието. 
 
 
Соопштенија за акционерите 
 
Собранието се свикува со објавување на јавен повик до акционерите. 
Јавниот повик се објавува на половина страница најмалку во еден дневен 
весник и на официјалната веб страна на друштвото. 
Рокот кој тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на 
одржувањето на собранието не може да биде подолг од 50 дена ниту 
пократок од 21 ден од одржувањето на собранието. 
Јавниот повик за свикување на собранието ги содржи следните податоци: 

- датумот и часот на одржувањето на седницата; 
- местото на одржувањето на седницата; 
- предложениот дневен ред на седницата; 
- адресата на официјалната интернет страница на друштвото на која 

ќе бидат достапни информациите за одржување на собранието; 
Јавниот повик за свикување на собранието на акционери содржи опис на 
постапките според кои акционерите учествуваат и гласаат на седницата на 
собранието особено и тоа: 

- како акционери можат да вклучат точки на дневен ред на собранието 
и да предлагаат одлуки со информација за тоа како истото можат да 
го направат откако ќе им се достави поканата; 

- како акционерите можат да поставуваат прашања до друштвото за 
точките од дневниот ред со информација за рокот до кој можат да го 
сторат тоа; 

- како се одвива постапката за гласање преку полномошник, како ќе им 
се направат достапни обрасците за гласање преку полномошник. 

Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на 
акции со право на глас можат по писмен пат да бараат дополнување на 
дневниот ред на собранието кое веќе е свикано ако истовремено 
приложат и образложение за предложената точка за дополнување на 
дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. 
 

Право на глас 
 
Секоја акција со право на глас дава право на еден глас во Собранието на 
друштвото.  
Основната главнина на друштвото е составена од 59.993 обични акции.  
Бројот на гласови во Собранието изнесува 59.993 гласови. 
 



Исплата на дивиденда 
 
Добивката се утврдува согласно важечките законски прописи. 
Акционерите преку органите на управување, по истекот на секоја 
календарска година одлучуваат за распределбата на остварената добивка. 
Дел од добивката се распоредува на акционерите во вид на дивиденда 
сразмерно на учеството на номиналната вредност на нивните акции во 
вкупната главнина на Друштвото. 
Дел од добивката која се распоредува на акционерите го утврдува 
Собранието на Друштвото при пазгледувањето и усвојувањето на 
завршната сметка.  
 
 
Престанување на друштвото 
 
Акционерското друштво престанува кога ќе настапи било која причина 
утврдена со закон како и кога Собранието на друштвото ќе донесе одлука за 
престанок на акционерското Друштво.  
Друштвото престанува со : 

- истекот на времето определено со Статутот, ако друштвото било 
основано на определено време; 

- одлука на Собранието на Друштвото која е донесена со гласовите кои 
претставуваат три четвртини од основната главнина претставена на 
Собранието на Друштвото при донесување на одлуката; 

- правосилна одлука на Судот со која утврдува дека уписот на 
Друштвото во Трговскиот регистар бил незаконит; 

- припојување на Друштвото кон друго друштво и со спојување со 
друго друштво; 

- спроведување на стечајна постапка. 
 
Откуп на сопствени акции 
 
Друштвото може да стекне сопствени акции согласно закон. 
 
 
 
4.4.Статистички податоци за тргувањето со акциите на МАКПРОМЕТ АД   
      Штип за 2010, 2011 и 2012 година 
 
Во периодот од 01.01-2010 до 31.12.2012 година со акциите на 
МАКПРОМЕТ АД  Штип е тргувано на Редовниот пазар на Македонската 
берза АД Скопје, на подсегментот  Пазар на акционерски друштва со 
посебни обврски за известување.  
Со обичните акциите на МАКПРОМЕТ АД Штип не се склучиле трговски 
трансакции на Берзата. 
На 03.10.2011 година во Јавна берзанска аукција на Берзата е реализирана 



трансакција со 1.786 приоритетни акции во сопственост на Фондот на ПИОМ 
по цена од 1.573,00 денари.  
 
Во продолжение следи графичкиот приказ за тргувањето со обичните и 
приоритетните  акции на МАКПРОМЕТ АД Штип на Редовниот пазар на 
Македонската берза АД Скопје. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



5.   ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
 
 
5.1.Податоци за членовите на органите на управување 
 
Управувањето со МАКПРОМЕТ АД  Штип е организирано според 
едностепен систем со Одбор на директори. 

 
 

5.1.1     Одбор на директори 
 
Одборот на директори на МАКПРОМЕТ АД  Штип е составен од 3 члена од 
кои двајца неизвршни членови на Одборот на директори и еден извршен 
член на Одборот на директори.   
Еден од неизвршните членови на Одборот на директори е независен член. 
 
