
Предлог листа на кандидати за членови во  

НАДЗОРНИОТ ОДБОР на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје 

 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ РАТКО ЧАДИКОВСКИ 
 Адреса на живеење Скопје, Пиринска 48/6 

 Дата на раѓање 15.01.1947 година 

 Брачна состојба женет 

 Државјанство Република Македонија 

 ЕМБГ - 

 Образование ВСС - Економски факултет 

 Други професионални квалификации -- 

 Работно ангажирање пензионер 

 Искуство каде и како го стекнал 40 години искуство, Државна управа, Републички завод за општествено планирање, Стопанска комора, Секретаријат за индустрија и енергетика, Алкалоид - Заменик Генерален директор, ПИВАРА СКОПЈЕ АД - Заменик Генерален директор , М-6 Светлана и останати ДОО - Скопје, пензионер од 01.02.2012 година 
 Во друштвото/друштва е/или бил член на орган на управување/надзор и други поважни функции што вршел Член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје и 

Член на Одбор на директори на Охридтурист АД Охрид  

 Број на акции што поседува и доколку поседува во друштвото Удел во М-6 ДОО Скопје кое е сопственик на акции 

во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во други друштва 10 акции во Охридска банка АД Охрид 

 Заеми и други обврски што ги има и доколку ги има спрема друштвото -- 

 

 

2. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СВЕТЛАНА ПЕНДАРОВСКА 
 Адреса на живеење Улица “Демир Трајко“ бр.8-б - Општина Карпош - Скопје 

 Дата на раѓање 08.01.1950 година 

 Брачна состојба - 

 Државјанство Република Македонија 

 ЕМБГ - 

 Образование ВСС - Економски факултет 

 Други професионални квалификации - 

 Работно ангажирање М-6 ДОО Скопје - Управител 

 Искуство каде и како го стекнал 40 години : Пивара Скопје АД - Финансов директор, М-6 ДОО Скопје - Управител 
 Во друштвото/друштва е/или бил член на орган на управување/надзор и други поважни функции што вршел Член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје и 

Член на Одбор на директори на Инвестброкер АД Скопје 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во друштвото Удел во М-6 ДОО Скопје кое е сопственик на акции 

во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во други друштва - 

 Заеми и други обврски што ги има и доколку ги има спрема друштвото - 

 
 
 



3. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ТИХОМИР АТАНАСОВСКИ 
 Адреса на живеење Бул 3 Македонска бригада /3 бр.95 1000 Скопје 

 Дата на раѓање 01.04.1953 

 Брачна состојба оженет 

 Државјанство Република Македонија 

 ЕМБГ - 

 Образование Електротехнички факултет 

 Други професионални квалификации - 

 Работно ангажирање Раководител во М-6 ЕДЕН СРБ - Београд 

 Искуство каде и како го стекнал 10 година ОМИТА - Скопје и 23 години Пивара Скопје АД Скопје 
 Во друштвото/друштва е/или бил член на орган на управување/надзор и други поважни функции што вршел Член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје и 

Член на Менаџерскиот тим на М-6 ЕДЕН СРБ - Београд 

 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во друштвото 4,643 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во други друштва - 

 Заеми и други обврски што ги има и доколку ги има спрема друштвото - 

 
 
 

4. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЌ 
 Адреса на живеење Скопје, Тасино Чешмиче бр.4 

 Дата на раѓање 15.11.1932 

 Брачна состојба оженет 

 Државјанство Република Македонија 

 ЕМБГ - 

 Образование ВСС - Правен факултет 

 Други професионални квалификации положен правосуден испит 

 Работно ангажирање Пензионер од 1997 година 

 Искуство каде и како го стекнал 40 години: судија поранешен Општински суд сега 
Основен суд 2 ,Скопје 1958-1960, Преседател на 
Основен суд 2 ,Скопје 1960 -1965, Судија на Окружен 
суд сега Апелациони суд 1965 -1977, судија на Суд 
па здружен труд на РМ1977 - 1987, Судија на Уставен 
суд на РМ 1987 -1995, Советник при Влада на РМ 
1995 -1997 

 Во друштвото/друштва е/или бил член на орган на управување/надзор и други поважни функции што вршел Член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје  

 Број на акции што поседува и доколку поседува во друштвото - 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во други друштва - 

 Заеми и други обврски што ги има и доколку ги има спрема друштвото - 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЃОРЃИ ПЕТРУШЕВ 
 Адреса на живеење Скопје, "Михаил и Евтихиј" 12/11  

 Дата на раѓање 03.12.1969 

 Брачна состојба оженет 

 Државјанство Република Македонија 

 ЕМБГ - 

 Образование ВСС - Економски факултет 

 Други професионални квалификации - 

 Работно ангажирање Управител, М6 Инвестиции дооел Скопје и инвестицио-
нен советник на групацијата М6 (од Ноември 2011) и 
Вршител на должноста Извршен директор на 
Асоцијатацијата "Вина од Македонија" (од 2012) 

 Искуство каде и како го стекнал 2007-2011 - Член на УО и Генерален директор, 
Винарска визба Тиквеш АД Скопје, 2004-2007 - Менаџер 
- координатор за развој на винскиот бизнис, групација 
М6, 2002-2004 - Државен сектретар во Министерството 
за економија на Република Македонија, 1998-2002 - 
Раководител за деловен развој, Македонска банка за 
поддршка на развојот АД Скопје, 1994-1998 - Самостоен 
соработник, Агенција на РМ за санација на банка, Пред 
1994 - Работа во приватни компании на проекти за 
истражување на пазар, продажба и дистрибуција на 
лиценцирани Microsoft софтверски пакети, 

 Во друштвото/друштва е/или бил член на орган на управување/надзор и други поважни функции што вршел Член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје,  

Член на Одбор на директори на Охридтурист АД Охрид, 

Управител во М6 Инвестиции дооел Скопје, 

инвестиционен советник на групацијата М6 (од 

Ноември 2011 до денес) и Вршител на должноста 

Извршен директор на Асоцијатацијата "Вина од 

Македонија" (2012 до денес) 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во друштвото - 

 Број на акции што поседува и доколку поседува во други друштва - 

 Заеми и други обврски што ги има и доколку ги има спрема друштвото - 

 


