ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
01.10.2020 година
(четврток)

септември 2020, Скопје

Vrz osnova na ~len 34 i 35 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo za
proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport - import AD KAVADARCI se objavuva

JAVEN POVIK

ZA SVIKUVAWE I ODR@UVAWE
GODI[NOTO SOBRANIE NA AKCIONERITE NA
VINARSKATA VIZBA TIKVE[ AD - Kavadarci
Godi{noto sobranie na akcioneriте na VINARSKAТА VIZBA TIKVE[ eksport import AD - KAVADARCI }e se odr`i на 01.10.2020 година (четврток) so po~etok vo 12.00
~asot vo sedi{teto na подружницата Управа во Скопје na ulica 810 br.2 Гази баба,
Скопје.
Za rabota na Sobranieto se predlaga sledniot
DNEVEN RED
Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.
Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на
ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2019 година, Финансиските извештаи за
работењето за 2019 godina, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019
година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за
2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор
за 2019 и донесување на одлуки за следново:
• Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на
ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од
ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни
извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани
извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina.
• Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од
работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци ВО 2019 година.
• Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на
ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во
ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот odbor и на
Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на
финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020
година.
Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД
- Кавадарци.
Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорнииот одбор на
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
Vo rabotata na Godi{noto sobranie mo`at da u~estvuvaat i da gi ostvaruvaat
svoite prava i interesi site akcioneri li~no ili preku ovlasteni pretstavnici i
zastapnici imenuvani za ostvaruvawe na site ili izvesni prava na upravuvawe so
polnomo{no za zastapuvawe zavereno od notar.
Uslov za u~estvo vo rabotata na Godi{noto sobranie e prijavuvawe na
akcionerot ili ovlasteniot prestavnik ili zastapnik so polnomo{no za prestavuvawe

i zastapuvawe na akciite najdocna pred po~etok na odr`uvaweto na sednicata na
Godi{noto sobranie.
Sobranieto odlu~uva samo za pra{awa utvrdeni vo Dnevniot red.
Vklu~uvawe novi to~ki vo dnevniot red, predlagawe odluki i postavuvawe na
pra{awa mo`e da se vr{i po pismen pat soglasno ~len 390 od Zakonot za trgovski
dru{tva vo rok od 8 dena od denot koga e objaven javniot povik za odr`uvawe sednica
na sobranieto so barawe za vklu~uvawe na novi to~ki vo dnevniot red i postavuvawe
na pra{awa dostaveni do dru{tvoto.
Glasaweto na Godi{noto sobranieto mo`e da se vr{i od akcionerot li~no ili
od polnomo{nikot na sednicata.
Materijalite za rabota na sednicata na Sobranieto }e bidat staveni na uvid na
akcionerite po objavuvaweto na ovoj povik vo prostoriite na Pravnata slu`ba na VV
TIKVE[ АД – Кавадарци во седиштето на Подружница Управа во Скопје на Улица 810
број 2, Гази баба, Скопје sekoj raboten den od 8 do 10 ~asot.
Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk
VINARSKATA VIZBA TIKVE[ AD - Kavadarci

Д Н Е В Е Н

Р Е Д

За работа на Годишното собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - Кавадарци.на 01.10.2020 година

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.
Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од
работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2019 година,
Финансиските извештаи за работењето за 2019 godina, Завршната сметка и
резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани
Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и
Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
за 2019 godina, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и
Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор за 2019
и донесување на одлуки за следново:
• Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во
работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната
сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни
ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните
ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019
godina.
• Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените
резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци ВО
2019 година.
• Одлука за распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна
ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот
odbor и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци,
за 2019 година.
Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и
на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци,
за 2020 година.
Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорнииот одбор
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од
работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2019 година,
Финансиските извештаи за работењето за 2019 godina, Завршната сметка и
резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани
Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и
Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
за 2019 godina, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и
Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор за 2019
и донесување на одлуки за следново:
• Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во
работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната
сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни
ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните
ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019
godina.
• Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените
резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци ВО
2019 година.
• Одлука за распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна
ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
• Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот
odbor и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци,
за 2019 година.