Во продолжение следи составот на членовите на Одборот на директори со 
приказ на бројот на акции што ги поседуваат во МАКПРОМЕТ АД  Штип. 
 
                                                                                         бр.на акции и %                    
име и презиме                      функција                 во осн. главн.и гласачки права  
                                                                                         
________________________________________________________________ 
  
Миле Атанасов                Претседател              53.176             88,49%           
Пиха Стерјова                  Член                                 52               0,08%             
Ленче Ѓорѓиева                Член                             нема                         
________________________________________________________________ 
 
 
          
 
Во продолжение следи приказ на податоци за пооделни членови на 
Одборот на директори на МАКПРОМЕТ АД  Штип.  
 
 
1.1 
 

Име и презиме  1. Миле Атанасов   

1.2 Деловна адреса Брегалничка бб  Штип  

1.3 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Неизвршен член и Претседател на Одбор на 
директори од  22.12.2011 година  

 
1.4 
 
 

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

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 



1.5 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

 
Нема било каква поврзаност со другите 
членови на  Одборот на директори 

 Детални податоци  
1.6 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

Од  06.11. 2002 година до 28.12.2005 година  
Претседател на Управен Одбор на 
Макпромет АД Штип;  
Од декември 2005 година Претседател на  
Одбор на директори  на Макпромет АД Штип; 
Од  2005 година  Претседател на Одбор на 
дирекотри  на  Семенарство АД Скопје; 
Од ноември 2010 година  Претседател на 
Одбор  на директори  на Млекара АД Тетово    

1.7 
 
 
 
 
 
 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

Член на Одбор на директори  во 
Семенарство АД Скопје  
Член на Одбор на директори во Млекара АД 
Тетово  
Aкционер во  Семенарство АД Скопје 
Aкционер во Млекара АД Тетово . 
 

1.8 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 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

1.9 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 (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

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

 
53.176 обични акции, што претставува 
88,49% од основната главнина, односно  од 
акциите со право на глас. 

 
 
 
 
 
 
  



2.1 
 

Име и презиме и датум на раѓање 
 

2. Пиха Стерјова   
 

2.2 Деловна адреса Брегалничка бб Штип  

2.3 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Извршен член на Одборот на директори  
од 22.12.2011 година  

2.4 
 
 
 

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

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 

2.5 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

Нема било каква поврзаност со другите 
членови на  Одборот на директори 

 Детални податоци  
2.6 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

Од ноември 2002 година  Финансов директор 
на Макпромет АД Штип  
Од 30.12.2005 година  Главен извршен 
директор на Макпромет АД Штип      

 
2.7 
 
 
 
 
 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

Член на Одбор на директори во 
Семенарство АД Скопје; 
Член на Одбор на директори во Млекара АД 
Тетово; 
Акционер во Млекара АД Тетово. 
 
  
 
 
 
 

2.8 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 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 

2.9 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 (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 



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

 
52 обични акции што претставува 0,08% од 
основната главнина, односно од акциите со 
право на глас. 

 
 
 
 

3.1 
 

Име и презиме и датум на раѓање 
 

 3.Ленче Ѓорѓиева   05.09.1962                    
 

3.2 Деловна адреса Брегалничка бб Штип  

3.3 Функција што ја врши кај издавачот 
и датум од  кога ја врши функцијата  

Неизвршен  независен  член на Управен 
Одбор на директори од  22.12.2011    

3.4 
 
 

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

 
Не врши значајни активности надвор од 
работењето кај издавачот 

3.5 Податок за природата на било 
каква поврзаност на лицето со 
другите членови на Одборот на 
директори 

Нема било каква поврзаност со другите 
членови на  Одборот на директори 
   

 Детални податоци  
3.6 Податоци за релевантното  

менаџерско и експертско работно 
искуство 

Од 30.12.2005 година  Неизвршен член на 
Одбор на дирекотри на Макпромет  

 
 
 
3.7 
 
 

Имиња на друштва во кои лицето е 
член на Одборот на директори, 
односно управниот и надзорниот 
одбор или содружник, односно 
акционер во било кое време во 
последните пет години и податок 
дали лицето сеуште е или не е веќе 
член или содружник, односно 
акционер 

 
Не бил член на Одборот на директори, 
односно УО и НО или содружник односно 
акционер во било кое време во последните 
пет години. 
 

