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   Извештај за работата на Одборот на директори на  

                                                       ВВ Попова Кула АД во 2020 година 

Одборот на директори на ВВ Попова Кула АД во текот на деловната 2020 година одржа 14состаноци, 

пришто во месеците Јануар и Февруар беа одржни 3 состаноци сите со физичко присуство во 

канцеларијата на ВВ Попова Кула АД, а останатите заради епидемиолошката ситуација се одржаа он-

лине.  

На одржаните состаноци покрај редовните точки за остварената продажба на вино (дома и во 

странство) и остварената продажба во туризмот, беа разгледувани останати важни прашања од 

работењето на Друштвото и согласно тоа беа донесени деловни одлуки за работењето на Друштвото: 

- После повеќемесечни преговори со повеќе банки, кои посебно земаа динамика во третиот 

квартал од 2019 година односно по воочувањето проблеми во меѓусебната соработка со 

Еуростандард Банка, Одборот на Директори на 24ти Февруари донесе Одлука за 

задолжување кај Шпаркасе Банка АД Скопје иза потпишување на Договор за деловна 

соработка за одобрување на банкарски продукти – рамковен лимит на износ од 

18.000.000,00 денари.Имено Еуростандард Банка веќе одреден период неможеше да 

одговори на барањата на Друштвото кои произлегуваа од тековниотДоговор за кредит којшто 

Друштвото го имаше потпишано со Еуростандард банка, што негативно влијаеше врз 

финалната реализација на започнатиот проект со ЛРЦП.  

Потпишувањето наДоговорот за деловна соработка за одобрување на банкарски продукти – 

рамковен лимит со Шпаркасе Банка АД Скопје на Друштвото му овозможи веднаш да 

потпише договор за кредит во износ од 10.455.000,00 денари со кој ќе се рефинансира во 

потполност кредитната изложеност во Еуростандард Банка АД Скопје, а во помал дел ќе се 

финансираат тековните потреби на Друштвото за успешна финализација на проектот со 

ЛРЦП. 

 

- Со влошувањето на здравствената ситуација соCOVID-19,членовите на Одборот на 

директориво текот на месец Март 2020 година од страна на извршниот директор 

беаконтинуираноинформирани  за вонреднитеделовничекорипреземениво работењето на 

Друштвото: ограничување на работнотовреме од 08 до 15 март; прекинување на 

работниотпроцес во оделоттуризам од 18 март; пренасочување на сите вработени од 

оделоттуризам на извршување работни задачи во лозарството;колективенодмор во траење 

од 7 дена; намалување на плати до законскиотминиму на сите вработени; 

а на 3теон-лине состаноци кои се  одржаа во текот на месец Март Одборот на 

директорипрекуписмени или усмениизјаснувањана членовитедонесеОдлуки: 

А) за испраќањесоопштение за ценовночуствителнаинформација до Македонскаберза на 

хартии од вредност; 

Б) да се доставибарање до Шпаркасе Банка АД Скопје за реструктурирање на кредит; 

В) да се аплициракај РБСМ за добивање на безкаматен кредит (креиран за помош од 

проблемитепредизвикани од пандемијата) во износ од 15000 ЕУРА; 
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Г) да се креираписмо до деловнипартнери-добавувачи со понуда за затварање на 

обврскитепрекукомпензација со производи од понуда на Попова Кула АД (вино, 

сувомеснати производи увезени од Црна Гора, две возила); 

Д) условенаодлука за престанок на работенпроцес во период 01 Април 2020 до 30 Април 

2020 година. Активирањето на овааодлуказависи од развојот на настаните со пандемијата 

и тековнатаситуацијакојаредовно и внимателноќе се мониторира од страна на 

раководството на Друштвото. 

 

-  Во месецитеАприл и МајОдборот продолжи со зачестенатакомуникацијакојабешезапочната 

во месец Март, приштоОдборотконтинуираноразгледувашеможнисценариа за работа на 

Друштвотот во наредниот период, а во светло на сериозната криза предизвикана од 

пандемијата. Во согласност со развојот на кризата и указитештогиносеанадлежнитеоргани, се 

предлагаа и преземааодреденичекори. ПокрајдруготоОдборотгиприфати и одобри:  

А) ревизирскитеизвештаи за Друштвото за работењето во 2019 година; 

Б) апликацијаташтоДруштвотојанаправи за добивање на средства од УЈП наменети за 

плати, аодобренизарадикризатапредизвикана одепидемијата;  

В) усниот договор со фирматаНикоб за однапред договорено производство на вино и тоа 

од нивносопственогрозје и целатаколичина на грозјештоќегопроизведе Попова Кула АД и 

нејзинатаќерка фирма Станушина.Проценката е дека би требало да се произведеоколу 

2500хл вино, но секакокрајнатаколичинаќезависи од остваренатаберба на грозје. 

 

- Одлука за одржување на редовно годишно собрание на акционери донесена во месец Јули. 

- Одлука за одржување вонредно собрание на акционери донесена во месец Август; 

- Во месец Септемврипокрај редовната информација за продажбата на вино (дома и извоз) и 

продажбата во делот туризам, Одборот ја разгледа и информацијата за тоа како се одвива 

реализацијата на договорот со Никоб, како и за успешните разговори на раководството на 

Друштвото за намалување за 50% на закупнината за магацинскиот простор во Скопје со 

првичен рок од месец Октомвридо месец Март 2021 година и за целосно ослободување од 

плаќање на закупнина за канцеларијата во Скопје со првичен рок од месец Септември до 

месец Февруари 2021 година. 

- Одлука за фирмирање пописни комисии донесена во месец Декември. 

 

 