Годишен Извештај за остварените резултати од работењето на
ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2019 година, Финансиските
извештаи за работењето за 2019 godina, Завршната сметка и резултатите во
работењето за 2019 година.

 Predlog - odlukа za usvojuvawe на Godi{niot Izve{taj za rezultatite
od rabotewe na VINARSKA VIZBA TIKVE[АД – Кавадарци, vo 2019 godina
Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
ја донесе следната:
O D L U K A
Za usvojuvawe na Godi{niot Izve{taj za rezultatite od
raboteweto na VV TIKVE[ AD - Kavadarci vo 2019 godina
1.SE USVOJUVA Godi{niot Izve{taj za rezultatite od raboteweto na
VINARSKA VIZBA TIKVE[ AD - Kavadarci vo 2019 godina.
2.Godi{niot Izve{taj za rezultatite od raboteweto na dru{tvoto vo 2019 godina
e prilog i sostaven del na ovaa Odluka.
3.Odlukata stapuva na sila so denot na donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
 Predlog - odlukа na zavr{nata smetka i za rezultatite vo raboteweto
na VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД – Кавадарци за 2019 година
Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
ја донесе следната:
O D L U K A
Za usvojuvawe na zavr{nata smetka za rezultatite vo
raboteweto na VВ TIKVE[ AD - Кавадарци vo 2019 godina
1. SE USVOJUVA zavr{nata smetka za rezultatite vo raboteweto na
Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA
TIKVE[ eksport - import AD - Кавадарци vo 2019 godina.
2. SE UTVRDUVAAT slednite finansiski pokazateli za rezultatite vo raboteweto na Vinarskata vizba TIKVE[AD - Кавадарци za 2019 godina:
Red.br.
1
2
3
4
5

ELEMENTI
Ostvareni prihodi
Ostvareni rashodi
Ostvarena dobivka pred
odano~uvawe
Danok na dobivka
Ostvarena neto dobivka

Struktura
vo %
100%
89,46%

IZNOS
1.784.776.419
1.596.605.554

10,54%

188.170.865

1,22%
9,32%

21.769.019
166.401.846

3. Sostaven del na odlukata e Zavr{nata smetka, izve{taite i druga dokumentacija za 2019 godina.
4. Finansiskiot sektor da gi izvesti nadle`nite slu`bi Centralniot registar
na RM i Ministerstvoto za finansii Upravata za javni prihodi, za ostvareniot finansiski rezultat i negovata raspredelba so dostavuvawe na propi{anite obrasci za zavr{nata smetka za 2019 godina.
5. Odlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

 Predlog - odlukа za распределба на остварената добивка за
работењето на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2019 година

Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
ја донесе следната:
O D L U K A
Za raspredelba na ostvarenata dobivka od raboteweto
na VINARSKA VIZBA TIKVE[AD AD - Кавадарци vo 2019 godina
1.Raspredelba na dobivkata da se izvr{i spored slednoto:
ELEMENTI
Ostvarena neto dobivka
Dobivka za reinvestirawe

2019
Struktura vo %
100%
100%

IZNOS
vo denari
166.401.846
166.401.846

1. Iznos od 166.401.846,00 denari rasporeden vo dobivka namenet за
reinvestirawe da se koristi vo 2020 godina za vlo`uvawa vo novi investicii.
3.Odlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Ревизорски извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи
за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани
извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina

 Predlog - odluka za usvojuvawe na Извештајот од контролата на
завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС СКОПЈЕ, со содржани
Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за 2019 и
Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за
2019 godina.

Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на 01.10.2020 година ја
донесе следната:
O D L U K A
Za usvojuvawe na Izve{tajot od kontrolata na zavr{nata smetka na
VINARSKATA VIZBA TIKVE[ AD - Kавадарци na revizorskata ku}a MUR STIVENS
DOO Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за
ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina
1.SE USVOJUVA Izve{tajot od kontrolata na zavr{nata smetka od revizorskata
ku}a MUR STIVENS DOO Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за
ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за
ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina на Zavr{nata smetka i na rezultatite vo
raboteweto na Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA
VIZBA TIKVE[ eksport - import АД - KAVADARCI za 2019 godina.
2.Sostaven del na Odlukata e Izve{tajot od izvr{enata kontrola na zavr{nata
smetka na revizorskata ku}a MUR STIVENS DOO Скопје со содржани Конечни ревидирани
посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани
консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 godina на Zavr{nata
smetka i na rezultatite vo raboteweto na Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i
prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport - import - АД - Кавадарци za 2019
godina.
3.Одлуката vleguva na sila vedna{ so donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година

 Predlog odluka za usvojuvawe na Izve{tajot na Slu`bata za vnatre{na
revizija vo VV TIKVE[ АД – Кавадарци, za rezultatite od raboteweto na
dru{tvoto vo 2019 godina

Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
ја донесе следната:
O D L U K A
Za usvojuvawe na Izve{tajot na Slu`bata za vnatre{na revizija
vo VV TIKVE[ AD - Кавадарци za 2019 godina
1. SE USVOJUVA Izve{tajot na Slu`bata za vnatre{na revizija vo VV TIKVE[
AD - Kavadarci, za 2019 godina.
2. Sostaven del na Odlukata e Izve{tajot na Slu`bata za vnatre{na revizija vo
VV TIKVE[ AD - Kavadarci za 2019 godina.
3. Оdlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Извештаи за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор
за 2019 година

ИЗВЕШТАЈ

НА УПРАВЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД- КАВАДАРЦИ
2019 Година
ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци има двостепен систем на
управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 7 (седум) членови и
Надзорниот одбор составен од 5 (пет) членови од кои 2 (два) члена се независни
членови во Надзорниот одбор. Во 2019 година членови на Управниопт одбор се
Svetozar Janevski - pretsedatel i ~lenoviте Sne`ana Slavkova, Mate Nasteski,
Qup~o Krstevski, Xon Кирил Jonovski, Anгеле ^oleski - во оставка i Rado{ Vuki}evi}
- Generalen direktor.
Управниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2019
година работеше на седници. Управниот одбор во 2019 година има одржано 13
седници на кои беа водени расправи и дискусии и беа донесени голем број на
одлуки и заклучоци за работењето на друштвото и тоа:
1. Седница 25.01.2019 godina
Т.1. Разгледување и усвојување na Деловниот план за работењето на
VINARSKATA VIZBA TIKVEШ AD - KAVADARCI за 2019 година.
T.2. Донесување на одлука за склучување на Договор за купопродажба на
производи со фирмата "METRO Cash & Carry Import" Limited liability company, со
седиште:142407,Moscow region, Noginsk district, territory of Noginsk - Technopark, 8.
T.3. Донесување Одлука за купување на две употребувани и на три нови
патнички моторни возила кои ќе се користат за службени потреби на Акционерското
Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт
АД Кавадарци.
2. Седница 14.02.2019 godina
T.1. Донесување на Одлука за промена на цените на производи на ВВ ТИКВЕШ
АД – Кавадарци за пазарот во Македонија.
Т.2. Донесување на Одлука за промена на моделот за соработка на ВВ
ТИКВЕШ АД – Кавадарци со дистрибутерот за пазарот на Србија.
Т.3. Донесување Одлука за промена на Комерцијалната политика на ВВ
ТИКВЕШ АД – Кавадарци во Македонија.
Т.4. Донесување Одлука за промена на цените на Ракијата за пазарот на
Албанија.
Т.5. Донесување Одлука за за престаноци на работен однос на вработени од
деловни причини во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
3. Седница 14.02.2019 godina (дописна)
Т.1. Донесување на Одлука зa одобрување на давање гаранција во форма на
менична изјава и одобрување на склучување на Договор за пристапување кон долг за
задолжувањето на Друштвото за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје со
рамковен револвинг кредит – лимит износ од 3.000.000,00 ЕУР – а во денарска
противредност кај давателот на кредитот ХАЛКБАНК АД Скопје.
4.Седница 15.03.2019 година
Т.1 Усвојување на резултати од пописот на имотот на ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ со состојба на 31.12.2018 година
5. Седница 15.03.2019 година
Т.1. Усвојување на завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2018 година.
T.2. Donesuvawe na Odluka za sklu~uvawe Dogovor za plate`na bankarska
garancija so Ohridska Banka a.d.Скопје,
6. Седница 15.03.2019 година (дописна)