3.8 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 

 
Лицето не било член на одборот на 
директори ,односно УО и  НО на правно лице 
против кое е поведено стечајна , 
предстечајна или ликвидациона постапка во 
последните пет години 



3.9 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 (со податок кога била 
изречена мерката  и до кога траела 
забраната) 

 
 
Не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на професија, дејност 
или должност од определено занимање кое 
деловно или во целост е опфатено во 
предметот на работење на издавачот во 
последните пет години. 

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

 
нема акции во друштвото 

 
 

 
5.2.Судир на интереси помеѓу членовите на органите на издавачот 
 
5.2.1.Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу 
одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните 
приватни интереси или други одговорности 
 
Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои 
лицата, членови на Одборот на директори ги имаат кај МАКПРОМЕТ АД  
Штип и нивните приватни интереси или други одговорности. 
 
5.2.2.Податок за постоење на договор или соработка помеѓу овие лица 
и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз основа 
на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот на 
директори на издавачот 
 
Не постои договор или соработка помеѓу лицата, членови на Одборот на 
директори и големите акционери, клиенти, добавувачи и други лица врз 
основа на што било кое од овие лица било избрано за член на Одборот на 
директори на МАКПРОМЕТ АД  Штип. 
 
5.2.3.Детални податоци за постоењето на било каково ограничување 
на располагањето со акциите кои членовите на Одборот ка директори 
на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски 
период за што овие лица се согласиле 
 
Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои 
членовите на Одборот на директори ги поседуваат кај МАКПРОМЕТ АД  
Штип во определен временски период. 
 



 
6.   РАЗВОЈНИ ПЕРСПЕКТИВИ 
 
6.1.Информација за развојните перспективи во деловното работење  
      во периодот 2013-2о15 година 
 
 
Во периодот 2013-2015 година развојните перспективи на МАКПРОМЕТ АД 
Штип ќе се согледа од поединечните  дејствија кои се превземаат во 
друштвата преку кои ја обавува својата дејност. 
Во друштвото  Европа ДООЕЛ Штип, планирани се зголемени маркетинг 
активности со цел подобро позиционирање на производите на домашниот и 
странскиот пазар. На домашен терен се планираат различни промотивни 
активности со кои поголем број на купувачи би се запознале со широката 
лепеза на производи како и со квалитетот  на тие производи. Активностите 
ќе ги опфатат како најмладите консументи – децата така и возрасните. 
Учеството на саеми ќе продолжи и во овој период.  
Со следење на понудата на пазарот за кондиторски производи се воочува 
дека  и амбалажата  е важен дел од маркетинг миксот и дека често таа е 
пресуден елемент за купување. Поради тоа  се превземаат  активности за 
ребрендирање на нашите производи со воведување на нови  модерни 
трендовски материјали за пакување на одредени производи. Ова и особено  
поради тоа што мора да се следат светските трендови и по квалитет да се 
блиску до нив бидејки странските пазари го бараат тоа. 
Во друштвото Жито леб ДООЕЛ – производство на пекарски производи исто 
така се планира да се корегира со воведување на нови производи и нови 
пакувања за нив. Инвестициите  кои ќе се направат во опремата уште 
повеќе ќе придонесат за производство пред се на здрава храна која и сега 
подлежи на сите стандарди за тој тип на производи. 
Остантите друштва се од дејноста на печатарството и се во најголем дел 
ангажирани за следење на новите амбалажи за потребите на кондиторската  
индустрија и тоа во најголем дел за Европа ДООЕЛ Штип, но и за други 
купувачи. Зголемувањето на производството , а и новите дизајни кои се 
потребни ќе се направат  со постојано инвестирање во нова технологија 
која и во следните две години се очекува да се направи.  
 
6.2.Основни претпоставки и проценка за движење на добивката во  
      период 2013-2015 година 
 
Резултатот од работењето на друштвото зависи како од ангажирањето на 
целата компанија, така и од објективните услови кои се наметнати  во 
стопанството. Напорите кои се прават  да се излезе од претходната 
наследна ситуација и работењето со добивка се огромни, но резултатот на 
тоа полека но сигурно се гледа. Со нови инвестиции во сите области во 
средства, знаење и маркетинг, со ангажирање на млади и образовани 



кадри, но и нужно  финасиски средства од банките , во овие две години 
сигурно е дека резултатот ќе биде позитивен и ќе има нагорен тренд.  
 
 
7. РЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2011 и 2012 ГОДИНА 
  
Составен дел на Проспектот се Ревидираните финансиски извештаи и 
консолидирани Ревидирани финансиски извештаи со мислењето на 
независниот ревизор за 2011 и 2012 година, изготвени во согласност со 
Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и  
објавени во Република Македонија .                                                                   
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