Т.1. Донесување Одлука зa одобрување склучување на Договор за пристапување
кон долг со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на Друштвото за инженеринг
и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје од банката со износ од 426.250.000,00 денари врз
основа на Договор за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2
од 29.03.2019 година со корисникот на кредит М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје со рок до
29.03.2029 година.
7. Седница 02.05.2019 година
T.1. Razgleduvawe, usvojuvawe Informacija za rezultatite vo raboteweto na VV
TIKVE[ AD - Kavadarci period 01.01.2019 г. do 31.03.2019 g.
T.2. Разгледување, усвојување на Извештај за обврските на ВИНАРСКАТА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки состојба do 31.03.2019 година и Извештај за обврски
на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према
лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од
РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со
состојба на do 31.03.2019 година.
T.3.Разгледување и усвојување Извештaj за работење на Службата за внатрешна
ревизија - прв квартал 2019 година.
T.4. Донесување Одлука за купопордажба на недвижен имот – градежно земјиште
по имотен лист ИЛ.бр.10532 на КП.бр.13997 и 13998 на КО Кавадарци 2.
Т.5. Донесување Одлука за купување 2 нови возила кои ќе се користат за
службени потреби на Акционерското Друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци.
Т.6. Донесување на Одлука за продажба на Полуавтоматски термо тунел на
Друштвото M-6 ЕДЕН СРБ ДОО, Беорад, Србија.
Т.7. Донесување одлука за давање согласност за престанок на работен однос
од деловни причини на работник во Dru{tvoto za hrana, ketering i turizam
TIKVE[ - VINSKI TURIZAM DOOEL Kavadarci.
8. Седница 22.05.2019 година
Т.1. Донесување Одлука за давање согласност за промена на името на
фирмата и адресата на основачот – единствен содружник во Друштвото за храна,
кетеринг и туризам ТИКВЕШ - ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци
9. Седница 28.06.2019 година
T.1.Razgleduvawe materijali za raboteweto na VINARSKA VIZBA TIKVE[ AD KAVADARCI vo 2018 godina i toa:
1.1.Izve{taj od izvr{ena kontrola na zavr{nata smetka na revizorskata ku}a
MUR STIVENS DOO Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 godina.
1.2.Izveшtaj na Slu`bata za vnatreшna revizija vo VV TIKVEШ AD - Kavadarci
za 2018 godina.
1.3.Godi{en Izve{taj za ostvarenite rezultati od rabotewe na VV TIKVE[ AD
- KAVADARCI vo 2018 godina.
1.4.Izve{taj za rabotata na Upravniot odbor na VV TIKVE[ AD - Кавадарци, за
2018 година.
T.2. Predlagawe Рevizor za revizija na godi{nata smetka i na finansiskite
izve{tai na VINARSKATA VIZBA TIKVE[, AD, - KAVADARCI za 2019 god.
Т.3. Донесување Одлука за утврдување предлог измени и дополнувања на
Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
Т.4. Одлука за утврдување на надлежност за одлучување за одобрување зделка
со заинтересирана страна.
T.5. Zaka`uvawe на Godi{no Sobranie na akcioneriте na VV TIKVE[ AD Kavadarci, so utvrduvawe na Dneven red za rabota na Godi{noto Sobranie.
Т.6. Донесување одлука за основање подружница.
Т.7. Донесување одлука за одобрување кредитни лимити на купувачи
Т.8. Донесување на одлука за купување 5 моторни возила за службени потреби на
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци
Т.9. Донесување одлука за доделување награда за посебно извршени
дополнителни работи.

10.Седница 27.08.2019 година

Т.1. Донесување и усвојување документи поврзани со Бербата на
грозје 2019 година:

T.2.Разгледување и усвојување Извештaj за работење на Службата за внатрешна
ревизија – полугодишен извештај 2019 година.
Т.3. Донесување одлука за одобрување Договор за подигање лозов насад на
површина 34 хектари со разни сорти винова лоза меѓу Акционерското друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД –
Кавадарци и Трговското друштво за земјоделие и лозарство М - ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ
Скопје зделка со заинтересирана страна.

Т.4. Донесување на одлука за набавка со купопродажба – лизинг на
четири моторни возила за службени потреби на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци како и два трактора за потребите
во работењето на друштвото.

11.Седница 25.10.2019
Т.1. Донесување на Одлука за одобрување на кредит во Македонска Банка за
поддршка на рaзвојот АД Скопје, на износ од 27.000.000,00 денари
12. Седница 01.11.2019 година
Т.1. Донесување Одлука за давање согласност ВВ ТИКВЕШ А Д СКОПЈЕ да
склучи А Н Е К С 3 на Договор за деловна соработка - вршење банкарски работи
бр. 5190 од 25.03.2016 година со ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, на
износ до 100.000.000,00 денари со рок на важност заклучно со 25.07.2028 година,
со сите споредни побарувања.
Т.2.Донесување одлука за набавка купопродажба – лизинг на 4 моторни возила за
службени потреби на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци.
13. Седница 23.12.2019 година
Т.1. Разгледување и усвојување na Деловниот план за работењето на
VINARSKATA VIZBA TIKVEШ AD - KAVADARCI за 2020 година.
T.2.Донесување Одлука за попис на средства и обврски состојба 31.12.2019
година.
Т.3. Донесување Одлука за formirawe komisii za popisi со состојба на

31.12.2019 година.

T.4.Разгледување и усвојување Извештaj за работење на Службата за внатрешна
ревизија – трет квартал 2019 година.
T.5.Разгледување и усвојување Годишен план за работење на Службата за
внатрешна ревизија - 2020 година.
Т.6. Донесување Одлука за Измени и дополнување бр.1 на Процедура за
репрезентација, спонзорство, корпоративни активности и деловно гостопримство.
Т.7.Донесување одлука за доделување награда за посебно извршени
дополнителни работи.
Т.8. Донесување одлука за Престанок на работен однос од деловни причини за
работници вработени во душтвото.
Т.9. Донесување Одлука за доделување награда за вработени во Сектор за
производство за посебно извршени работи берба 2019 година и
Т.10.Препорака за одобрување зделка со заинтересирана страна по Договор
за деловна соработа меѓу ВИНАРСКАТА ВИЗБА - ТИКВЕШ АД – Кавадарци и
Друштвото за производство и трговија со грозје, вино и останати алкохолни и безалкохолни
пијалоци БАРОВО ДООЕЛ Скопје.
ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

ИЗВЕШТАЈ
НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД- КАВАДАРЦИ
2019 година
ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци има двостепен систем на
управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 7 (седум) членови и
Надзорниот одбор составен од 5 (пет) членови од кои 2 (два) члена се независни
членови во Надзорниот одбор. Во 2019 година членови на Управниопт одбор се
Ратко Чадиковски - Претседател, Тихомир Атанасовски - член, Братољуб Раичковиќ - член,
Миле Бундовски - член и Светлана Пендаровска – член.
Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2019
година работел на седници. Во тек на 2019 година, Надзорниот одбор има одржано
8 седници на кои беа водени низа дискусии и беа донесени голем број одлуки и
заклучоци за работењето на друштвото и тоа:
1. Седница 11.02.2019 godina
Т.1. Разгледување - одобрување na Деловниот план за работењето на
ВИНАРАСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2019 година.
T.2.Разгледување и усвојување на Извештај за обврските на ВИНАРАСКАТА
ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки со состојба на 30.11.2018 година и Извештајот
за обврски на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски
према лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од
Купувачи од РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава
производи со состојба на 30.11.2018 година.
T.3.Разгледување и усвојување Извештaj за работење на Службата за внатрешна
ревизија - четврт квартал 2018 година.
T.4.Разгледување и усвојување Годишен план и Календар за ревизија на Службата
за внатрешна ревизија за 2019 година.
Т.5.Разно.
2. Седница 01.03.2019 godina
Т.1. Odobruvawe na zdelkа so zainteresirana strana за Договор за
купопродажба на вино меѓу Акционерското друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Скопје и Компанијата ЦДГ Франција –
Авигнон, Франција.
Т.2. Разно.
3. Седница 12.03.2019 godina
Т.1. Донесување одлука за претседавање со седниците на Управниот одбор на
Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт - импорт АД – Кавадарци поради објективна неможност Претседателот на
Управниот одбор да ја обавува функцијата Претседател или ако Претседателот е
отсутен.
4.Седница 20.05.2019 година
Т.1. Разгледување завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2018 година.
Т.2.Razgleduvawе Informacija za rezultati vo rabotewe na VV TIKVE[ AD Kавадарци period 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
T.3. Разгледување Извештај за обврските на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД –
Кавадарци кон банки состојба do 31.03.2019 година и Извештај за обврски на ВВ ТИКВЕШ
АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према лозари за откупено
грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од РМ и други купувачи
од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со состојба на do
31.03.2019 година.
T.4.Разгледување Извештaj за работење на Службата за внатрешна ревизија - прв
квартал 2019 година.
Т.5. Разгледување Извештaj на Службата за внатрешна ревизија за работење на М 6 Тиквеш Београд.
Т.6. Донесување одлука за давање согласност за основање подружница.

Т.7. Odobruvawe zdelkа so zainteresirana strana
Т.8. Разно.
5. Седница 15.07.2019 година
T.1. Razgleduvawe materijali za raboteweto na VINARSKA VIZBA TIKVE[ AD KAVADARCI vo 2018 godina i toa:
1.1.Izve{taj od izvr{ena kontrola na zavr{nata smetka na revizorskata ku}a
MUR STIVENS DOO Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ
ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 godina.
1.2.Izveшtaj na Slu`bata za vnatreшna revizija vo VV TIKVEШ AD - Kavadarci
za 2018 godina.
1.3.Godi{en Izve{taj za ostvarenite rezultati od rabotewe na VV TIKVE[ AD
- KAVADARCI vo 2018 godina.
1.4.Izve{taj za rabotata na Upravniot и Надзорниот odbor na VV TIKVE[ AD Кавадарци, за 2018 година.
T.2. Predlagawe Рevizor za revizija na godi{nata smetka i na finansiskite
izve{tai na VINARSKATA VIZBA TIKVE[, AD, - KAVADARCI za 2019 god.
Т.3. Донесување Одлука за утврдување предлог измени и дополнувања на
Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
Т.4. Одлука за утврдување на надлежност за одлучување за одобрување зделка
со заинтересирана страна.
T.5. Prifa}awe Izve{tai i Predlog odluki za rabotewe na Akcionerskoto
dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport import АД – Кавадарци vo 2018 g. {to }e bidat predlo`eni za usvojuvawe na Godi{noto
Sobranie na akcionerite zaka`ano zа 07.08.2019 g.
Т.6. Odobruvawe zdelkа so zainteresirana strana.
T.7. Разно.
6. Седница 18.07.2019 година
Т.1. Донесување одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна
Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје сега ДОО Скопје во врска
со склучениот Договор за одобрување рамковен револвинг кредит - лимит број
RМ2019/69 од 13.02.2019 година меѓу Давателот на кредит ХАЛКБАНК АД Скопје и
корисникот на кредит Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје за
3.000.000,00 ЕУР – а и обезбедувањето од ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци гарант-авалист со
потпишување Меница уредена во форма на нотарски заверена менична изјава и
склучување Договор за пристапување кон долг на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци со
Давателот на кредит ХАЛКБАНК АД Скопје.
7. Седница 12.08.2019 година
T.1. Донесување Одлука зa утврдување и донесување на Пречистен текст на
Сtatutot na Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i prerabotka na vino
VINARSKA VIZBA - TIKVE[ eksport - import AD - Kavadarci.
8. Седница 14.10.2019 година
T.1. Razgleduvawe, usvojuvawe на Informacija za rezultatite vo raboteweto na
VV TIKVE[ AD - Kavadarci period 01.01.2019 г. do 31.07.2019 g.
T.2. Разгледување, усвојување Извештај за обврските на ВИНАРСКАТА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки состојба do 31.07.2019 година и Извештај за обврски
на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према
лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од
РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со
состојба на do 31.07.2019 година.
T.3.Разгледување и усвојување Извештaj за работење на Службата за внатрешна
ревизија – полугодишен и извештај за трет квартал 2019 година.

Т.4. Донесување одлука за одбрување зделка со заинтересирана страна
Договор за подигање лозов насад на површина 34 хектари со разни сорти винова
лоза меѓу Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци и Трговското друштво за
земјоделие и лозарство М - ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје
Т.5. Разно.
VV TIKVEШ AD - Кавадарци
PRETSEDATEL NA НАДЗОРЕН ODBOR
Ратко Чадиковски

 Predlog - odlukа za odobruvawe na rabotata na Upravniot i
Nadzorniot Odbor na VV TIKVE[ АД – Кавадарци za 2019 godina.

Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
донесе следната:
O D L U K A
Za odobruvawe na rabotata na ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor
na VV TIKVE[АД - Кавадарци vo 2019 godina
1. SE ODOBRUVA rabotata na ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na
VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport - import АД - Кавадарци, vo 2019 godina i toa:
Za Upravniot odbor: Svetozar Janevski - pretsedatel i ~lenovite Sne`ana
Slavkova, Mate Nasteski, Qup~o Krstevski, Xon Jonovski, Anгеле ^oleski, i Rado{
Vuki}evi} - Generalen direktor.
Za Nadzorniot odbor: Ratko ^adikovski - pretsedatel i ~lenovite Svetlana
Pendarovska, Tihomir Atanasovski, Миле Бундовски и Bratoqub Rai~kovi}.
2. Odobruvaweto na rabotata na ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor na
VINARSKA VIZBA TIKVE[ eksport - import АД - Кавадарци vo 2019 godina se vr{i
vrz osnova na usvoenite Godi{ni i finanski izve{tai za raboteweto vo 2019 godina,
Izve{taite za rabotata na Upravniot i Nadzorniot odbor vo 2019 godina i
dokumentacijata kon Izve{taite.
3. Sostaven del na odlukata se Godi{nite i Finansikite izve{tai, Izve{taite
za rabotata na Upravniot i Nadzorniot odbor vo 2019 godina, kako i druga dokumentacija za 2019 godina.
4. Izve{taите za rabotata na Управниот и Надзорниот Odbor na VINARSKA
VIZBA TIKVE[ АД - Кавадарци vo 2019 godina se dostavuva na razgleduvawe i
usvojuvawe до Sobranieto na akcionerite na VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД Кавадарци.
5.Odlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и
на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци,
за 2020 година.

 Предлог Одлука за назначување na ovlasten revizor za revizija na
godi{nata smetka i na finansiskite izve{tai na VINARSKATA VIZBA
TIKVE[,АД – Кавадарци, za 2020 godina.
Врз основа на член 31 i 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експортимпорт АД – Кавадарци, Sobranieto na akcioneri на Друштвото на ден 01.10.2020 година
ја донесе следната:
O D L U K A
Za назначување na ovlasten revizor za revizija na godi{nata smetka i na
finansiskite izve{tai na VINARSKATA VIZBA TIKVE[ АД - Кавадарци
za 2020 godina
1. ZA OVLASTEN Revizor za revizija na godi{nata smetka i na finansiskite
izve{tai na VINARSKATA VIZBA TIKVE[ АД - Кавадарци za 2020 godina се назначува
и се избира revizorskata ku}a __________________________________.
2. Se ovlastuva Generalniot direktor na Dru{tvoto so revizorskata ku}a
определена од Sobranieto da sklu~i dogovor za izvr{uvaweto na rabotite vo smisla
na prethodnata to~ka na ovaa Odluka.
3. Odlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

 Предлог Odluka за измени и дополнувања на Статутот на
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
Vrz osnova na член 418 и член 419 od Zakonot za trgovskite dru{tva i ~len
10 i 107 od Statutot na Akcionerskoto dru{tvo za proizvodstvo i promet na
vino VINARSKA VIZBA - TIKVE[ eksport - import АД - Кавадарци, ЕМБС5275890, Sobranieto na dru{tvoto odr`ana na den 01.10.2020 година, ja donese
slednata
O D L U K A
ЗА IZMENИ И ДОПОЛНУВАЊА NA STATUTOT
na VINARSKA VIZBA TIKVE[ АД - Кавадарци
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ од 12.08.2019 година)
Член 1
Со измените и дополнувања на Статутот на VINARSKAТА VIZBA TIKVE[
АД – Кавадарци (пречистен текст од 12.08.2019 година) се определува и прецизира
овластувањето на Генералниот директор да одлучува и одобрува набавка на
основни средства до износ од 10.000,00 ЕУР – а.
За сите останати други потреби во работењето на друштвото по измените и
дополнувањата на Статутот купување на земјиште, набавка на опрема, рекламни
материјали и други трошоци овластувањата за одлучување и одобрување на
Генералниот директор на друштвото според вредностите се неограничени.
Член 2
СЕ ВРШАТ следните измени и дополнувања на Статутот и тоа:
- СЕ МЕНУВА Член 79 став 2 алинеа 12 од Статутот кој гласи:
,,-одлучува или одобрува набавка на основни средства до износ од 10.000,00
ЕУР – a, и,,
-СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 na Statutot и истиот кој гласи:
“So donesuvawe na ovoj pre~isten tekst na Statutot na Akcionersko dru{tvo za
proizvodstvo i prerabotka na vino VINARSKA VIZBA - TIKVE[ eksport - import AD
- Кавадарци prestanuva da va`i пречистениот текст na Statutot од 12.08.2019
година.
Член 3
Se ovlastuva Nadzorniot Odbor da podgotvi pre~isten tekst na Statutot
vo koj {to se vnesuvaat izmenite izvr{eni so odlukaта za izmena na Statutot.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорнииот одбор на
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД
– Кавадарци, Управниот Одбор на на ден 26.08.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
Со предлог за отварање постапка за отповикување и избор на два членови во
Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци
1. Поради неактивност во работењето во Надзорниот одбор на членот Светлана
Пендаровска и старост на членот Братољуб Раичковиќ – независен член во Надзорниот
одбор, се предлага пред Надзорниот одбор и Собранието на акционерите на
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД-Кавадарци отварање постапка за отповикување
на именованите од членство во Надзорниот одбор и пристапување кон избор на
два нови членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД –
Кавадарци.
2.За работењето на предстојно Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА
ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци во Одлуката и Јавниот повик за свикување на
Собранието на акционери се утврдува и предлага точка во дневниот ред која гласи:
Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД – Кавадарци.
3. Одлуката се podnesuva za razgleduvawe i odlu~uvawe do Nadzorniot odbor i
Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.
4. Odlukata stapuva na sila vedna{ so donesuvaweto
ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

 Предлог Odluka отповикување и избор на два ~lenа во Надзорен
одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 31 од
Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Собранието на друштвото
одржана на ден 01.10.2020 ја донесе следната
ОДЛУКА
За отповикување и избор на два ~lenа во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА
ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
1. _____________________ - член и __________________ - независен член во
Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци се отповикуваат и им
престануваат функцииите како членови во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА
ВИЗБА ТИКВЕШ АД- Кавадарци.
2. За членови во Надзорниот одбор на се избираат _________________- член
и _______________________ - независен член во Надзорниот одбор на
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци.
3. Правата, обврските и мандатот на ново избраните членови од точка 2 на
одлуката во Надзорниот одбор му се определуваат како и правата,
обврските и мандатот определени на сите други избрани членови во
Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со одлуката на
Собранието на акционери број 0201 - 896/9 od 17.07.2017 godina.
4 . Се овластува Генералниот директор или лице со полномошно кој тој ќе
определи да ги преземе сите потребни дејствија за поднесување пријава за
упис на Одлуката за отповикување и престанок на функцииите и избор на
нови членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ АД –
Кавадарци во ЦР на РМ.
5 . Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

